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Kenmerken en opties

Filter

Indien het filter 
vervuild is,kan dit 
eenvoudig vervangen 
worden.

De Invacare Platinum 9 biedt een betrouwbare oplossing om 
cliënten die een hoge zuurstofflow nodig hebben te behandelen. 
De Platinum 9 is compatibel met de Invacare HomeFill® II, om zo 
een complete cliëntenzorg te waarborgen. Platinum 9 verbetert 
de zuurstofconcentratie en vermindert de onderhoudskosten. 
Cliënten kunnen comfortabel en veilig thuis gebruikmaken van 
zuurstoftherapie dankzij een ingebouwd alarmsysteem. Gebruikers 
zullen het gebruiksgemak gecombineerd met maximale veiligheid 
waarderen.

Aansluitpoort voor 
Invacare HomeFill® II

Platinum 9 is 
compatibel met het 
Homefill systeem 
voor een flow hoger 
dan 5 liter per minuut.

Technische gegevens

Platinum 9

Lengte Breedte Hoogte Gewicht

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Lader
Energie-
verbruik Pulse dosering

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

Uitgangsdruk

62 kPa 

Voor meer informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing, raadpleegt u de Invacare website.

Platinum 9

Geluidsniveau
Zuurstof-
gehalte Hoogte ISO

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

Scan hier om de website te 
bezoeken 

http://www.invacare.nl

O2-concentratie

hoger dan 85%

- groen licht -

Normaal

tussen 73% en 85%

- geel licht -

Controleer filter 
en flow

lager dan 73%

- rood licht -

Neem contact op 
met technische 

dienst

Goede prestaties en  
betrouwbaarheid gecombineerd met gebruiksgemak

Naast krachtig en betrouwbaar is Invacare Platinum 9 ook 
gebruiksvriendelijk. Met zijn 9 liter zuurstofcapaciteit met een 
concentratie van 95.6 - 87% is Platinum 9 een uitkomst voor 
cliënten met een hoge zuurstofbehoefte. De Platinum 9 is 
makkelijk te verplaatsen dankzij het geïntegreerde handvat 
en de wielen. Platinum 9 is makkelijk in gebruik en garandeert 
extra veiligheid voor de gebruiker.

Concentrator met de hoogst toegevoegde waarde

De Platinum 9 beperkt de voorraadkosten dankzij het 
geringe aantal onderdelen en specifieke accessoires. 
Bovendien blijft het benodigde onderhoud tot een 
minimum beperkt.

SensO2-System

3 jaar lang geen 
onderhoudsplanning 
nodig. Te vervangen 
onderdelen zijn te 
bestellen.

Service interval


