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Fresenius pompa do żywienia pozajelitowego Ambix Nova
N044593
 

Cena: 5 439,00 pln

Opis słownikowy

Producent FRESENIUS KABI

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia dostępności towaru.

Pompa Ambix nova służy do podawania żywienia pozajelitowego w warunkach domowych i szpitalnych u dorosłych i dzieci. Może być
użytkowana jako urządzenie stacjonarne lub przenośne.

Przeznaczenie:
- urządzenie jest pompą przeznaczoną do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych i szpitalnych
- pompa jest używana do podawania pacjentom (tylko ludziom) określonej ilości produktów żywieniowych zgodnie z zaprogramowaną
prędkością przepływu
- do użytku wraz z jednorazowymi zestawami do przetoczeń żywienia pozajelitowego kompatybilnymi z pompą Ambix nova
- pompa może być używana wyłącznie przez osoby zdolne do czytania instrukcji wyświetlanych na ekranie w tym personel medyczny,
pacjentów lub rodziny pacjentów

Parametry techniczne:
- szybkość infuzji: od 1 ml do 600 ml/godz.
- objętość infuzji: do 9999 ml
- dokładność podaży ± 5% w temp. 20°C ± 2°C
- wymiary pompy: W/S/G 156,4 x 129,7x 49 mm
- waga: 660 g (pompa bez uchwytu)
- napięcie wejściowe AC: 100-240 VAC
- częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- żywotność akumulatora: co najmniej 24 godz. przy prędkości przepływu 25 ml/godz. i co najmniej 14 godz. przy prędkości przepływu
600 ml/godz.
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