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Tillbehör och Egenskaper

Bara ett filter att 
byta

Invacare har kompletterat sitt oxygensortiment med  
Platinum 9, en HomeFill® II kompatibel högflödeskoncentrator. 
Platinum 9 är pålitlig och säker för patienter som har behov av 
oxygenbehandling.

Oxygenkoncentrationen är optimerad med obegränsad 
tillgång till syrgas samtidigt som underhållskostnaderna 
minskar drastiskt. Patienten kan känna sig trygg tack vare det 
integrerade alarmsystemet. Platinum 9 är enkel att använda, 
detta i kombination med hög säkerhet gör att den är mycket 
uppskattad av patienterna.

Homefill anslutning

Tekniska data

Platinum 9

Längd Bredd Höjd Vikt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Strömförsörjning Elförbrukning Pulsdosflöde

365 mm 467 mm 670 mm 24 kg 230 V, 50 Hz 475 W 1 - 9 l/min

Utloppstryck

62 kPa 

För mer utförlig information om denna produkt, inklusive bruksanvisningen för produkten, hänvisar vi www.invacare.se.

Platinum 9

Ljudnivå O2 renhet Altitud ISO-kompatibel

< 47 dB(A) 87-96% Up to 1230m ISO8359, AMD1

Scan here to access the website 
http://oxygen-therapy.net/en/

Hög prestanda och driftsäkerhet kombinerat med 
enkelhet

Förutom kraftfull och driftsäker, så är Invacare Platinum 
9 även användarvänlig. Med 9 liters oxygenkapacitet 
med 87 - 95,6 % oxygenkoncentration, är Platinum 9 
anpassad för brukare med högt oxygenbehov. Med det 
integrerade handtaget och hjulen, så är Platinum 9 mycket 
lätthanterlig. Platinum 9 garanterar extra säkerhet för 
brukaren

Mervärde i förening med låga kostnader

Kostnader för lagerhållning hålls nere till ett minimum tack 
vare den lilla mängd av reservdelar och specifika tillbehör 
som krävs.

SensO2-System

Inga krav på rutinmässigt 
förebyggande underhåll. 
Byt filter vid behov, 
för mer information se 
bruksanvisning.

Serviceintervall

O2-koncentration

högre än 85%

- grönt ljus -

Normal

mellan 73 % och 85%

- gult ljus -

Kontrollera filter och 
flöde

Lägre än 73 %

- rött ljus -

Kalla på 
servicetekniker


