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Oksygenkonsentratorer



Din leverandør av oksygenkonsentratorer og fyllesystem for flasker

Invacare er totalleverandør av tekniske hjelpemidler, og har lang erfaring med å levere 
kvalitetsprodukter til hjemmepleie, institusjoner og sykehus i Norge. Vårt mål er å hjelpe 
mennesker med nedsatt funksjonsevne med å gjenopprette og opprettholde en aktiv livsstil 
under slagordet «Making Life’s Experiences Possible». Dette oppnår vi ved å ha gode 
produkter og faglig dyktige ansatte som engasjerer seg for å finne den beste løsningen for 
hver enkelt kunde og sluttbruker.

I Norge har vi lang erfaring med å levere oksygenhjelpemidler til sykehus og sykehjem. I 
Europa og USA er Invacare en ledende leverandør av konsentratorer og fyllesystem for 
oksygenflasker.
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Innholdsfortegnelse
Fra og med 1. juni 2022 er Invacare leverandør av produkter og tilbehør i følgende poster

Platinum 9 er en konsentrator til 

brukere med høyt oksygenbehov, med 

kapasitet inntil 9 l per minutt

Delområde 3

Platinum® 9
4 - 5

Homefill II komprimerer enkelt og sikkert 

oksygen fra en Invacare-konsentrator inn 

i oksygenflaskene. HomeFill II-systemet 

gir brukeren økt frihet og selvstendighet 

ved at man selv kan fylle sine bærbare 

oksygenflasker

Delområde 7

Homefill® II
6 - 9

Her vil du finne varianter av flasker, 

nesekateter, forlengerslanger, vesker 

med mer

Delområde 10

Tilbehør og 
reservedeler

10 - 11



Dine kontaktpersoner

Bestilling 

Produkttekniske spørsmål

Erik Sandbæk er produktsjef for oksygenhjelpemidler, er kontaktpersonen 
mellom Sykehusinnkjøp og Invacare, og ansvarlig for salg og oppfølging av 
sykehus.  

 
Erik Sandbæk – Produktsjef 

412 91 274 esandbaek@invacare.com

Produkttekniske spørsmål

Svein Hansen har teknisk bakgrunn med elektromedisinsk samtykke og 
har lang erfaring fra hjelpemiddelbransjen. Han er spesialist på teknisk 
opplæring av helsepersonell og er lokalisert i Bodø.

Svein Hansen – Salgstekniker 

902 12 477 shansen@invacare.com

Tilbud

Karianne Nyrud Jansen er salgssjef og ansvarlig for salg til sykehus. Hun har 
lang erfaring og kan hjelpe deg med tilbud. 

Karianne Nyrud Jansen – Salgssjef Region Øst

915 42 478 knjansen@invacare.com

Ordre og teknisk support

Rachida Laagar er kundeservicekontakt for sykehus og vil bistå med ordre, 
og oppfølging av vareleveranser. 

Kundeservice sykehus

22 57 95 00

norway@invacare.com
ordernorway@invacare.com 
teknisk@invacare.com 

Via elektronisk varekatalog. Du kan også ta kontakt med oss, så sender vi deg mer informasjon.

www.invacare.no
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Invacare®  Platinum® 9
Økonomisk konsentrator 
med høy kapasitet



Gode egenskaper og 
pålitelighet kombinert med 
høy brukervennlighet

Invacare Platinum 9 er kraftig, 
pålitelig og brukervennlig. Med 
9 liters oksygenkapasitet med 
87–95,6 % renhet, er Platinum 9  
utviklet for pasienter med høyt 
oksygenbehov. Med det integrerte 
håndtaket og svinghjulene 
er konsentratoren enkel å 
manøvrere. Platinum 9 er enkel 
i bruk og ivaretar brukerens 
sikkerhet.

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten 
til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Platinum 9 - NO - 05/2022

SensO2-System

Hovedprodukt
Art. nr. helseforetak
1577755 Konsentrator Platinum 9 ink. ekstra 

kabinettfilter
Art. nr. kommune Beskrivelse
IRC9LXO2AWQ-SCAN Konsentrator Platinum 9

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

Egenskaper

Enkel tilgang ved 
bytte av filter

Platinum 9 er en pålitelig konsentrator til brukere med høyt oksygenbehov. Platinum 9 er en HomeFill-
kompatibel konsentrator med kapasitet opp til 9 l per minutt.

Samtidig som man optimaliserer oksygenkonsentrasjonen, minimerer Platinum 9 kostnadene forbundet med 
vedlikehold og levering av oksygen. Takket være en rekke integrerte alarmer gir konsentratoren brukeren 
mulighet til å bli hjemme, komfortabelt og sikkert.

HomeFill®-tilkobling

Tekniske data

Platinum 9

Dybde Bredde Høyde Vekt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Strømforbruk Flow

365 mm 467 mm 670 mm 24 kg 475 W 1 - 9 l/min

Outlet 
pressure

62 kPa Platinum 9

Lydnivå Oksygenrenhet Altitude ISO Compliant

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

Sikker 
strømforbindelse

501
20

Se www.invacare.no eller trykk her for brukermanual 
og mer informasjon om produktet.

https://www.invacare.no/nb/oksygenkonsentratorer/stasjonaere-oksygenkonsentratorer-9l/invacare-platinum-9
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Frihet til å puste hvor enn du er

Invacare®   HomeFill ® II



Fyllesystem for institusjon eller hjemmebruk

Invacare HomeFill II revolusjonerer portabelt oksygenutstyr ved at brukeren selv kan fylle flasker 
i sitt eget hjem eller på en institusjon. HomeFill II består av en kompressor som enkelt og sikkert 
komprimerer oksygen fra en Invacare-konsentrator inn i oksygenflaskene. Brukeren kan bevege seg 
fritt med ubegrenset tilgang til oksygen samtidig som man sparer leveransekostnadene med tilkjørt 
oksygen.

Ta den med hvor enn du går

Når flasken er fylt kan brukeren plassere den i en 
spesialdesignet veske eller ryggsekk og ta den med seg. 
Fordelen med HomeFill II er at den er flyttbar og enkelt kan 
transporteres når man besøker venner, familie eller når man 
drar på ferie.

Enkel å justere og fylle på for å passe brukerens behov

Regulatoren på flasken kan justeres fra 0,25 til 6 som tilsvarer 
foreskrevet dosering LPM (liter per minutt). Brukeren får rett 
mengde oksygen mer effektivt enn tidligere*. Oxy-Lock™ er et 
enkelt og sikkert hurtigkoblingssystem som gjør påfyllingen 
enkel å utføre – sett på kompressoren, tilslutt flasken og 
påfyllingen starter. Etter ca 2 timer slår påfyllingen seg av 
automatisk. Dette gjør det sikkert å bruke og minimaliserer 
risikoen for å forkludre fyllingen.

Det er enkelt å reise med det mobile systemet.

Invacare HomeFill ® II

Invacare HomeFill II-systemet gjør det mulig for 
brukeren å selv fylle sine bærbare oksygenflasker.

Ved å få oksygentilførsel via flasker kan brukeren 
fremdeles være aktiv og uavhengig, vel vitende om 
at man selv kan etterfylle flaskene i hjemmet etter 
behov.

Egenskaper
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OxyLock

Et brukervennlig 
fyllesystem som sikrer 
en rask, sikker og enkel 
tilkobling til HomeFill II- 
flasken. 

Betjeningspanel

En av/på bryter og lys 
som indikerer status på 
fyllingen. 

Innebygd oksygensensor

En innebygd oksygensensor 
kontrollerer fylleprosessen og 
garanterer > 90 % renhet i flasken og 
høy oksygenkonsentrasjon til brukeren. 

Oksygenflasker med 
spareventil for lang 
varighet 

Lettvektsflasker i 
aluminimum med 
integrert spareventil og 
regulator.

Integrert spareventil 

Med beskyttelseshette 
og manometer.

Kombiner med  
Platinum® 9 for høy 
flow-pasienter.

Utvalg flasker

Ulike flasker for å tilfredsstille alle 
pasientbehov. Flasker med konti-
nuerlig flow og med spareventil 
er tilgjengelig i flere størrelser.  

Egenskaper
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Invacare HomeFill II kan kun kobles til en Invacare oksygenkonsentrator (se relevant 
Invacare-brosjyre).

CHEST 2002: Refillable Oxygen Cylinders May Be an Alternative for Ambulatory Oxygen Therapy in CPOD. Antoine Cuvelier, Jean-François Nuir, Nadia 
Chakroun, Jérôme Aboab, Gabriella Onea & Daniel Benhamou.

Respiratory Care 2003: A Clinical Comparison of Portable Oxygen Systems: Continuous Flow Compressed Gas VS HF Cyl. J Lewarski. 

McCoy & Bliss: Evaluation of the HomeFill II Oxygen System During Activities of Daily Living; Robert McCoy & Peter Bliss – December 2001.

CPLF 2008: Efficacy of gaseous oxygen cylinders filled with a compressor: C. Molano, I Huet, H. Aouina, C. Viacroze, JF Muir, A. Cuvelier (Antidir).

ERS 2009: HomeFill II oxygen concentrator system – “better for your patient and your pocket” Phyllis Murphie, Stuart Little, Jane Gysin, Paul Rafferty. 
Respiratory Medicine, Dumfires and Galloway, Dumfries, Dumfries and Galloway, United Kingdom.

ERS 2009: A comparison of four portable oxygen devices on exercise performance in adult COPD patients who become hypoxaemic on activity; Lynn 
McDonnell, Louise Ellis, Rexford Muza, Jimstan Periselneris, Leyla Osman, Andrew Grieve, Eleanor Main, Craig Davidson – Guy’s & St Thomas’ London UK.

Tekniske data

HomeFill II 400 mm 515 mm 380 mm 15 kg 230 V,
50 Hz

175 W > 90%

Dybde Bredde Høyde Vekt

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Charger Strømforbruk Oksygenrenhet

Tekniske data: Flasker

Systemkrav

Referanser

© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten 
til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Homefill 2 - NO - 05/2022

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Hovedprodukt
Art. nr. helseforetak Beskrivelse
1637438 Homefill II (Inkl. vår 5 L konsentrator PerfectO2V, stativ og to oksygenflasker)
Art. nr. kommune Beskrivelse
IOH200AW-SCAN Homefill II

Flaske med spareventil, varighet i timer og minutter
Spareventil 
innstilling

1 2 3 4 5 Kontinuerlig flow (2 l/min) Fylletid

1 liter flaske 9:20 5:55 4:30 3:35 3:00 1:20 1:20
1.7 liter flaske 14:20 9:05 6:55 5:35 4:40 2:05 2:05

Flaske med kontinuerlig flow, varighet i timer og minutter 
Flow 0.25 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 3 4 5 6 Fylletid
1.7 liter flaske 16 8 5:20 4 2:40 2 1:30 1:20 1 00:50 00:40 2:05
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Se www.invacare.no eller trykk her for brukermanual 
og mer informasjon om produktet.

https://www.invacare.no/nb/oksygenkonsentratorer/fyllesystem-oksygen/invacare-homefill-ii
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Invacare®  Tilbehør oksygenprodukter



© 2022 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder retten 
til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. Tilbehør oksygenprodukter - NO - 05/2022

Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Fukteflaske til 
Platinum 9

Art. nr.:  1509582 

Check O2 Plus 
oksygenmåler

Måler oksygen- 
konsentrasjon, flow og 
utslippstrykk på alle 
typer konsentratorer.

Art. nr.:  IRC450

Flowregulator for lav 
flow 0–0,75 LPM

Art. nr.:  IRCPF16AW 

Oksygenflasker 

Art. nr.: Beskrivelse

1510861-HF2PCE6  Oksygenflaske 1.0 l m/
spareventil

1543038-HF2RE9ES    Oksygenflaske 1.7 l kont. 
flow m/lukkeventil

1510864-HF2PCE9     Oksygenflaske 1.7 l oksygen 
m/spareventil

Bærbar veske

Oksygenflasken kan 
bæres over skulderen i 
en veske.

Art. nr.: 1 liter 1514281 
Art. nr.: 1,7 liter 
HF2PC9BAG 

Ryggsekk til 
oksygenflaske

Praktisk ryggsekk som 
passer til alle våre 
oksygenflasker. 

Art. nr.:  1543057

Lås til flowregulator

Art. nr. 1580295
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Invacare AS
Brynsveien 16

0667 Oslo
Telefon: +47 22 57 95 00

E-mail: norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2022 Invacare International Sàrl. All rights reserved.

All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare forbeholder 
retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon.

Reproduksjon, bruk av katalogen eller deler av den uavhengig av form er 
forbudt uten tillatelse fra Invacare International Sàrl.

Respi - NO - 06/2022


