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Używany Koncentrator
tlenu Invacare Perfecto 2
(zestaw)
Cena brutto

1 990,00 zł

Cena netto

1 842,59 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

UINVACAREPER2

Kod producenta

UINVACAREPER2

Producent

Invacare

Głośność

< 40 dBa

Przepływ tlenu

0,5 - 5l min

Wymiary urządzenia

30 x 38 x 53cm

Koncentracja tlenu

90 - 95,6%

Waga urządzenia

18,2kg

Finansowanie

telefon I

Opis produktu
Używany Koncentrator tlenu Invacare Perfecto 2
UWAGA: Po dostawie koncentratora prosimy ułożyć pudełko z urządzeniem w pozycji pionowej i odczekać
minimum 5 godzin . Po upływie tego czasu można bezpiecznie włączyć koncentrator.
Wszystkie używane koncentratory tlenu są zdezynfekowane.
Wszystkie filtry są nowe.
Urządzenia są po regeneracji.
Trwałość i sprawność nowego!

Tu kupisz>>>: Nowy koncentrator Invacare Perfecto 2

W zestawie: 2 x maska, 2 x wąsy do tlenu, pulsoksymetr, dren – łącznik nawilżacza tlenu i koncentratora, wężyk przedłużający podłączenie
wąsów o 7,5 m, konektor złączka do drenów tlenowych, filtr antybakteryjny, filtr cząstek stałych, platformę butelek nawilżacza, butelkę
nawilżacza, metalową, odporną na pęknięcia kaniulę, cewnik o długości 200cm, instrukcja w języku polskim

Dane techniczne:
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Model : Pervecto 2 v
Producent : INVACARE
Poziom hałasu:
Zakres przepływu Tlenu : 0,5 – 5 l/min
Poziom koncentracji tlenu: 90% – 95,6%
Koncentrator przystosowany do pracy ciągłej
Moc zasilania: 320 W
Max ciśnienie wylotowe: 5 Psi (+ / – 0,5 Psi)
Ciśnienie wylotowe: 34,5kPa
Wymiary urządzenia: długość 30cm, szerokość 38cm, wysokość 58cm.
Waga: 18.2 kg
Urządzenie posiada certyfikat medyczny klasy IIa / Certyfikaty: CE na urządzenia medyczne, TUV
Koncentrator tlenu to urządzenie, z którego możemy już dziś korzystać także w zaciszu własnego domu. Od pewnego czasu są one dostępne dla
pacjentów, którzy potrzebują intensywnej terapii tlenowej nawet przez całą dobę. Powstaje zatem dylemat, jaki koncentrator tlenu nabyć, aby
być zadowolonym z jego obsługi i nie przepłacić. Dobrym rozwiązaniem może się okazać Invacare Perfecto 2, którego chwali większość
zadowolonych klientów.

Koncentrator nowy czy używany?
Nie trzeba nabywać nowego urządzenia, aby spełniało ono nasze najśmielsze oczekiwania. Wiele używanych sprzętów jest godnych
zainteresowania, o ile są dobrze utrzymane i prawidłowo konserwowane. Koncentrator tlenu Invacare Perfecto 2 posiada przystępną cenę, ze
względu na fakt, że nie jest to sprzęt nowy. Jednakże niczym się od niego nie różni. Został wyposażony we wszelkie niezbędne akcesoria, które
znajdowały się w zestawie, takie jak choćby pojemnik do nawilżania, maseczka czy kaniula nosowa. Wszystkie elementy podlegające zużyciu
zostały zaś wymienione na nowe, mowa tu m.in. o filtrach. Warto przy tym podkreślić, że materiał sitowy ma mniejszą wagę przy zachowaniu
najwyższej czystości tlenu przy wszystkich prędkościach przepływu.

Dlaczego warto kupić Invacare Perfecto 2?
Koncentrator tleniu Invacare to jedno z lepszych urządzeń dostępnych na rynku. Jest nie tylko cichy, ale także energooszczędny, co ma niemałe
znacznie w przypadku ciągłego korzystania ze sprzętu. Warto zwrócić uwagę również na jego design, niewielkie wymiary oraz łatwość obsługi.
Jest to szczególnie ważne dla pacjentów chorych, którzy obsługują go samodzielnie. Waga urządzenia nie sprawia problemów podczas jego
przenoszenia z miejsca na miejsce, dzięki zainstalowanym do niego kółkom. Można go zabierać ze sobą, ponieważ bez kłopotów zmieści się w
bagażniku samochodu. Koncentrator łatwo zachować w czystości, a jego estetyczny wygląd doskonale wpisuje się w aranżacje każdej
przestrzeni. Będzie więc idealnym sprzętem wspomagającym funkcjonowanie niejednego pacjenta w jego domowym zaciszu.
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