
Invacare®

XPO2

FAA godkjent

Oksygenet du trenger hvor enn du er

Invacares XPO2 er en sikker bærbar oksygenkonsentrator som er ideell 
for aktive og reisende brukere som er avhengig av oksygentilførsel. 
Sensi-Pulse™-systemet vil holde selv den mest aktive brukeren med 
tilstrekkelig oksygen. XPO2 er meget brukervennlig, og designet er 
både lett og solid. 
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Invacare®

XPO2

Valgfritt tilbehør
Lett og robust reisetilbehør.
1522884-XPO120 - Trillevogn, 
XPO2

1522884-XPO132 -  Adapter, AC/
DC, Europa

1522884-XPO136 -  Adapter, AC/
DC, UK

1522884-XPO140 -  Adapter, DC/
DC

1522884-XPO112
Eksternt batteri

1522884-XPO150 
Tilbehørsveske

Tilbehør

Bærbar oksygenkonsentrator for 
ekstra frihet

Med sitt kompakte design og en vekt på kun 
2,9 kilo, er XPO2 en naturlig del av et aktivt 
liv. Muligheten til å lade konsentratoren 
fra stikkontakt og i bil, gjør det mulig å 
opprettholde den uavhengigheten som ofte 
savnes med andre tradisjonelle modeller 
av ambulerende oksygenkonsentratorer.

Den portable følgesvennen

XPO2 er den perfekte løsning for de som 
ønsker å redusere utgiftene, samtidig 
som servicenivået opprettholdes. 
Brukervennligheten, effektiviteten og det 
kompakte designet sikrer brukeren frihet.

Klinisk effektiv spareventil 

XPO2 har en patentert spareventil, Sensi-
Pulse™, designet for å etterligne volumet 
som leveres med kontinuerlig flow. Spa-
reventilen gir oksygenet i begynnelsen 
av innåndingen, som gir maksimalt oksy-
genutbytte. Med høy utløser-sensitivitet, 

rask reaksjon og behagelig bolusleveranse, 
sørger XPO2 for at pasienten oppretthol-
der oksygenmetningen. XPO2 produserer 
terapeutisk oksygen opp til 35 bpm (bre-
aths per minute) ved alle innstillinger. 
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Invacare®

XPO2

XPO2 & Perfecto2 
Den komplette pasientpakken for mobile og stasjonære pasienter.

Kompakt og lett
Liten og diskret, XPO2 
fremmer mobilitet, reising og 
uavhengiget.

FAA godkjent
Godkjent for bruk på flyreiser.

Enkel å betjene 
Store knapper for enkel betjening.

Økt uavhengighet 
Eksternbatteri som gir dobbel 
brukstid.

Filter og timeteller
Enkelt å rengjøre kabinettfilter 
og enkel tilgang til timeteller.

Klinisk effektiv 
Gir oksygen direkte ved den 
første innåndingen for mer 
effektivt oksygenutbytte.

Bærbar 
XPO2 veier kun 2,9 kg.

Ytelse 
Få tilstrekkelig oksygen med 
XPO2s effektive puls-dose 
levering.

Egenskaper
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XPO2
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Hovedprodukt
Art. nr. Beskrivelse
1522883-XPO100B-EU Konsentrator XP02

Tekniske data

XPO2
250 mm 180 mm 100 mm 2.9 kg konsentrator,  

0.7 kg eksternt batteri
100-240 VAC  

50/60 Hz

kggkgkg

XPO2
IPX1 – beskyttet 
mot dryppende 

vann

12-16 VDC FAA godkjent

Puls dose levering, 
innstilling 1-5 900 ml 

per minutt

60 W

Sensi-Pulse

Invacare®

XPO2

87% - 96%

O2

Innstilling 1 2 3 4 5
Gjennomsnittelig 
oksygenvolum ved 20 
bpm

15 ml 23 ml 31 ml 37 ml 42 ml

Gjennomsnittelig 
oksygenvolum ved 30 
bpm

10 ml 15 ml 21 ml 25 ml 28 ml

Intern batterivarighet 
(timer)

3.5 2.5 2 1.5 1

Ekstern batterivarighet 
(timer)

7 5 4 3 2

≤ 45 dB(A) ved 
innstilling 2

Sensi-Pulse oksygen levering:
Sensi-Pulse teknologi gir en konstant mengde oksygen for å imitere den 
naturlige pusten. Dette betyr at uavhengig av hvor raskt pasienten puster, 
leveres den samme mengden oksygen per minutt. Når antall pust synker, øker 
oksygenvolumet. Den sensitive triggeren trenger kun -0.20 cm H2O fra pasienten 
for å aktivere Sensi-Pulse. Oksygenet leveres tidlig i pasientens pustesyklus for 
å sikre maksimal klinisk effektivitet og komfort.
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