COMPACT

Komplet løsning til
sikker oxygenbehandling
Med Compact er medicinsk oxygen altid tilgængelig
takket være flow ventil, regulator og mini kobling integreret
i hætten, der dækker gasflasken. Alt er på plads fra
starten, så patienten kan tilføres medicinsk oxygen uden
forsinkelse, enten via en konstant tryk fra lynkobling
eller med forudindstillet flow via en nippel. Flasken er
ergonomisk og sikkert designet, hvilket gør det lettere for
sundhedspersonalet at håndtere. Regulator, flowmeter og
mini kobling kontrolleres af Air Liquide derved, reduceres
kundens vedligeholdelsesomkostninger.
Anvendelsesområderne til Compact er mange:
akut beredskab, transport inden for hospitaler, på
sundhedscentre, speciallæger eller tandklinikker.

Komplet løsning for
Medicinsk Oxygen
• I ngen skift af regulator, dette øger
sikkerhed for personale og patient.
• Et manometer som altid viser hvor
meget oxygen flasken indeholder.
• I nstruktion og forbrugstabel på
flasken.
• Meget enkel betjening af regulator og
flow.
• Praktisk og ergonomisk flaske til
placering på seng eller båre.

Medicinsk Oxygen

COMPACT

Sikker, nem og økonomisk
•

Compact er altid klar til brug - ingen værktøjer er
nødvendige.

•

Med et simpelt håndtag åbnes flasken, og derefter kan
det ønskede flow indstilles. Bemærk, at hvis flasken ikke
åbnes, er flow vælgeren låst.

•

Bærehåndtag og ophængsanordning til seng / båre er
indbygget i hætten.

•

Hættens udformning gør, at flasken ikke kan rulle, når den
ligger ned.

•

Minimal risiko for at få partikler ind i tilslutningen takket
være ventilens udformning.

•

Den indbyggede trykmåler viser altid, hvor meget gas
der er tilbage.

•

Uanset flowmængden er flowreguleringen meget
nøjagtig takket være en totrins-trykregulator.

Styring af flow
0-15 l / min

Håndtag til
åbning

Bærehåndtag

Specifikation
Tekniske data:
Flaskestørrelse

2 liter

5 liter

Indhold

400 liter

1000 liter

Flow

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)

Højde, cm

Ca 49 cm

Ca 67 cm

Vægt inkl gas, kg

5,1 kg

6,9 kg

Diameter, mm

Ca 119 mm

Ca 140 mm

Påfyldningstryk 200 bar
Nominelt udløbstryk 4,0 bar		
Compact opfylder gældende standarder

Kontakt oss

www.airliquide.com

Air Liquide Danmark
Høje Taastrup Vej 42
2630 Taastrup
Tlf: 43 55 50 50

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/denmark
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