COMPACT

Komplett lösning för en
trygg oxygenbehandling
Med Compact är Medicinsk Oxygen alltid omedelbart
tillgänglig, tack vare att ventil, regulator och flödesgivare
är integrerade i kåpan som täcker gasflaskan. Allt finns
på plats från början, varför patienten utan dröjsmål
kan tillföras oxygen, antingen via en snabbkoppling
med konstant tryck, eller med förinställda flöden via en
nippel. Flaskan är ergonomiskt och säkert utformad,
vilket underlättar för vårdpersonalen och minskar
underhållskostnaderna.
Användningsområdena för Compact är många:
Akutsjukvård, transporter inom sjukhus, på vårdcentraler
eller tandläkarmottagningar.

Komplett lösning för
Medicinsk Oxygen
• I nga regulatorbyten ger ökad
säkerhet för personal och patient.
• A
 ktiv manometer som alltid visar hur
mycket gas flaskan innehåller.
• I nstruktion och förbrukningstabell
på flaskan.
• L
 ättåtkomlig justeringsratt för enkel
inställning av flödet.
• P
 raktisk sänghållare och
ergonomiskt utformat bärhandtag.

Medicinsk oxygen

COMPACT

Säkert, enkelt och ekonomiskt
•

Compact är alltid klar att använda – inga verktyg behövs

•

Med ett enkelt handgrepp öppnas flaskan, därefter kan
önskat flöde ställas in. Observera att om flaskan inte är
öppnad, är flödesväljaren låst.

•

Bärhandtag och upphängningsanordning för säng/bår
är inbyggda i huven.

•

Huvens utformning gör att flaskan inte kan rulla när den
ligger ner.

•

Regulator och flödesgivare är helt skyddade av kåpan –
minimal risk att få in partiklar i anslutningen

•

Den inbyggda manometern visar alltid hur mycket gas
som finns kvar.

•

Regulatorn är av tvåstegstyp, vilket gör att tryck och
flöde är stabila.

Reglering av gasflöde
0-15 l/min

Ratt för öppning
och stängning
av flaskventil
Bärhandtag

Specifikation
Volym

2 liter

5 liter

Nominellt innehåll

400 liter

1000 liter

Flöden

0-15 liter/minut
(0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min)

0-15 liter/minut
(0-1-1,5-2-3-4-6-9-12-15 liter/min)

Höjd inklusive ventil

Ca 485 mm

Ca 670 mm

Vikt (kg)

5,1 (exkl gas) 6,25 (inkl gas)

6,9 (exkl gas) 8,5 (inkl gas)

Fyllningstryck 200 bar		
Nominellt utloppstryck 4,0 bar		
Compact uppfyller tillämpliga standarder

Kontakta oss

www.airliquide.com

AIR LIQUIDE GAS AB
Box 2911
212 09 Malmö
Telefon 040-38 10 00

Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare
specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with
medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.

www.airliquide.com/sweden

ANSVARSFRISKRIVNING Informationen i detta Produktblad är av generell karaktär och tar sålunda inte hänsyn till specifika eller lokala
förhållanden och skall inte heller uppfattas som rekommendationer. AIR LIQUIDE åtar sig därför inte i något fall ansvaret för innehållet i
Produktbladet, för dess fullständighet, för användningen av informationen eller för konsekvenser av en sådan användning och
lämnar inte heller garantier (direkta och indirekta) av något slag.
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