→ Produktbeskrivning

Spirit 300 Sidefill. Portabel behållare för
flytande oxygen.

Anslutning för näsgrimma

Flödesväljare

Fyllningsport

Innehållsmätare

Bärrem

Produktbeskrivning

Spirit 300 Sidefill är en portabel lättviktsbehållare för flytande oxygen som är bekväm och lättburen. Fyllning
sker genom att låsa fast behållaren på sidan av det stationära HemLOX®-kärlet med en enkel vridning. Behållaren
har en inbyggd elektronisk gassparare vilken ger en bestämd pulsvolym med gas vid varje andetag och med en
inställning motsvarande 1–5 liter/min. Möjlighet finns att ställa in ett kontinuerligt flöde (CF) på 2 liter/min.
Gasspararen utökar användningstiden och drivs med två batterier. Vanlig standardgrimma för barn eller vuxna
kan användas.

Underhåll och spårbarhet

Vid receptförskrivning ingår produkten i läkemedelsförmånen. Linde Healthcare hyr ut produkten och ansvarar
för att service och underhåll blir utfört enligt gällande riktlinjer. Produkten är individmärkt, vilket garanterar
full spårbarhet.
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Spirit 300 Sidefill
Volym (vätska)
Volym (gas)
Vikt inkl. gas
Vikt utan gas
Dimensioner
Normal fyllningstid
Arbetstryck
Normal avkokningstid (gas)
Maximal användningstid
Flödesinställning, liter/min
Innehållsmätare
Drivkälla (till inbyggd gassparare)
Larmindikationer
Apotekets varunummer
Linde Healthcare artikelnummer
Grimma artikelnummer
Användningstemperatur
Standard

0,33 liter
ca 275 liter
ca 1,95 kg
ca 1,6 kg
Höjd 223/Bredd 152/Djup 114 mm
ca 1,5 minuter (varm)
1,4 bar
378 liter/dygn
7 timmar vid 2 liter/min (vid 20 andetag/min)
0; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; CF (CF=Kontinuerligt flöde 2 liter/min)
Fjädervåg i bärrem
2 st standard alkaliska batterier, typ LR-14 (ca 500 timmar drifttid)
LED: Grön vid varje andetag. Röd vid batteribyte.
202851
607620
306798
–20°C till +70°C
CE-märkt. Klassificerad enligt direktiv 93/42/EC, tillägg 2007/47/EC,
Appendix II

HemLOX®
Fyllningsport

Det stationära HemLOX-kärlet har en volym på
30 liter (motsvarande ca 25 000 liter gas) och
utgör basstation för Spirit 300 Sidefill.
Överfyllningen sker snabbt och smidigt genom
att ansluta Spirit 300 Sidefill till fyllningsporten
på sidan av HemLOX-kärlet med en enkel
vridning.
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