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Przenośny koncentrator tlenu Zen-O Lite
 

Cena od: 12 852,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność na zamówienie

Producent GCE

Opis produktu
 

Przenośny koncentrator tlenu Zen-O Lite

Koncentrator tlenu jest urządzeniem wykorzystywanym w medycynie do podawania pacjentowi powietrza ze zwiększoną zawartością
tlenu.
Podłączony do prądu wytwarza nieustannie skoncentrowany tlen z powietrza atmosferycznego.
Jest wykorzystywany w tlenoterapii przy schorzeniach takich jak: POCHP, rak płuc, astma, niewydolność krążenia i innych chorobach
związanych z niedotlenieniem organizmu.
Przenośny koncentrator tlenu Zen-O lite jest dopuszczony do używania w samolocie.

Zen-O lite jest nowym ultra-lekkim przenośnym koncentratorem tlenu firmy GCE, który waży tylko 2,5 kg.
Urządzenie przeznaczone jest dla pacjentów, którzy prowadzą aktywny styl życia i wymagają długoterminowej terapii tlenem (DLT).

Zen-O lite dostarcza w trybie pulsacyjnym do 1050 ml tlenu na minutę. Zen-O lite jest dostarczany z różnymi akcesoriami, w tym z
atrakcyjną torbą, kablami zasilania AC i DC oraz plecakiem jako dodatkową opcją dla zwiększenia mobilności.

Urządzenie nadaje się do codziennego użytku i jest naprawdę ciche, niektórzy pacjenci będą nawet zapominać, że w ogóle jest.

Zen-O lite został zaprojektowany tak, aby wymiana filtru, którą może wykonać zarówno użytkownik jak i dostawca nie trwała dłużej niż 5
minut.

Zen-O lite dostarcza do 1050 litrów tlenu w trybie pulsacyjnym i posiada 5 poziomów ustawień.

W odróżnieniu od innych urządzeń, które zapewniają stałą ilość tlenu przy każdym ustawieniu, Zen-O lite automatycznie dostosowuje
ilość dostarczanego tlenu do częstotliwości oddechów pacjenta.
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Prosty i łatwy w użyciu
Zen-O lite posiada łatwe do zrozumienia intuicyjne przyciski i prosty
w obsłudze panel LCD.

Lekki
Ważący zaledwie 2,5 kg, Zen-O lite można stosować w zaciszu domowym pacjenta i jest idealny do stosowania poza domem.

Zen-O lite oferuje niezrównaną niezależność i elastyczność pacjentom wymagającym dodatkowego leczenia tlenem.

Wymienny moduł sita
Zen-O lite został zaprojektowany z łatwo wymienialnymi modułami sita. Moduły sita mogą zostać wymienione w czasie krótszym niż 5
minut, albo przez użytkownika albo przez dostawcę urządzenia do domu.

Wskaźnik wykrywający oddech
W trakcie użytkowania wskaźnik systemu miga w momencie wykrycia oddechu, co daje użytkownikom pewność, że tlen jest
dostarczany.

Alarm
Zen-O lite posiada alarm dźwiękowy i wizualny, który informuje użytkownika o podjęciu niezbędnych działań.

Przystosowany do podróży lotniczych
Zen-O lite produkowany w Wielkiej Brytanii i USA, rygorystyczne przestrzega norm europejskiej Dyrektywy Medycznej, Agencji Żywności i
Leków USA i Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych.

Trwałość
Zen-O lite ma solidną budowę i jest dostarczany z 3 letnią gwarancją, akumulator, moduł sita oraz inne akcesoria mają gwarancję na 1
rok.

Dane techniczne:

Gabaryty 249 mm × 97 mm × 235 mm (szer. × dł. × wys.)
Waga: 2.5 kg bez torby
Maksymalne ciśnienie tłoczenia tlenu: 20.5 psi
Czułość wyzwalania: -0.12 cm/H20
Zakres wilgotności: 5% do 93% ± 2% bez kondensacji
Temperatura pracy: 5°C (41°F) i 40°C (104°F)
Temperatura przechowywania: -20°C (-4°F) i 60°C (140°F)
Ustawianie: Regulacja od 1,0 do 5,0 w odstępach co 0,5
Poziom hałasu: 37 dB(A)
Trwałość akumulatora: Ok. 4 godz. (przy nastawieniu na 2)

Zestaw zawiera:

koncentrator tlenu z torbą transportową
jeden lub dwa akumulatory
instrukcja obsługi
zasilacz AC i DC

 

Warianty produktu
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Przenośny koncentrator tlenu Zen-O Lite z jednym
akumulatorem

Przenośny koncentrator tlenu Zen-O Lite z jednym 8-ogniowym akumulatorem

12 852,00 PLN

 

Przenośny koncentrator tlenu Zen-O Lite z dwoma
akumulatorami

Przenośny koncentrator tlenu Zen-O Lite z dwoma 8-ogniowymi
akumulatorami

13 932,00 PLN

Galeria
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