→ Produktbeskrivning

Carryox 2x2. Väska för LIV® Mini 2 L och
Stroller 1,2 L.

Produktbeskrivning

För att underlätta rörligheten vid oxygenbehandling, både i hemmiljö och i rekreationsmiljöer, har Linde
Healthcare tagit fram ett sortiment av väskor anpassade till mobilitetskrav. För att transportera upp till två
stycken lättviktsflaskor LIV Mini 2 L eller två stycken Stroller 1,2 L (bärbart LOX-kärl) på ett komfortabelt sätt,
finns en anpassad ryggsäck med bärremmar inklusive en bröstrem. Det medföljer även en axelrem och en
midjerem som kan fästas i väskans öglor. Bärremmarna kan vid behov stoppas undan i väskans bakstycke i en
kardborrförsluten ficka. Till väskan finns en lättrullad vagn som är helt anpassad för denna väska. Den har ett
handtag med krokar att hänga grimman på och den går lätt att fälla ihop när den inte används.
En nätad sidoficka med plats för en 0,5 L PET-flaska och en mindre ytterficka på väskan ger möjlighet till
lättåtkomlig förvaring. På insidan av väskan finns både en ficka för gasspararen Oxysaver 8 och en ficka med
plats för en broschyr eller dylikt i A5 format. Det finns även en mindre plastficka på insidan av väskans lock
som t.ex. kan användas för att märka upp inköpta väskor eller bifoga kontaktuppgifter.

Teknisk data

Kundcenter

Carryox 2x2
Väska
Avsedd för:
Plats för gassparare:
Invändiga mått (BxHxD):
Material:
Bärsystem:
Linde Healthcare artikelnummer:

2 stycken lättviktsflaskor LIV Mini 2 L eller 2 stycken Stroller 1,2 L
Plastficka med kardborrförslutning för Oxysaver 8
30 x 50 x 12 cm
Tillverkad i svart, vattenavstötande material
Ryggsäcken är försedd med bärremmar, bröstrem, axelrem, midjerem
332456

Vagn
Avsedd för:
Material:
Konstruktion:
Linde Healthcare artikelnummer:

Carryox 2 x 2
Lättviktsram i metall, stötdämpande hjul i plast 17 cm diameter
Hopfällbar, handtag med krokar för grimma
332457

Linde Healthcare Kundcenter, e-post: healthcare.se@linde.com eller telefon: 08-731 18 00.
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Mer information om oss och våra produkter och tjänster inom hemsjukvård hittar du på www.syrgasihemmet.se

