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Platinum Mobile 

to najnowszy, przenośny i elegancki
koncentrator tlenu pochodzący od świ-
atowego lidera terapii tlenowej od ponad
30 lat, którym jest firma Invacare.

Od czasu wprowadzenia systemu
HomeFill® firmy Invacare w połowie lat
90-tych byliśmy w czołówce innowacji w
dziedzinie terapii tlenowej.
Teraz z Platinum Mobile , dostarczamy
najnowszą technologię impulsowego
przepływu, aby zaspokoić potrzeby
kliniczne pacjentów  dzięki 4 indywidu-
alnym pozycjom ustawienia impulsu.
Ponadto Platinum Mobile zostałł stylowo
zaprojektowany i wyposażony w in-
tuicyjny interfejs, łącząc w sobie prostotę
i innowację w kompaktowej, lekkiej, cichej
i solidnej”obudowie.

Platinum™

Mobile 

Kluczowe mocne strony Platinum Mobile

Potrzeby pacjentów były głównym celem na każdym etapie projektu
Platinum Mobile, co doprowadziło do:

• Wytrzymałość w czasie intensywnego użytkowania

• Skuteczna klinicznie technologia Sensi-Pulse

• Prosty i intuicyjny interfejs

• Zwiększona łatwość w użytkowaniu w celu zmniejszenia
kosztów i czasu

Koncentrator Platinum Mobile został 
stworzony, aby być najlepszym partnerem 
tlenowym dla bardziej aktywnych pacjentów 
cierpiących na przewlekłą niewydolność 
oddechową, ale także, aby pomóc 
zminimalizować czynniki ryzyka związane 
z śródmiąższowymi chorobami płuc, w tym 
wcześniejszą lub towarzyszącą tlenoterapię. 
Platinum Mobile ma na celu „tchnięcie 
nowego życia” dzięki wysokiej jakości 
urządzeniu medycznemu, 
a profesjonalistom umożliwienie 
niezawodnej obsługi urządzenia, które 
zostało rygorystycznie przetestowane; jest 
bardzo solidne i łatwe w utrzymaniu.



Trwałość i niezawodność w rzeczywistości

Durability

Trwałość i niezawodność to kluczowe elementy dla pacjentów,
lekarzy i dostawców, dlatego Invacare przeprowadził najnowsze testy
spełniające najbardziej rygorystyczne normy. Funkcje obejmują
odporność na wodę, ochronę przed uderzeniami i trwałość w zmiennej
wilgotności. Wyniki testu Platinum™ Mobile wykazały, że jest to:

Ochrona przed uszkodzeniami

Co sprawia, że jest odporny na uszkodzenia?

Platinum Mobile został zaprojektowany w taki sposób,
aby wytrzymać wstrząsy w urządzeniu dzięki funkcjom
takim jak:
• Sprężarkaw obudowie piankowej
• Wzmocnionezderzaki
• Zatrzaskowe drzwiczkido rozpraszania wstrząsu

Aspekty konstrukcyjne
• Zredukowane orurowanie o ponad 37% ², co oznacza mniejsze ryzyko przecieków
i absorpcji wilgoci
• Pojedyncze uszczelki na bateriach i przełącznikach

Rygorystyczne testy zgodne z najnowszym stand
ardem wodoodporności ¹

Przeciwko 3 ml / min kapiącej wody przez 10 minut z 4
różnych pozycji kątowych

Aspekty konstrukcyjne
• Porty skierowane w dół i otwory wentylacyjne
• Uszczelnione przełączniki
• Jednostka odporna na temperaturę
• Torba ochronna

Spokój ducha i umysłu

Kluczowym celem Platinum Mobile było stworzenie prostego i łatwego w użyciu interfejsu, aby zmniejszyć niepokój
u pacjenta. Dowody kliniczne wykazały, że stres i niepokój mogą wpływać na zdrowie pacjentów z POChP ³ (ang. 
COPD), więc aby uniknąć skutków chorób współistniejących i sprawić, by Platinum Mobile był prosty w obsłudze,
zaprojektowaliśmy intuicyjny interfejs, który zapewnia minimalne zakłócenia.

Weather conditions 
resistance

Impact protected

°C

Humidity tested

Odporność na warunki atmosferyczne

Co czyni go idealnym do zmieniających się warunków pogodowych?

Trwały w różnych warunkach



Inteligentny interfejs
• Duże,wyraźne ikony
• Zamocowane,łatwe
w obsłudze przyciski
• Podświetlany ekran 
 LCD do wyświetlania 
czytelnych komunikatów

Prosty i intuicyjny

1. IEC 60601-1 3 EdycjaTes†ow Standardów
2. Porównywany do  XPO2
3. Putman-Casdorph H, McCrone S. Chronic obstructive pulmonary disease, anxiety, and depression: state of the science. Heart Lung 2009;38:34-47
4. BPM (Ilość oddehów na Minutę)
5. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi użytkownika Rozdział 5.5
Pełne warunki działania urzadzenia i specyfikacje można znaleźć w instrukcji obsługi

Efektywność kliniczna

Platinum ™ Mobile to najbardziej efektywny klinicznie przenośny
koncentrator tlenu firmy Invacare. Nasza zaawansowana technologia
Sensi-Pulse została zaprojektowana, aby naśladować objętość tlenu 
dostarczaną przez ciągły przepływ, zapewniając wyłącznie czysty 
klinicznie tlen na początku wdechu, co z kolei pozwala na maksymalną
możliwość wymiany gazu. Czujnik monitorujący tlen kontroluje również
jego czystość w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, co
powduje najlepszą wydajność kliniczną. Wskaźniki wizualne i dźwiękowe
zadziałaja w momencie, gdy czystość tlenu będzie poniżej 87% .
Skuteczna czułość wyzwalania pozwala pacjentom oddychać naturalnie
poprzez wygodną kaniulę nosową z pojedynczym kanałem (0,13 cmH20
przy ustawieniu 2 przy 20 BPM 4):

Ustawienia P1 P2 P3 P4
Średnia objętość impulsu przy 20 BPM 11 ml 22 ml 33 ml 44 ml
Średnia objętość impulsu przy 30 BPM 7.3 ml 14.7 ml 22 ml 29.3 ml
Objętość minutowa (ml) 220 440 660 880
Czas pracy baterii (godziny) 5h05min 3h30min 2h20min 1h45min
Czas pracy baterii (godziny)

Dwa akumulatory 
10h10min 7h 4h40min 3h30min

Czasy są przybliżone

Prostota

Łatwość w użytkowaniu

Platinum Mobile został zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze. Jego modułowa konstrukcja
ułatwia serwisowanie dzięki zmniejszeniu ogólnej liczby części i poziomu podzespołów.
Konstrukcja umożliwia łatwy dostęp dla zespołów konserwacyjnych, oszczędzając zarówno na
planowanych kosztach, jak i czasie.

Łatwy w utrzymaniu
• Zintegrowany i łatwo 
dostępny filtr cząstek
• Łatwo dostępny filtr 
wylotowy

Easy maintenance 

Łatwe do czyszczenia
• Zintegrowany ekran filtra wlotu
powietrza do torby transportowej
• Wytrzyj lub wypierz torbę 
łagodnym płynnym detergentem do
naczyń i wodą.5
• Wyraźne nadruki

Łatwa konserwacja i serwis

Wyjątkowa konstrukcja baterii
• Bateriaładowana od góry, co 
zapewnia łatwy dostęp
• 2komory na baterie 
• Możliwośćwymiany podczas 
pracy ciągłej
• Zintegrowany wskaźnik baterii

Torba transoprtowa 3 w 1
• Wymienne style: 
jako torebka, torba na ramię
lub plecak 
• Gumowy ochraniacz
z klamrą
• Wyraźnie nadruki
• Kanały wlotowe powietrza



Akcesoria

Kluczowe korzyści

Poziom hałasu

Poziom hałasu <40 dB ³
daje pacjentom pewność,
że mogą wybrać się nawet
do najcichszych miejsc,
takich jak kino lub bibli
oteka.

Lekki

Ważący zaledwie 2,22 kg, Platinum
Mobile jest kompaktowy i lekki, łatwy w 
transporcie. Został zaprojektowany, aby
zachęcać do mobilności, podróży i
niezależności.

Wysoce mobilny

Oprócz lekkiej konstrukcji, Platinum
Mobile jest wyposażony w łatwą do
czyszczenia torbę i dwa paski
naramienne.
Można użyć pojedynczego paska do
noszenia na ramieniu lub podwójnego
paska do noszenia jako plecaka.

Zwiększona żywotność baterii

Platinum Mobile może pracować do 5 godzin na
pojedynczej baterii i do 10 godzin przy pomocy
drugiej baterii. ³

Jasny ekran LCD

Jasny, podświetlany
ekran LCD dostarcza
istotnych informacji
pacjentom, a wskaźnik
baterii pozwala na
poczucie komfortu i 
pewności co do stanu
dopływu tlenu.

Zgodny z FAA 

Platinum Mobile jest
zgodny z FAA i może być
zabierany do w samolotu,
co daje pacjentom większą
swobodę wyboru, kiedy i
jak chcą podróżować.

Zgodność 
z FAA

TTTorba transportowa 3
w 1

Zmienna, wygodna 
torba może stać się 
stylową torbą lub
sportowym plecakiem.

Numer referencyjny: POC1-150

Dodatkowa bateria 1

Wsuwa się ją do
dodatkowego gniazda,
aby zwiększyć czas
pracy.

Numer referencyjny:
POC1-110-GB

Ładowarka 
samochodowa DC   

Umożliwia pacjentom
ładowanie Platinum
Mobile z większości
pojazdów.
Numer referencyjny: 
POC1-140

Zewnętrzna 

ładowarka 1

Umożliwia pacjentom 
podróżowanie z
urządzeniem
Platinum™ Mobile,
podczas gdy
dodatkowa bateria
jest ładowana w
domu. 2

Numer
referencyjny: 
POC1-115-
GB

Ładowarka AC

Umożliwia pacjentom
ładowanie urządzenia
z dowolnego
standardowego
zasilacza

Numer referencyjny:
 POC1-130-EU

1. Sprzedawane oddzielnie
2. Dostarczana jest pojedyncza ładowarka zewnętrzna bez baterii ref: 
POC1-1153.
3. Ustawienie na 1
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Dane techniczne

Bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe dotyczące tego produktu, w tym instrukcję obsługi produktu, można 
znaleźć na stronie http://www.invacare-eu-export.com/invacare-platinum-mobile

Platinum™  
Mobile

239 mm 188 mm 94 mm 2.22 kg koncentrator
0.45 kg dodatkowa

bateria, 0.34 kg torba
transportowa

100-240 VAC
50-60 Hz

11-16 VDC zgodny z FAA 

Ustawienia 1-4

Aż do  880 ml na
minutę

87% - 95.6% Koncentrator IP22
env.t° od 5°C do 

40°C

24W  przy
Ustawieniu 2

 40 db(A)  przy
Ustawieniu 2

Platinum™  
Mobile

Wysokość całkowita Szerokość całkowita Głębokość całkowita  Waga

kg

Ładowarka AC  Ładowarka DC

FAA (pol..Federalna 
Administracja 
Lotnictwa)

Zakres 
przepływu

Tolerancja
środowiskowa

Zużycie 
energii

Poziom
hałasu

Poziom koncentracji 
tlenu- O2

2h20min z  1 
batterią

4h40min z  
2 batteriami

Czas
ładowania

0.18 cm H
2
O średnio z 

≤0,18 cm H
2
O przy

Ustawieniu 2 na 20 bpm

Poziom 
czułości 

wyzwalaniai

Od 1200 mm d  2100 
mm dla najwyższej 
skuteczności

Platinum™  
Mobile

Długość kaniuli
nosowej

Referencje produktu: POC1-100B-EU

Co jest w środku?

• Przenośny koncentrator tlenu Platinum Mobile
• Inteligentna torba transportowa
• Pasek Messenger
• Pase do plecaka
• Bateria litowo-jonowa
• Zasilacz sieciowy 110-240 V AC
• Ładowarka samochodowa DC 12V
• Kaniula 1200 mm
• Podręcznik użytkownika / właściciela

Biblioteka dowodów klinicznych Invacare

• Cuvelier A, MUIR J-F, CHAKROUN N, ET AL. Refillable oxygen cylinders may be an alternative for ambulatory oxygen therapy in COPD Chest 2002 vol 
122(2): 451-456 LEWARSKI J, MIKUS G, ANDREWS G, CHATBURN R. 

• A clinical comparison of portable oxygen system: continuous flow compressed gas vs. oxygen concentrator gas delivered with an oxygen conserving 
device; Respir care 2003 vol. 48(11); 111 TURNBULL J, MCDONNELL L, AC DAVIDSON AC. 

• Patient activity levels and oxygen device preference: a randomised-controlled trial comparing Homefill® refillable cylinders with usual ambulatory device 
Thorax 2012; 67 (suppl 2): A 83 Clinical evidence on portable oxygen concentrator COUILLARD A, FORET D, BAREL P, BAJON D. Oxygen therapy by a 
portable concentrator with a demand valve: a randomised controlled study of its effectiveness in patients with COPD; Rev mal respir. 2010 NOV; 27(9): 
1030-8.

• Clinical evidence on transportable oxygen concentrator MELLONI B, SAUDER P, FORET D, COUILLARD A, VEALE D. Clinical Effectiveness of SOLO2 
Antadir Federation, October 2011.


