Sistema Portátil de Oxigênio Medicinal

Agarre essa ideia!
Seu paciente está agendado para uma tomografia computadorizada. Você tem que buscar o regulador, o fluxômetro,
as ferramentas e instalar tudo no cilindro de oxigênio para poder transportar o paciente. O exame atrasa, acarretando perda
de produtividade, dinheiro e qualidade na prestação de cuidados médicos.
Não deixe isso acontecer no seu hospital. Você pode evitar atrasos relacionados ao transporte de pacientes com o
Grab’n Go Vantage™, um sistema portátil de oxigênio medicinal. A tecnologia patenteada desse sistema torna o oxigênio
medicinal disponível imediatamente, já que o regulador de pressão e o fluxômetro estão integrados ao cilindro. E mais:
só o Grab’n Go Vantage™ possui uma alça ergonomicamente desenhada que facilita o seu transporte. É pegar e usar.

O tudo em um da White Martins
A White Martins oferece o sistema portátil de oxigênio
Grab'n Go VantageTM como uma unidade integrada. Não há
peças a serem montadas ou estoque de equipamentos
avulsos a ser mantido. Ferramentas também não são
necessárias. Cada sistema Grab'n Go VantageTM inclui:
• Cilindro de alumínio Padrão “E”: O seu design
especial resulta em um sistema muito mais leve do que
o sistema convencional.
• Alça prática de transporte: Uma alça ergonomicamente
desenhada torna o sistema fácil de ser transportado e utilizado.
• Regulador robusto: Todo construído em latão, o regulador
de pressão embutido e os demais componentes formam
um conjunto extremamente resistente.
• Manômetro integrado: A pressão do cilindro é
indicada através de um manômetro de fácil leitura, que
permite verificar, a qualquer momento, a quantidade de
oxigênio disponível.
• Controle de ajuste do fluxo: O botão de ajuste de vazão
permite que você controle o fluxo de oxigênio de acordo
com a necessidade terapêutica.

Produto com design premiado
Tudo em um único equipamento.
O sistema Grab'n Go VantageTM atende
todas as suas necessidades de oxigênio
medicinal portátil.

Por que escolher o Grab’n Go VantageTM?
• Várias vazões disponíveis para administração de oxigênio:
O Grab'n Go VantageTM pode administrar de 0,5 a 25 lpm
(litros por minuto) de oxigênio.
• Suporte para ventilação mecânica: O Grab'n Go VantageTM
facilita a movimentação de pacientes com suporte ventilatório.
Uma saída auxiliar disponibiliza o oxigênio a 3,5 kgf/cm2 de
pressão, com vazão de até 100 lpm.
• Alça prática de transporte: O Grab'n Go VantageTM
possui uma alça ergonomicamente desenhada para facilitar o
seu transporte e utilização. O seu design diferenciado permite
que o produto seja pendurado na maca quando ela não
estiver em movimento.

Análise gratuita de custo-benefício
Seu representante White Martins poderá fazer uma apresentação
computadorizada com uma análise completa das vantagens do
sistema Grab'n Go VantageTM em relação ao sistema convencional.
Frequentemente, apenas a economia de custos relativa à compra
e manutenção de reguladores compensa todo o custo do
programa Grab'n Go VantageTM. Além disso, com a redução no
tempo de transporte de pacientes, é possível aumentar a
produtividade e receita da área de diagnósticos.
Milhares de sistemas Grab'n Go VantageTM já são usados em
hospitais nos Estados Unidos e no Canadá. Entre em contato
conosco e saiba como implantar o sistema Grab'n Go VantageTM
no seu hospital.

• Regulador revestido em plástico resistente:
Esse revestimento em plástico resistente protege o regulador
em caso de eventual queda e atende aos requisitos DOT Drop
Test EN-738-3.

Quais os benefícios obtidos ao utilizar
o Grab’n Go VantageTM?
• Redução de custos com equipamentos:
TM
O Grab'n Go Vantage não requer regulador nem fluxômetro
avulsos, o que elimina a manutenção dessas peças em
estoque e, consequentemente, a necessidade de reposição
das mesmas em caso de quebra ou danos.
• Aumento de produtividade: O Grab'n Go VantageTM está
sempre pronto para uso. Você não perde tempo com
montagens, já que todas as peças estão integradas ao cilindro,
evitando atrasos no transporte interno de pacientes.
• Treinamento simplificado: A operação com apenas um
botão faz do sistema Grab'n Go VantageTM o mais simples
equipamento de oxigênio medicinal no setor médico-hospitalar.
Para reduzir ainda mais o período de treinamento, a
White Martins oferece um vídeo gratuito sobre como utilizar o
Grab'n Go VantageTM.
• Agilidade no atendimento de situações emergenciais:
Havendo uma emergência em áreas críticas do hospital, um
estoque de Grab'n Go VantageTM contribuirá para a remoção
rápida de pacientes.

Projetado especialmente para facilitar e agilizar o seu trabalho.

Design Premiado
O sistema portátil de oxigênio medicinal Grab'n Go®,
desenvolvido pela Praxair, empresa controladora da
White Martins, recebeu o Prêmio de Excelência Médica em
Design (MDEA) pelos avanços revolucionários realizados em
seu design. Em relação à combinação do cilindro de oxigênio
com reguladores de pressão e fluxômetros integrados, os
jurados do MDEA comentaram: “Este é um produto muito bem
pensado que pode beneficiar o paciente... Além de reduzir
custos, o produto ajuda a garantir a segurança, reduzindo o
potencial de acidentes com os pacientes”.
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