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Opcje i właściwości

Filtr

Filtr jest dostępny bez 
użycia narzędzi 
od strony koncentratora, 
dzięki łatwo otwieranym
drzwiczkom.

Invacare Platinum 9 oferuje niezawodne, globalne rozwiązanie do leczenia pacjentów z wysokim 
zapotrzebowaniem na przepływ tlenu. Można go używać jako samodzielnego urządzenia lub razem z HomeFill®

dla zapewnienia pełnej opieki nad pacjentem. Optymalizując stężenie tlenu, Platinum 9 minimalizuje koszty
związane z konserwacją i dostarczeniem tlenu. Pozwala pacjentom pozostać w domu wygodnie i bezpiecznie
dzięki serii zintegrowanych alarmów. Użytkownicy z pewnością docenią jego prostotę użytkowania w połączeniu
z maksymalnym bezpieczeństwem.

Port połączenia
z Homefill

Platinum 9 jest
kompatybilny
z systemem Homefill dla
wyższego przepływu 
powyżej 5 LPM.

Dane techniczne

Platinum 9

Długość Szerokość Wysokość Waga

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Ładowarka
Zużycie
energii

Zakres 
przepływu

365 mm 467 mm 670 mm 24 kg 230 V, 50 Hz 475 W 1 - 9 l/min

Outlet 
pressure

62 kPa 

Bardziej szczegółowe informacje przedsprzedażowe dotyczące tego produktu, w tym instrukcję obsługi można znaleźć na 
stronie http://www.invacare-eu-export.com/platinum9

Platinum 9

Poziom halasu
Poziom koncentracji 
tlenu(O2) Wysokość Zgodny z ISO

< 47 dB(A) 87-96% Aż do 1230m ISO8359, AMD1

Wysoka wydajność i niezawodność w połączeniu z prostotą

Mocny i niezawodny Invacare Platinum 9 jest również przyjazny dla użytkownika.
Dzięki 9-litrowej pojemności tlenu i czystości 96-87%, urzędzenie to jest przezn-
aczone dla pacjentów o wysokich potrzebach tlenowych. Łatwy w manewrowaniu
dzięki zintegrowanemu uchwytowi i małym kółkom. Platinum 9 jest również łatwy
w obsłudze i gwarantuje użytkownikowi duże poczucie bezpieczeństwa.

Wartość dodana związana z 
obniżeniem kosztów

Koszt związany z zapasami jest 
ograniczony do minimum dzięki małej 
liczbie części zamiennych i specjal 
nym akcesoriom. Bez konieczności
konserwacji przez trzy lata, Invacare
oferuje najlepszy koncentrator.

SensO2-System

Rutynowa 
konserwacja 
zapobiegawcza 
u dostawcy przez 
3  lata nie jest 
konieczna, a w razie 
potrzeby należy
wymienić filtry.

Service interval

Poziom koncentracji tlenu (O2)

wyższy niż 85%

- zielone światlo -

Normalny

pomiędzy 73% a 85%

- żólte światło -

Należy sprawdzić filtr 
i natężenie przepływu

poniżej 73%

- czerwone światlo & 
alarm -

Należy zadzwonić do serwisu


