THEROX Lux. Kannettava säiliö nestemäiselle
hapelle 0,3 l ja 0,85 l.
Virtaussäädin
Määrämittari

Täyttövipu
(taustapuolella)
käytetään täytössä

Kaasumaisen hapen
ulostuloliitäntä, EI saa
käyttää

Hapen ulosotto
ja hengityksen
tunnistin.
Huomaa! Käytettävä
aina kaksikanyylisiä
happiviiksiä

Täyttöliitin
(pohjassa)

Tuotekuvaus

		
		
		

THEROX Lux on kevyt kannettava säiliö nestemäiselle hapelle. Se on pienikokoinen ja painaa täytenä 1,6 kg
(0,3 l)/ 2,5 kg (0,85 l) . Kannettava säiliö voidaan asettaa pystysuoraan, kallelleen tai selälleen.
Sisäänrakennettu pneumaattinen hapensäästäjä ei vaadi paristoja, mutta edellyttää kaksikanyylisten happiviiksien käyttöä.

		
		

Huomaa, että kaksikanyylisten happiviiksien molemmat letkut on liitettävä kannettavaan laitteeseen. 		
THEROX Lux kannettavassa säiliössä on sisäänrakennettu jousivaaka, jolla sisällön määrä on helppo tarkistaa.

Tuotteen huolto
ja jäljitettävyys

Reseptillä määrättynä ja lääkkeellisen hapen kotisäiliön kanssa yhdessä käytettynä laitteen vuokra
on SV-peruskorvattava. Linde Healthcare vuokraa tuotteen ja varmistaa, että sen huolto ja ylläpito
		 suoritetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotteet on yksilönumeroitu ja siten voidaan taata
		 niiden täysi jäljitettävyys.
		

Linde: Living healthcare

THEROX Lux. Kannettava säiliö nestemäiselle hapelle 0,3 l ja 0,85 l.
0,35 litraa
308 litraa
1,6 kg
1,2 kg
Korkeus 267 mm
kahva mukaan luettuna
1,5 minuuttia (lämmin)
1,5 bar
315 l/vrk

0,85 litraa
685 litraa
2,5 kg
1,6 kg
Korkeus 381 mm 			
kahva mukaan luettuna
4 minuuttia (lämmin)
1,5 bar
312 l/vrk

Asetuksena 2 l/min: 9 tuntia
hengitysfrekvenssillä
20 hengenvetoa/minuutti
Jousivaaka
Jatkuva virtaus:
0 0,125 0,25 0,5 0,75
Hapensäästäjällä:
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Pneumaattinen (ei paristoja)
93/42/EY, lisäys 2007/47/EY, liite II

Asetuksena 2l/min 22 h
hengitysfrekvenssillä
20 hengenvetoa/minuutti
Jousivaaka
Jatkuva virtaus:
0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
Hapensäästäjällä
1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
Pneumaattinen (ei paristoja)
93/42/EY, lisäys 2007/47/EY, liite II

THEROX Lux kannettava säiliö
täytetään THEROX nestemäisen
hapen kotisäiliöstä. Täyttö
tapahtuu kytkemällä kannettava
säiliö kotisäiliöön .

Oy AGA Ab
Linde Healthcare, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo
Puh. 0800 90008, www.linde-healthcare.fi

Vyölaukku/reppu on
toimitukseen sisältyvä
lisävaruste.
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Tekniset tiedot Tilavuus (neste)
		 Kaasumäärä
		 Paino (täytenä)
		 Paino (ilman kaasua)
		 Mitat
			
		 Normaali täyttöaika
		 Käyttöpaine
		 Normaali höyrystyminen
		 (kaasu)
		 Käyttöaika enintään
			
			
		Määrämittari
		 Virtausasetus l/min
			
			
			
		 Virtalähde (hapensäästäjä)
		 MDD-luokitus
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