Eclipse 5

®

O2 is what we do.

Concebido a pensar nos
pacientes ativos
Principais funcionalidades e benefícios

Versatilidade inigualável

O2 clinicamente eficaz

Saturação adequada de O2

Desempenho comprovado

Estabelecer o padrão do
oxigénio transportável
com as capacidades de
fornecimento de oxigénio
mais amplas em dose
contínua e por impulsos.
Num design compacto
e transportável, os seus
pacientes podem ir a
qualquer local utilizando
o carrinho de viagem de
fácil colocação com uma
pega extensível e rodas
resistentes. A autonomia
prolongada da bateria, as
opções de alimentação
CA/CC e a vasta gama de
acessórios ajudam a manter
os seus pacientes ativos.

Concebido para se
adaptar às necessidades
dos seus pacientes com
funcionalidades clínicas
únicas, incluindo autoSAT®,
tempo de subida ajustável,
UltraSenseTM e myCAIRETM
para ajudar a garantir
que os seus pacientes
recebem o oxigénio de
que precisam, quando
precisam.

Com 6 definições até 3 L/
min em fluxo contínuo e
9 definições com bolus
até 192 mL em fluxo por
impulsos, o Eclipse 5 serve
uma grande variedade de
necessidades dos doentes.
A unidade fornece oxigénio
com uma pureza até 95%
para garantir ainda mais a
saturação adequada.

O Eclipse 5 utiliza a
tecnologia avançada
de separação de ar por
adsorção sob vácuo (VPSA)
que elimina eficazmente
o nitrogénio residual
enquanto fornece a mais
alta pureza de oxigénio.
As características robustas
do design permitem uma
manutenção mínima e
uma longa vida útil, que
fazem deste um dispositivo
fiável.

SENSIBILIDADE DO
ACIONADOR
-0,135-0,37 cm/H2O
(ajustável)

GARANTIA
3 anos
(Inclui camadas de peneira
molecular)

AUTONOMIA DA BATERIA
até 5,4 horas em modo de
impulsos

1 ano para a bateria e fontes
de alimentação

Especificações
DÉBITO
Fluxo contínuo:
6 definições até 3 L/min
Fluxo por impulsos:
9 definições com bolus
até 192 L/min
DIMENSÕES
19,3 x 12,3 x 7,1 pol.
(49,0 x 31,2 x 18,0 cm)
PESO
6,8 kg (15 lbs) (sem bateria)
8,3 kg (18,4 lbs) (com bateria)
NÍVEL DE SOM
40,0 dB(A) na Definição 3
Modo de impulsos

até 4,4 horas em modo de
fluxo contínuo
ALIMENTAÇÃO
Alimentação CA: 100-240
VCA, 50-60 Hz
Alimentação CC: mínimo de
12 VCC (todas as definições
disponíveis em fonte de
alimentação CA e CC)
Bateria: iões de lítio

Eclipse 5

®

O2 is what we do.

Leva-o para todo o lado

FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA
(Com cabo de alimentação NEMA)

CARRINHO UNIVERSAL
(Com pega extensível)

BOLSA DE
ACESSÓRIOS

Número do artigo
EUA: 20852326S
UE: 20852325S
REINO UNIDO: 20852324S

Número do artigo
5991-SEQ

Número do artigo
7104-SEQ

KIT ADAPTADOR DE
HUMIDIFICADOR
(Garrafa humidificadora
não incluída)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO CC
(Com ficha para utilizar acessórios
em veículos)
Número do artigo
5942-SEQ

MALA DE VIAGEM
Número do artigo
5010-SEQ

Número do artigo
7116-SEQ
KIT DE ACESSÓRIOS DE VIAGEM
(Cartucho de bateria, carregador
convencional, mala de viagem)
Número do artigo
5093-SEQ

CARTUCHO DE BATERIA
Número do artigo

7082-SEQ
COBERTURA DE
PROTEÇÃO

CARREGADOR DE BATERIA
CONVENCIONAL
(Bateria não incluída)
Número do artigo
7112-SEQ

Número do artigo
5052-SEQ

PACK DE CADEIRA DE RODAS
Número do artigo
5220-SEQ

ADAPTADOR DE VIAGEM
Número do artigo

5591-SEQ

Consulte https://www.iec.ch/world-plugs para
obter mais informações sobre os tipos de tomadas.

Saiba mais sobre o Eclipse 5 e os
acessórios em

CONSULTE A DECLARAÇÃO DE GARANTIA DO PRODUTO PARA OBTER INFORMAÇÕES COMPLETAS.
Consulte as instruções de utilização do produto para obter mais informações sobre as indicações, as
contraindicações, os avisos, as precauções e as informações de segurança detalhadas do produto aplicável.

eclipseoxygen.com
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