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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

AERTI AЕ
Лінійка портативних медичних концентраторів з продуктивністю від 5 до 10 літрів за хвилину

Кисневі концентратори Brightfield AERTI AЕ – лінійка портативних медичних концентраторів з
продуктивністю від 5 до 10 літрів за хвилину для використання у медичних закладах різного типу та
машинах швидкої допомоги.
Прилад призначений для проведення тривалої та екстреної інгаляції кисневим потоком при
захворюванні органів дихання, патології серцево-судинної системи, а також для пацієнтів, яким
рекомендована киснева терапія.
Кисневе обладнання відноситься до групи високотехнологічного обладнання і може виробляти повітряну
суміш із високою концентрацією кисню тривалий час. Всі моделі портативних концентраторів оснащені
5-рівневою фільтрувальною системою, яка гарантує вихід чистого та безпечного потоку.
Як генератор кисню використовується цілить компанії Arkema (Ceca), провідний виробник абсорбентів та
осушувачів, що забезпечує тривалу та безперебійну роботу приладу з мінімальним технічним
обслуговуванням.
Використання безмасляного компресора нового покоління дозволило звести шум під час роботи до
мінімуму. Рівень шуму становить менше 37 дБ. Інтелектуальна система управління мінімізує споживання
електроенергії через точне регулювання тиску в системі.
Концентратори відповідають усім критеріям безпеки та ефективності, які висуваються до цього класу
приладів. Багаторівнева система тривоги подає світлові та аудіо сигнали при перегріві, зниженні обсягу
та рівня кисню, відключенні джерела живлення.
РК-дисплей, що відображає поточний та загальний час роботи концентратора;
Таймер керування робочим часом;
Система високоефективних фільтрів;
Інтелектуальна система самодіагностики: сигнали тривоги із відображенням несправної
інформації на РК-дисплеї;
Компресор з великим робочим об'ємом зі збільшенням терміну експлуатації на 30%;
Низький рівень шуму;
Тривалий термін служби підходить для роботи протягом 24 годин.

[1] URL: http://medexim.ua

9 серпня 2022 року

ТОВ «МЕД ЕКСІМ»
Адреса: вул. Назарівська, 1, Київ, 01032, Україна
Тел.: +38 (044) 234-4828, (044) 234-3628, (044) 467-5223
Сервісний центр: +38 (044) 500-1912
E-mail: manager@medexim.ua сайт: medexim.ua

МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ
Brightfield AERTI AЕ – сучасний стандарт кисневої терапії.
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