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FAA godkjent

Gå SOLO2 : fleksibel oksygenterapi for økt 
uavhengighet 

Invacare SOLO2 passer perfekt for de med en aktiv livsstil. Fleksibel 
oksygenlevering med pulset – og kontinuerlig flow gjør SOLO2 til 
et godt valg. Konsentratoren dekker alle pasientkrav, fra natt – og 
ambulerende behandling, til stasjonær behandling. SOLO2 transportabel 
oksygenkonsentrator møter etterspørselen til dagens brukere og 
behandlere ved å kombinere førsteklasses kvalitet og ytelse med lavt 
strømforbruk, enkel betjening og lite vedlikehold. 
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Puls og kontinuerlig flow 

Mange flow innstillinger for å tilfredsstille enhver bruker. 
Kontinuerlig flow for behandling over natten og puls flow 
for maksimal bevegelighet.

Egenskaper

En løsning som passer alle 

Med Invacare SOLO2 kan de fleste 
oksygenpasienter behandles. Effektiv 
behandling om natten leverer oksygen 
via 6 innstillinger med kontinuerlig flow 
(0.5 – 3.0 lpm). 5 puls flow innstillinger 
gir oksygenet som pasienten trenger ved 
bevegelse, for maksimal uavhengighet. 
Designet for å være brukerens eneste 
oksygenkilde, har SOLO2 transportable 
oksygenkonsentrator en trillevogn som 
standard og er drevet av AC, DC og 
oppladbare batterier.

Førsteklasses ytelse 

SOLO2 bruker utprøvet og patentert tek-
nologi for å utvinne mest mulig oksygen-
mengde fra luften. Den høymottageli-
ge Sensi-Pulse™ konservereren leverer 
oksygen i begynnelsen av pasientens 
åndedrettssyklus for å forsikre maksimal 
effektivitet og komfort.

Takket være den innovative luftputen 
som brukes i SOLO2 kan brukere 
nyte redusert lydnivå mindre enn 40 
dB(A). To stillegående vifter forsikrer 
at kompressoren er avkjølt for å øke 
levetiden. Invacares strømbesparende 
programvare reduserer maksimalt forbruk 

til 135W. Med SOLO2 fokuserer vi på høy 
kvalitet til en rimelig pris. Med tilgang til 
alle filtere fra utsiden av kabinettet, er 
behovet for vedlikehold minimalt takket 
være det integrerte bakteriefilteret til 
pasientuttaket.

Stillegående og effektiv 
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FAA godkjent
Godkjent for bruk på flyreiser.

1533371-TPO110 
Ekstra oppladbart batteri.

1533371-TP0120 
Trillevogn med justerbart 
håndtak.

1533371-TP0170 
Holder fukteflaske.

Transportvennlig design
Trillevognen med store hjul og 
justerbare håndtak gjør at SOLO2  
er enkel å bruke utendørs.

Ekstern batterilader
En kompakt ekstern batterilader 
som kan lade batteriet uten at det 
er påmontert konsentratoren. 
Ladetid for et utladet batteri er 
5 timer.

Nytt uttak
Nytt uttak med integrert 
Hepa-filter. Messinguttak gir 
brannstopp for samsvar med 
ISO 8359/AMD1. Filteret byttes 
enkelt uten verktøy uten at 
apparatet åpnes.

Intuitivt betjeningspanel
Den integrerte timetelleren 
gjør at man kan kontrollere 
pasientens bruk. 

Batteridrevet 
SOLO2 kan få strøm fra AC, 
DC eller batteripakken for 
maksimal uavhengighet og økt 
bevegelighet.

Egenskaper

Tilbehør
TPO115-EU  Ekstern batterilader
1533371-TPO120    Trillevogn.
1533371-TPO132    AC stikkontakt med uttak til bruk i Europa.
1533371-TPO136    AC stikkontakt med uttak til bruk i England.
1533371-TPO140   DC strømkabel.
1533371-TPO160   Bag for tilbehør.



01
20

Invacare®

SOLO2
®

Tekniske data

SOLO2
100-240 VAC, 

50/60 Hz
420 mm 280 mm 200 mm 9 kg 

(uten trillevogn)

kggkgkg

SOLO2

 IPX2 - beskyttet mot 
dryppende vann når 

tiltet opp til 15°

135 W11-16 VDC

3 LPM på AC og 
batteri 

2 LPM på DC

Opp til 3046 moh

Sensi-Pulse

FAA godkjent <40 dB(A) for alle 
puls flow innstillinger 

<40 dB(A) up to 2 
lpm kontinuerlig flow

O2

87% - 96%

12 psig 
maksimum

Sensi-Pulse oksygenlevering:
Sensi-Pulse teknologi gir en konstant mengde oksygen for å imitere den naturlige 
pusten. Dette betyr at uavhengig av hvor hyppig pasienten puster leveres den 
samme mengden oksygen pr minutt. Når antall pust synker, øker oksygenvolumet. 
Den sensitive triggeren trenger kun -2 mm H2O fra pasienten for å aktivere Sensi-
Pulse. Oksygenet leveres dermed tidlig i pasientens pustesyklus for å forsikre 
maksimal komfort og klinisk effektivitet.

Innstilling 1 2 3 4 5
Volum pr. minutt (cc) 400 800 1200 1600 2000
Varighet batteri (timer) 4.5 3.5 3 2.5 2.5

Kontinuerlig flow
Innstilling (LPM) 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Varighet batteri (timer) 4.5 3.5 3 2.5 2 1.5

SensO2-System
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O2-konsentrasjon
høyere enn 85%
- grønt lys -
Normal

mellom 73% og 85%
- gult lys -
Sjekk filter og flow nivå

lavere enn 73%
- rødt lys -
Kontakt servicetekniker

Nesekateter
2100 mm

ISO 8359/AMD1

SOLO2


