→ Zen-O

Keveyttä ja vapautta matkustamiseen.
Pieni, kannettava happirikastin.

Palvelulla lisää
liikkuvuutta

Kevyt, kannettava
happirikastin
Jatkuvaa ja
pulssivirtausta

Vuokrattava, kannettava happirikastin tuo kaivattua vapautta niin uusille happihoitopotilaille, jotka pelkää
vät vapautensa menettämistä, kuin kokeneille hapenkäyttäjille, jotka tarvitsevat matkustaessaan vaihto
ehtoja tavallisesti käyttämälleen liikkumishapelle. Happirikastimen vuokraaminen on helppoa. Kannettava
rikastin toimitetaan käyttövalmiina. Maksat vain ajasta, jonka rikastin on käytössäsi, eikä sinun tarvitse
huolehtia huollosta.
Haluatko vapauden lähteä ulos muutamaksi tunniksi huolehtimatta hapen riittävyydestä? Pieni, kevyt,
kannettava happirikastin on ratkaisu juuri sinulle. Vuokrattava happirikastin on pieni ja kevyt ja sen akku
kestää pitkään. Voit lähteä ostoksille, lääkäriin tai kävelylle, ja voit tarvittaessa ladata laitteen matkalla.
Haluatko kyläillä yön yli tai käytätkö CPAP tai Bilevel laitetta ja tarvitset happirikastimen, jonka voit
yhdistää laitteeseesi? Kannettava happirikastin, jossa on valittavissa jatkuva hapen virtaus saattaa olla
sinulle sopiva ratkaisu.
Pulssitila ei sovellu CPAPin / Bi-level laitteen kanssa ja yöaikaan jatkuva virtaus on usesasti ainoa toimiva
ratkaisu.

Hyödyt

Linde: Living healthcare

• Voit käyttää kannettavaa happirikastinta kotona verkkovirralla, autossa tasavirralla ja liikkeellä ollessasi
akulla. Näin voit maksimoida liikkuvuutesi.
• Kannettavat happirikastimet ovat FAA:n (Yhdysvaltojen liittovaltion ilmailuhallinnon) hyväksymiä, joten
voit matkustaa lentokoneella sukulaistesi luo tai lempilomakohteeseesi. Jos suunnittelet lentomatkaa, ole
yhteydessä lääkäriisi ja omaan lentoyhtiöösi ennen matkaasi.
• Kannettava rikastin tuottaa happea jatkuvasti, joten sinun ei tarvitse kuljettaa mukanasi useita kaasupulloja
hapen riittävyyden varmistamiseksi. Muista kuitenkin, että akku on ladattava säännöllisesti.

2/2
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Tekniset tiedot

Linde: Living healthcare

Happipitoisuus

87–96 % kaikilla asetuksilla

Virtaukset

Asetuksella 0,5-2 l/min jatkuvana; 1-6 pulssitila

Äänitaso

42 dB pulssiasetuksella 2

Mitat

212 mm x 168 mm x 313 mm

Paino

4,66 kg yhdellä akulla

Käyttölämpötila	

5–40°C

Suodatin

Vaihdettava potilassuodatin

Virtalähde ja akku

Litiumioniakku, vaihtovirtalähde 100240 V (5060Hz), autolaturi

Kannettava Zen-O happirikastin, kärry,
kantolaukku, yksi ladattava litiumioniakku,
virtajohto, tasavirtakaapeli autossa
lataamista varten ja käyttöopas.
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Laite ja varusteet

n. 4 h yhdellä akulla ja 8 h kahdella akulla

