THEROX Liquid. Vapaamman liikkumisen vaihtoehto.
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Tuotekuvaus

THEROX Liquid on Linde Healthcaren ratkaisu nestemäisen lääkkeellisen hapen turvalliseen ja tehokkaaseen
käyttöön kotioloissa. Linde Healthcaren lääkkeelliset kaasut valmistetaan ja toimitetaan sekä eurooppalaisten
säännösten että paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. Linde Healthcare vastaa myös säiliöiden huollosta
ja kunnossapidosta.

Kompakti kotisäiliö

THEROX Liquid nestemäisen hapen -järjestelmään kuuluu kotisäiliö, jonka Linde Healthcare toimittaa potilaan
kotiin ja vaihtaa säännöllisesti täyteen. Säiliön kanssa voi käyttää tavallisia aikuisten/lasten happiviiksiä.
Kotisäiliöstä voi annostella happea suoraan kotona, mutta liikkuvia potilaita varten on olemassa myös kannettavia säiliöitä, jotka täytetään kotisäiliöstä. Kotisäiliö on saatavilla päältä- ja sivusta täytettävänä mallina.

Tarkka määrämittari

Laitteisto ei vaadi sähköliitäntää, ja se toimii äänettömästi. Elektroninen määrämittari kertoo tarkasti, paljonko
happea on jäljellä. Hapen virtaus on säädettävissä laitteen kiinteällä virtaussäätimellä.

		
		
		

		
		
		

		

Laitteen huolto
ja jäljitettävyys

		

Linde: Living healthcare

Reseptillä määrättynä lääkkeellinen happi ja sen annosteluun käytettävän laitteen vuokra ovat SV-peruskorvattavia. 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.

THEROX Liquid. Vapaamman liikkumisen vaihtoehto.

Tekniset tiedot Tilavuus (neste)
		 Kaasumäärä
		 Paino (täytenä)
		 Paino (ilman kaasua)
		 Mitat
			
		 Käyttöpaine
		 Normaali höyrystyminen (kaasu)
		 Käyttöaika enintään*
			
		 Määrämittari
		 Virtausasetus l/min
			
		 MDD-luokitus

2/2

31,2 litraa
25 650 litraa
54,4 kg
20,4 kg
Korkeus ilman pyörästöä 750 mm/
Korkeus pyöräosa mukaan luettuna 850 mm/Halkaisija 356 mm
1,4 bar
502 l/vrk
Asetuksena 2 l/min: 8,6 vrk
hengitysfrekvenssillä 20 hengenvetoa/minuutti
Elektroninen ilmaisin
0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 tai
0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0
93/42/EY, lisäys 2007/47/EY, liite II
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*) Perustuu jatkuvaan käyttöön

