medi vision –
helt enkelt
innovativ.
Upplev den smarta framtiden
med digital måttagning:
snabb, precis, beröringsfri.

medi. I feel better.

snabb

mobil

Helt enkelt innovativ:
Förenkla den dagliga
vårdrutinen med medi
vision
Frigör tid så att du kan ägna dig mer åt att
samtala med patienterna: Tack vare den
snabba processen hinner du med mer under
patientmötet.
Tack vare de precisa resultaten kan du förse
dina patienter med kompressionsstrumpor
som är anpassade till precis rätt storlek.

precis

beröringsfri

medi vision är en flexibel och bärbar produkt –
den kan användas på vårdmottagningar, vid
hembesök eller i specialistbutiker för
medicintekniska produkter.
Upplev den smarta framtiden med digital
måttagning.

Framtidens digitala måttagning: snabb, precis och mobil
Skapa nya möjligheter med medi vision.

Mobil och lättanvänd:
Tack vare den kompakta storleken
och att produkten tar så lite plats är
det möjligt att använda medi vision
på ett flexibelt sätt – på mottagningar och vårdhem, i samband med
hembesök eller i butiker för
medicintekniska produkter
* Yahathugoda C et al. Am J Trop Med Hyg 2017;97(6):1836–1842.

Snabb och effektiv:
Tack vare den tidsbesparande
skanningen och digitala
beställningen får du mer tid till
dina patienter.

Nöjda patienter:
Med den smidiga och innovativa
upplevelsen tillsammans med
individanpassade kompressionsstrumpor skapar vi nöjda patienter

Precis och pålitlig:
De mått som genereras kan när
som helst tas fram igen och
integreras direkt i
beställningsprocessen. Du kan
lita på oss som har genomfört
många måttagningar med lyckat
resultat.*

Innovativ, snabb och digital: Vi hjälper dig med kompressionsbehandling.
Steg 1: Gör ditt val i medi e-shop
Registrera dig i medi e-shop, välj
eller registrera patienten, gör de
första produktinställningarna och
starta medi vision.

Steg 2: Fastställ måtten
När man skannar av patienten med
3D-kameran skapas en exakt
3D-modell av benen med alla
omfångs- och längdmått som
behövs.

Steg 3: Kontrollera skanningen
Nu är det möjligt att kontrollera skanningen
och justera måtten vid behov. Nu kan man
välja och växla mellan måtten. När det gäller
flatstickade produkter måste ett antal
fastställda mätpunkter mätas manuellt.
Tips från medi
Det allra bästa med att ta mått till flatstickat material: den
smarta algoritmen* från medi beräknar spänningsmåttet
automatiskt – ansökan om europeiskt patent är inlämnad.

Steg 4: Slutför beställningen
Måtten skickas över till e-shopen
med bara ett klick. Välj standardstorlek eller måttillverkad produkt.
medi e-shop guidar dig sedan
genom resten av stegen. Skicka
iväg beställningen – och sen är det
klart!

* fastställd utifrån insamlad data

medi vision – alltid vid din sida.
Innovativ skanningsteknik som du har stor nytta av i
abetslivet: Tack vare att det är så enkelt att använda tekniken
har det aldrig varit enklare att ta mått på patienten. De
digitalt insamlade mätdatan integreras automatiskt i medi
e-shop och innebär att du inte behöver fylla i något för hand.

En optimal process för
dig, en unik upplevelse
för dina patienter!

Bärbar och patientvänlig:
Ta hand om dina patienter även utanför din
arbetsplats med medi vision. När du är klar
med skanningen kan ni konfigurera
produkten tillsammans och beställa direkt.

Checklista
För att kunna använda medi vision behöver du ha:
•
Wifi eller möjlighet att parkoppla med en mobiltelefon
•
Utrymme: ca 2,2 meter i diameter behövs vid skanning
•
Ljusförhållanden: inget direkt solljus eller speglar i skanningsområdet

Beröringsfri, hygienisk,
och snabb måttagning:
Smidigt för dig och en positiv
upplevelse för dina patienter.

Användarvänlig och flexibel:
När du navigerar i menyn får du
hjälp med att fastställa mått.
Du har fortfarande möjlighet att
justera dataresultaten vid behov.

Perfekt anpassad till
patienten:
med medi vision får du precisa
data oberoende av kroppsform
eller vävnadens tillstånd.

En snabb och enkel
beställningsprocess:
Beställ smidigt på webben via
medi e-shop – direkt efter
skanningen.

T 08-96 97 98
F 08-626 68 70
medivision@medi.se
www.medi.se
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medi GmbH & Co. KG
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
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T +49 921 912-0
export@medi.de
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Hårdvaran är en iPad från Apple inc. Den har utrustats med en kamera från Occipital Inc och den installerade
programvaran kommer från Lymphatech Inc. för medi GmbH & Co. KG:s räkning.
Gällande garantier från Apple Inc. täcker inte ändringar som har genomförts av medi GmbH & Co. KG.
medi vision är endast framtagen för att ta mått på patienten för att tillverka medicinska kompressionsstrumpor från medi.
medi vision är inte tänkt att använda för att diagnostisera, förhindra, övervaka, prognostisera, behandla eller lindra sjukdomar.
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