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KRÖBER O2
Oxygenkoncentrator
Produktinformation
För behandling av andningsrelaterade sjukdomar som exempelvis, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Kan användas till alla patienter, även barn, som ordinerats (100%) andningsoxygen upp till 4,5 liter/min.
Kröber O2 är en unik oxygenkoncentrator som uppfyller kraven på en modern koncentrator.
Den har en unik flödesreglering, med digital avläsning, som tillåter finjustering av oxygenflödet till patienten.
Flödesreglering kan göras i steg om 0,1 liter i området 0-2 liter/min. - 0,2 liter i området 2-4 liter/min. - 0,5
liter i området 4-6 liter/min. Den är mycket tyst med 35 dbA ljudnivå. Den är strömsnål och förbrukar endast
350W. Den väger endast 19,8 Kg, och tack vare sin form kan den bäras som en normal resväska vilket innebär
att oxygensköterskan/teknikern lätt kan ta den till och från patienten. Byggd för att transporteras stående eller
liggande.
Kröber O2 producerar oxygenanrikad luft upp till motsvarande 4,5 liter/min.100 %-ig andningsoxygen. En
inbyggd analysator kontrollerar kontinuerligt halten av oxygen i den utströmmande andningsluften. Vid för
låg oxygenhalt eller knickad slang larmar apparaten. Det ordinerade flödet kan finjusteras med hjälp av ett
flödesvred och avläses digitalt i en stor tydligt display, alla tolkningsfel av flödesmätare är således
eliminerade.
Kröber O2 har mycket låg ljudnivå och låg vikt.

Tekniska data
Spänning:
Ljudnivå:
Mått: BxDxH
Vikt:
Färg:
Inställbara
Flöden l/min.
Koncentration:

230V - 50Hz
35 dBA
535x203x520 mm
19,8 kg
grå/blå
0,1 - 6 l/min
Fin dosering 0,1l/min.
Vid 6 lit 75% ±3%
(motsv. 4,5 lit.100% O2)
Temp, spänning, system
Flöde/slangfel, oxygenkonc,
350W

Alarm:
Effekt:
CE-märkt

Benämning
Kröber O2 Oxygenkoncentrator

Artikelnr
435800

Tillbehör
Patientslang (50m/fpk)

435016
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