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Używany Koncentrator
tlenu Philips EverFlo
(zestaw)
Cena brutto

1 990,00 zł

Cena netto

1 842,59 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

UPHIEVERFLO

Kod producenta

UPHIEVERFLO

Producent

Philips

Głośność

40dBa

Przepływ tlenu

0,5 - 5l min

Wymiary urządzenia

58,4 × 38,1 × 24cm

Koncentracja tlenu

90 - 96%

Waga urządzenia

14kg

Finansowanie

telefon I

Opis produktu
Używany Koncentrator tlenu Philips EverFlo
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 Philips EverFlo

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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Waga: 14 kg
Głośność: 40 dBA
Przepływ: 0.5-5 l/min
Pobór mocy:
Wymiary: 58,4×38,1×24 cm
Koncentracja tlenu: 90 – 96%
Trwałość użycia: 25 tys godzin
Napięcie zasilania: 230 VAC +/- 10%
Ciśnienie wyjściowe: 5 – 7 psi (0,34 – 0,48 Bar)
Urządzenie posiada certyfikat medyczny klasy IIa / Certyfikaty: CE na urządzenia medyczne, TUV

Nowoczesne koncentratory tlenu podbijają rynek. Górują nad ciężkimi, masywnymi i niezwykle hałaśliwymi butlami tlenowymi, które do tej pory
były wyposażeniem wielu klinik czy nawet domów prywatnych. Obecnie z powodzeniem miejsce ich zajmują przenośne koncentratory tlenu.
Przykładem wygodnego i bardzo komfortowego w użytkowaniu sprzętu jest Philips EverFlo.

Nowy koncentrator tlenu czy używany?
Oczywiście, że najlepszym rozwiązaniem jest zawsze sprzęt nowy, aczkolwiek koncentratory tlenu należą do urządzań bardzo drogich.
Dodatkowo trudno jest otrzymać dofinansowanie na tego typu sprzęt, dlatego pewną alternatywą staje się zakup używanego koncentratora
tlenu. Jeśli dokonujemy zakupu w autoryzowanym sklepie, to można być pewnym, że urządzenie przeszło pełen serwis, a wszystkie elementy,
które podlegają wymianie, zastąpiono nowymi częściami. Będzie to z pewnością maska bądź wąsy tlenowe, a taże filtry. Te należy wymieniać na
nowe co ok. dwa lata. Istotne będzie też sprawdzenie stanu baterii, jej pojemności i możliwości dalszego ładowania. Koncentrator tlenu to
sprzęt przenośny, stąd musi być gotowy do użycia w każdej chwili.

Cechy i parametry techniczne
Koncentrator tlenu Philips EverFlo charakteryzuje się kompaktową konstrukcją. Mimo iż jest to sprzęt medyczny, to zupełnie takiego nie
przypomina. Zachowanie eleganckiej estetyki, wraz z jego praktycznym charakterem sprawiają, że koncentrator może być przechowywany w
każdym miejscu w domu. Nie trzeba go ukrywać, jak było w przypadku masywnych butli tlenowych, o dużych gabarytach. Co ważne, Philips
EverFlo jest także ekonomiczny w codziennym użytkowaniu, ponieważ zużywa mniej energii elektrycznej. Jest przy tym cichy, aby pacjent mógł
się odprężyć podczas tlenoterapii. Wskaźnik czystości tlenu gwarantuje bezpieczeństwo stosowania. Koszty serwisu tego sprzętu są także
bardzo nikłe, nawet w przypadku używanych koncentratorów tlenu, ponieważ filtry zużywają się po długim czasie. Jest to więc model godny
polecenia, który posłuży pacjentom na lata.
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