Zestawy tlenowe Air Liquide

Szybka reakcja
w nagłych
wypadkach

Air Liquide poszerza swoją ofertę o dzierżawę
w pełni wyposażonych, podręcznych zestawów
tlenowych.
Zestaw tlenowy stanowi nieodłączny element
wyposażenia gabinetów lekarskich,
stomatologicznych, zabiegowych oraz służb
Zintegrowanego Systemu Ratownictwa.
Zadbaj o to, abyś i Ty miał go zawsze pod ręką!

www.airliquidehealthcare.pl

Dlaczego warto wybrać zestaw tlenowy Air Liquide?
● Kompaktowe i przenośne rozwiązanie
Każdy zestaw wyposażony jest w:
▶ butlę tlenową ze zintegrowanym zaworem
▶ wygodną i poręczną torbę
▶ maskę tlenową
▶ rękawiczki jednorazowe sterylne
▶ opcjonalnie w resuscytator oddechowy (na życzenie klienta).
● Bezpieczne i wygodne w użyciu butle z zaworem

zintegrowanym

▶ W skład każdego zestawu wchodzi butla tlenowa
wyposażona w zawór zintegrowany G2, reduktor oraz
przepływomierz, dzięki czemu korzystanie z gazu jest
szybsze i wygodniejsze. Zintegrowany zawór eliminuje
potrzebę dopasowania przepływomierza i reduktorów.
▶ Możliwość wyposażenia zestawu w butle PRESENCE™
z klasycznym manometrem lub TAKEO™ z TIPI (wskaźnik
ciśnienia z inteligentnym rozpoznawaniem czasu).
▶ Butle tlenowe, w zależności od potrzeb klienta, występują
w dwóch różnych pojemnościach: 2L i 5L.

PRESENCE™

TAKEO™

● Oferowane przez Air Liquide Polska Sp. z o.o. wysokiej jakości funkcjonalne torby:
▶ Wykonane są z wysokiej klasy wodoodpornego materiału CORDURA.
▶ Są wygodne i poręczne dzięki uchwytom pozwalającym na transport w ręku lub na ramieniu.
▶ Posiadają zewnętrzne kieszenie i wewnętrzne przegrody ułatwiające dostęp do elementów zestawu.

Zestaw tlenowy B2

Zestaw tlenowy B5

Zestaw tlenowy B5 MOBILE

▶ Butla aluminiowa 2L
▶ Wymiary: 16x55x20 cm
▶ Waga zestawu z butlą: 6,2 kg

▶ Butla aluminiowa 2L lub 5L
▶ Wymiary: 30x65x25 cm
▶ Waga zestawu z butlą: 2L – 7,5 kg,
5L – 9,5 kg
▶ Torba B5 posiada szelki nadające
jej funkcjonalność plecaka.
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Butla aluminiowa 5L
Wymiary: 30x65x25 cm
Waga zestawu z butlą: 9,8 kg
Torba B5 MOBILE wyposażona jest
w kółka, dzięki którym transport
staje się jeszcze wygodniejszy
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