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תיאור כללי תיאור כללי 

משאבת האכלה דגם Sentinel היא משאבתמשאבת האכלה דגם Sentinel היא משאבת
הזנה אמינה, מדויקת ובטוחה, ידועה כ "סוסהזנה אמינה, מדויקת ובטוחה, ידועה כ "סוס

עבודה" בתחום זה, משווקת ע"י חברתעבודה" בתחום זה, משווקת ע"י חברת
קלינטיקה במרבית מוסדות הבריאות בארץ.קלינטיקה במרבית מוסדות הבריאות בארץ.

Sentinel חברת ידי על ב"בארה מיוצרתSentinel חברת ידי על ב"בארה מיוצרת
Alcor . Sentinel באופן מתוכננתAlcor . Sentinel באופן מתוכננת

אינטואיטיבי כדי לספק גישה ונוחות תפעול.אינטואיטיבי כדי לספק גישה ונוחות תפעול.
משאבה קלה לשימוש בעלת תצוגה גדולהמשאבה קלה לשימוש בעלת תצוגה גדולה

לצפייה ברורה, התקנת סט הזנה באופןלצפייה ברורה, התקנת סט הזנה באופן
פשוט, קל ומאובטח שמאפשר יכולת צפייהפשוט, קל ומאובטח שמאפשר יכולת צפייה

של סיבוב המשאבה מרחוק. מארזשל סיבוב המשאבה מרחוק. מארז
פוליקרבונט המספק חוזק ועמידות בתנאיפוליקרבונט המספק חוזק ועמידות בתנאי

עבודה קשים. סוללה המאפשרת 12 שעותעבודה קשים. סוללה המאפשרת 12 שעות
עבודה. תוכנה מתקדמת וטכנולוגיות מדויקותעבודה. תוכנה מתקדמת וטכנולוגיות מדויקות

המבטיחות אספקת מזון באופן בטוחהמבטיחות אספקת מזון באופן בטוח
ומדוייק למטופל. שלוש פעולות פשוטותומדוייק למטופל. שלוש פעולות פשוטות

להפעלה 1. קביעת קצב עירוי 2.להפעלה 1. קביעת קצב עירוי 2.
/ RUN .3 DOWN או UP כיוון באמצעות/ RUN .3 DOWN או UP כיוון באמצעות
STOP האכלה להפסיק או להתחיל כדיSTOP האכלה להפסיק או להתחיל כדי

אמינה: תוכנה מתקדמת שומרת לעצמהאמינה: תוכנה מתקדמת שומרת לעצמה
היסטורית הזנה, אפילו במקרה של הפסקתהיסטורית הזנה, אפילו במקרה של הפסקת
חשמל, או כאשר המשאבה כבויה. מדויקת:חשמל, או כאשר המשאבה כבויה. מדויקת:

טכנולוגית פטנט מבטיחה זיהוי מדויק שלטכנולוגית פטנט מבטיחה זיהוי מדויק של
ירידה בהזנה וממזערת התראות שווא ; דיוקירידה בהזנה וממזערת התראות שווא ; דיוק

± 10% ובספיקות בין 5-295 מ"ל / שעה± 10% ובספיקות בין 5-295 מ"ל / שעה
בטיחותית: התראות קוליות וחזותיות בטיחותית: התראות קוליות וחזותיות 

ידידותית למשתמש: תצוגה ולוח מקשיםידידותית למשתמש: תצוגה ולוח מקשים
לשימוש קל לשימוש קל 

מאפיינים מאפיינים 

  https://vimeo.com/582045460"  https://vimeo.com/582045460"
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ספיקה: 5-295 מיליליטר / שעה במרווחיםספיקה: 5-295 מיליליטר / שעה במרווחים
של 1 מיליליטר מינון: 1-2000 מיליליטרשל 1 מיליליטר מינון: 1-2000 מיליליטר

במרווחים של 1 מיליליטר דיוק: +/- 10%במרווחים של 1 מיליליטר דיוק: +/- 10%
סוללה: 12 שעות בספיקה של 60 מיליליטרסוללה: 12 שעות בספיקה של 60 מיליליטר

/ שעה המשאבה מסופקת עם תפס עמוד,/ שעה המשאבה מסופקת עם תפס עמוד,
המאפשר למטופל להיות נייד בזמן ההזנה.המאפשר למטופל להיות נייד בזמן ההזנה.

לחץ: PSI 15 גודל: x 231 139x 190 מ"מלחץ: PSI 15 גודל: x 231 139x 190 מ"מ
משקל: 2.4 ק"ג תחזוקה פשוטה וזולה.משקל: 2.4 ק"ג תחזוקה פשוטה וזולה.

לקלינטיקה מעבדות שירות בפריסה ארצית.לקלינטיקה מעבדות שירות בפריסה ארצית.

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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