Rewolucja w szczepieniach drobiu
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Nieprawidłowe podanie:
główny powód niepowodzeń
w szczepieniach
Co roku podaje się ptakom miliardy dawek inaktywowanych
szczepionek, głównie przy pomocy ręcznych urządzeń.
Częstym problemem są błędy w aplikacji przez co
szczepienie staje się nieskuteczne.
Błędy w podawaniu szczepionek przy użyciu
konwencjonalnego sprzętu mogą wynikać z:
Zmęczenia pracownika
Urazów powodowanych przez powtarzające się ruchy
Braku odpowiedniej kontroli

Złe
zabezpieczenie
OPERATORA
zbyt duża
ilość iniekcji
przy użyciu
jednej igły
puste iniekcje
(brak szczepionki
w strzykawce)

Nietrafione
iniekcje

Zmęczenie
operatora

Niepełne
iniekcje

nieprawidłowa
kalibracja
sprzętu

Przełomowa technologia
w twoich rękach

Zapewnia wykonanie skutecznego szczepienia

Ten opatentowany przez Phibro system szczepień składa się z 5 elementów

Ergonomiczna kamizelka
Wygoda noszenia
systemu pHi-Tech wraz
z butelką ze szczepionką

Aplikator

Lekki, ergonomiczny,
jego konstrukcja
minimalizuje zmęczenie
operatora

Jednostka sterująca

Pompa sterowana
elektronicznie,
automatycznie kontroluje
proces szczepienia

Aplikacja mobilna

Umożliwia zarządzanie
i nadzór nad procesem szczepień

Aplikacja internetowa

Analizuje i przechowuje dane ze szczepień
w bezpiecznej, chronionej hasłem chmurze
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Przejmij kontrolę nad
procesem szczepień
Dostępne są dwie konfiguracje systemu
Pojedynczy zestaw systemu PVX100
Do podawania jednej szczepionki

Podwójny zestaw
systemu PVX 100
Do podawania
dwóch szczepionek
jednocześnie lub po kolei

Więcej informacji można znaleźć na stronie: phitech.pahc.com

Zaawansowane
rozwiązania cyfrowe
Aplikacja
mobilna
Konfiguracja sprzętu z wcześniej
przygotowanymi planami szczepień
Kontrola jakości iniekcji w czasie rzeczywistym
Otrzymywanie powiadomień o problemach
ze szczepieniami (nieprawidłowe podanie,
temperatura, itp.)
Przesyłanie danych do analizy
i przechowywanie w chmurze
Możliwość pracy off-line dla obszarów
bez łączności z internetem

Aplikacja
internetowa
Analizuje i przechowuje dane szczepień
w bezpiecznej, chronionej hasłem
chmurze
Analizuje i porównuje dane historyczne,
aby zapewnić ciągłe doskonalenie
techniki szczepień
Posiada zaawansowane panele sterowania
i raportowania
Więcej informacji można znaleźć na stronie: phitech.pahc.com
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Jak działa system
pHi-Tech PVX100

Ka¿dy strza³ siê liczy™
System PVX100
Zapewnia pawid³owe
podanie szczepionki

Audiowizualne
alarmy
Informacje
o niew³aœciwym
podaniu

Mobilna aplikacja
Nadzór ekipy
w czasie rzeczywistym
i proste zarządzanie
procesem szczepieñ

Aplikacja Internetowa
Analizowanie danych
szczepieñ i przechowywanie
ich w chmurze w œrodowisku
chroninym indywidualnym
has³em
Magazyn w chmurze
Dostęp do danych
o szczepieniach
z dowolnego
miejsca
na œwiecie

Transfer danych
za pomocą Bluetooth
Transfer danych za pomocą
Łączności Internetowej

Więcej informacji można znaleźć na stronie: phitech.pahc.com

Nowa era w przemyśle
drobiarskim
Analizuj i ulepszaj

Aplikacja internetowa oferuje
chronione hasłem raporty,
dostępne zdalnie przez
całą dobę w chmurze

Zwiększona dokładność
i skuteczność

Jednoczesne lub kolejne podanie
maksymalnie dwóch szczepionek
w 1 lub 2 miejsca iniekcji

Zarządzanie
w czasie
rzeczywistym

Mniejsza
ilość błędów
ludzkich

Konfigurowanie
i monitorowanie
z wygodnej aplikacji
internetowej

Alarmy świetlne
informują
o prawidłowym
lub nieprawidłowym
podaniu dawki
szczepionki

Nadzór w czasie
rzeczywistym

Aplikacja mobilna umożliwia
monitorowanie wydajności
i jakości szczepienia
w czasie rzeczywistym

Większe bezpieczeństwo
pracownika

Ergonomiczna konstrukcja
z podwójną aktywacją
wstrzyknięcia i zakrytą igłą pomaga
zapobiegać przypadkowej iniekcji

Więcej informacji można znaleźć na stronie: phitech.pahc.com
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Rewolucja w szczepieniach drobiu
Przełomowa technologia
Poprawa dokładności szczepienia dla zdrowszego stada

Odwiedź naszą stronę internetową

phitech.pahc.com

Jeżeli jesteś zainteresowany systemem
pHi-Tech PVX, skontaktuj się
z przedstawicielem Phibro

PT301120PL

lek. wet. Joanna Muranowska
Vaccination Service Engineer
Telefon: +48 667 740 536
joanna.muranowska@pahc.com
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