✓ Increases quality of life

Indicaties
 Perifere Arteriële Ziekte
(PAD)

 Chronische Veneuze
Insufficiëncy (CVI)

 Chronische Zweren
 Lymfoedeem - Oedeem
 Perifere Neuropathie
 Voorkómen van een diep-veneuze
trombose (DVT)

De voordelen van de FA100
 Verbeterde kwaliteit van leven van de patiënt
Zwellen en pijn aanmerkelijk verminderd

 Patiënten zijn volledig mobiel terwijl zij worden
behandeld
U kunt uw gewone dagelijkse programma voortzetten

 Gemakkelijk te gebruiken
Gemakkelijk toe te passen en eenvoudig te bedienen

 Versnelde wondgenezing
Terugkerende wonden worden voorkomen

 Geen externe druk op het been
Geen pijn of letsel aan gevoelige huid

✓ Complete
FlowAid FA100 is een uniek apparaat
dat zowel in hetpatient
ziekenhuis als thuis kan worden gebruikt en dat alle vormen
✓ inEasy
to use
van stoornissen in de bloedsomloop
de onderste
ledematen
en de daarmee samengaande complicaties behandelt.

mobility

Het hoofdmechanisme van de FA100 is de activering van de
kuitspierpomp door het samendrukken van de diepe aderen
van het onderbeen met behulp van een aantal elektrisch
gestimuleerde, gecontroleerde contracties. Deze contracties,
die van distaal naar proximaal door het been gaan, veroorzaken
een peristaltische golf van contracties. Dit drukt de diepe
aderen samen, waardoor het bloed in de diepe aderen van
het onderbeen wegstroomt. Door het veroorzaken van een
verhoogde veneuze uitstroom in het onderbeen, is de FA100
uitermate nuttig bij de behandeling van chronische veneuze
insufficiëntie, lymfoedeem en de complicaties van deze
ziektes. Door de bloedstroom voortdurend op gang te houden,
kan ook een diep-veneuze trombose (DVT) worden voorkomen.
Daarenboven zal er, door het verhogen van de veneuze
uitstroom met behulp van de activering van de kuitspierpomp,
een verhoogde “arteriële instroom” worden veroorzaakt,* die
het been vult met bloed dat van vers zuurstof is voorzien.
Dit helpt bij de behandeling van arteriële insufficiënties,
chronische wonden en de complicaties die met deze
aandoeningen kunnen samenhangen. Door de verhoogde
perfusie van het been met bloed dat van vers zuurstof
is voorzien, is de FA100 uitermate nuttig geweest bij het
behandelen van micro-ischemische neuropathie.

Om ledematen te redden
Om levens te verbeteren

Medical Technologies Corp.

APPARAAT
VOOR
CIRCULATORY
DEENHANCEMENT
VERBETERING VAN
DE BLOEDSOMLOOP
DEVICE

Medical Technologies Corp.
212-461-3225

FOR
LOWERLEDEMATEN
LIMBS
VOOR
DETHE
ONDERSTE

info@FlowAid.com
44 Wall Street, 2nd Floor
New York, NY 10005
Kijk voor meer informatie op onze website
www.FlowAid.com

Sequential Contraction
Compression Therapy

www.FlowAid.com
Na gebruik voelen de patiënten dat hun been lichter, gezonder
is; tekenen en symptomen van de ziekten beginnen te
verdwijnen.
Vergeleken met andere compressie-apparaten is de FA100
superieur. Het is gemakkelijk om te gebruiken, oefent geen
externe druk uit en brengt verhoogde therapietrouw voort
en dus betere resultaten.** De patiënten zijn volledig mobiel
zonder enige belemmering van hun da gelijkse activiteiten,
terwijl zij de FA100 gebruiken.
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Sequential Contraction
Compression Therapy

	
  

Perifere neuropathie bij diabetes

Verhoogde bloedsomloop in het been

Pijnvermindering

De FA100 verhoogt de veneuze en arteriële stroom van en
naar het been aanzienlijk, zoals in verschillende verrichte
onderzoeken te zien is.4

pain	
  

In klinische onderzoeken heeft het
gebruik van de FA100
de pijn in het behandelde been aanzienlijk
verminderd.1
Herstel van het gevoel

6
5

Microcirculatie & Verhoging van de
temperatuur
De FA100 verhoogt de arteriële instroom naar het distale weefsel
van het behandelde been.5

Verhoging van de temperatuur gemeten met een infraroodcamera

4
Pre Treatment

3

Post Treatment

ERVOOR

Basislijn

Basislijn

2

Wonden
Ten gevolge van een verbeterd vaatstelsel wordt de
wondgenezing versneld.
Bekijk extremere gevalsanalyses op flowaid.com/clinical

ERVOOR

1

Het gebruik van de
0
Behandeld
been
Treated Leg
FA100 herstelde het
gevoel in gevoelloze voeten, zelfs
nadat die langdurig 	
  gevoelloos waren
geweest.2

Niet-behandeld
Non Treated been

Leg
Pijn vóór de behandeling

Behandeld
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Pijn na de behandeling

	
  

MIKE BRUMLEY

Honkballer hoofdklasse in ruste
(Brooklyn Dodgers) & voormalig
predikant

Verhoogde stroom
(pieken en het
verwijden van
de vaten) door
de opgewekte
compressie die door
de FA100 contracties
is veroorzaakt.

“Ik zag onmiddellijk resultaat. De zwelling in mijn
enkels en voeten verdween. Ik was in staat om
voor de eerste keer na vele jaren het tapijt onder
mij te voelen... Ik kan DAT nog een keer doen. Ik ga
daarmee door.“

Basislijn

	
  

Eigenaar van restaurantketen
“Het stelde me in staat om dingen te doen die ik
vroeger deed.... De FlowAid is zo gemakkelijk om
te gebruiken, je kunt je dagelijks leven gewoon
voortzetten.... uitermate handig. Ik kijk uit naar de
toekomst!”

De FA100 verhoogt
de pieksnelheid van
de bloedsomloop
(Peak Velocity Flow)
meer dan andere
compressie-apparaten.

	
  

Resultaat: Verbetering in
maximale loopafstand en
pijnverlichting.
Temperatuur verhoogd van 19°C
naar 34°C na 140 minuten van
behandeling.

Vermindering van oedeem

Behandeld

De FA100 zal de zwelling van het been sterk verminderen,
zoals in klinische onderzoeken te zien is.6

Verwijding
van het
bloedvat

	
  
SANDRA CRAWFORD
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% FLOW INCREASE

	
  
	
  

PAUL VINYARD

Diagnose van de patiënt:
Ernstige vasculaire ziekte,
perifere vasculaire
ziekte (PVD), pijnlijke
ischemische voet,
neuropathie bij diabetes

Basislijn

Mobiliteit van de patiënt & Gemakkelijk
te gebruiken
Onderzoeken hebben een hoge therapietrouw aangetoond,
dankzij de mobiliteit van de patiënt en het gemak bij het
gebruik van het apparaat.3

Met dank aan
M. Lipot, MD

	
  

Dochter van een patiënt met diabetes

Kendall SCD WizAir
Response
DVT
System
Apparaat

FlowAid
FA100

Mijn vader zei: “Ik voel me weer normaal! Ik voel
mijn voet, het is een warm gevoel, de pijnscheuten
zijn weg... Ik heb nieuwe levenslust gekregen... Ik
ben niet bang voor de toekomst.”
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Resultaat: Duidelijke verbetering
van de wond. Pijnvermindering
geschat op 2-3. (Schaal van 0 tot 10)
Met toestemming van Michael S.
Miller, DO, FACOS, FAPWCA, CWS
The Wound Healing Centers,
Bedford, Indiana, VS

ERNA

	
  

Diagnose van de patiënt:
Niet-genezende wond gedurende
twee jaar. Pijn geschat op 8 (Schaal
van 0 tot 10)
Behandelingsperiode: 4 weken

Diagnose van de patiënt:
Grote, diepe geïnfecteerde ulcus.
Hevige pijn ABI 0.35.

ERVOOR

Behandelperiode: 4 weken
Resultaat:
Volledige genezing van de wond.
Minder pijn ABI 0.47.
Met dank aan M. Lipot, MD
Diabetic Foot and Wound Care Clinic

ERNA
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