KONCENTRATOR TLENU
SIMPLYGO MINI
Wymiary z baterią standardową:
23,9/21,1/9,1 cm
Wymiary z baterią o wydłużonej żywotności:
25,9/21,1/9,1 cm
Waga urządzenia:
2,3 g z zainstalowaną baterią startową
Waga urządzenia:
2,7 g z zainstalowaną baterią startową
Pobór mocy:
120W w trakcie ładowania
Czas pracy z baterią standardową:
do 4,5 godz
Czas pracy z baterią o wydłużonej żywotności:
do 9 godz
koncentracja tlenu:
87 - 96 % przy wszystkich ustawieniach

Opis urządzenia
Koncentrator tlenu Philips Respironics SimplyGo MINI to najmniejszy i najlżejszy przenośny koncentrator tlenu na
świecie.
Philips Respironics wyszedł naprzeciw potrzebom pacjentów, którzy wcześniej byli skazani na tlenoterapię w środowisku
zamkniętym. SimplyGo MINI jest wyjątkowym przenośnym koncentratorem tlenu, która umożliwia prowadzenie
tlenoterapii nie tylko w domu, ale i poza nim. Koncentrator jest szczególnie dedykowany dla osób korzystających z
tlenoterapii w podróży oraz dla osób, które pomimo choroby nie rezygnują z aktywnego trybu życia.
SimplyGo MINI w porównaniu do stacjonarnych koncentratorów tlenu jest wyjątkowo lekki bo waży 2,3 kg (wraz z
standardowa baterią), wymiennie może być zasilany prądem stałym, jak i baterią wydłużającą czas pracy, dzięki której
może pracować do 9 godzin (waga wzrasta do 2,7 kg).
Pulsacyjny tryb pracy
Tryb pulsacyjny (przerywany) SimpyGo MINI ustawiony w tym trybie wykrywa wdech i dostarcza w tym czasie taką ilość
tlenu, jaką użytkownik wcześniej określił w parametrach.
Wysoko procentowa zawartość tlenu.
SimplyGo MINI zapewnia dokładnie dopasowanie parametrów przepływu tlenu do liczby oddechów na minutę ( od 12
ml – 75ml) dlatego też jest szczególnie zalecany w tlenoterapii najmłodszych. Już po 15 minutach od uruchomienia
koncentrator podaje pacjentowi 90% tlen, przy korzystaniu z zasilania akumulatorowego po ok. 30 min
Trwały kompresor.
Wyjątkowo trwały kompresor wytrzymuje do 15 tys godzin pracy. Dodatkowa bateria przedłuża żywotność
koncentratora. Koncentrator jest prosty w obsłudze.
Możliwość przewożenia SimplyGO na pokładzie samolotu.
Jest bezpieczny, został poddany rygorystycznym testom aby wytrzymywać wstrząsy i wyzwania życia codziennego. Z
powodzeniem może być użytkowany praktycznie w każdych warunkach. Producent zapewnił możliwości przewożenia
SimplyGO MINI na pokładzie samolotu.

