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תיאור כללי תיאור כללי 

LifeChoice הקטנים אחד נייד מחוללLifeChoice הקטנים אחד נייד מחולל
והקלים ביותר בשוק הכולל טכנולוגיה ייחודיתוהקלים ביותר בשוק הכולל טכנולוגיה ייחודית
לזיהוי נשימה רדודה ותיק כתף מעוצב. מיוצרלזיהוי נשימה רדודה ותיק כתף מעוצב. מיוצר
ע"י LABS INOVA  מספק ניידות ועצמאות.ע"י LABS INOVA  מספק ניידות ועצמאות.
מערכת שנועדה לחולים במינון ספיקה עד 3מערכת שנועדה לחולים במינון ספיקה עד 3

ליטר בדקה חמצן. מחולל חמצן ניידליטר בדקה חמצן. מחולל חמצן נייד
המספק חמצן של 1, 2 ו -LPM 3, הגודלהמספק חמצן של 1, 2 ו -LPM 3, הגודל
הקומפקטי וקלות המשקל (מתחת ל 2.3הקומפקטי וקלות המשקל (מתחת ל 2.3
ק"ג) הופכת את המחולל מושלם לשמירהק"ג) הופכת את המחולל מושלם לשמירה

על איכות חייו של המטופל . ניידות טובה יותרעל איכות חייו של המטופל . ניידות טובה יותר
= בריאות טובה יותר   כל רופא יגיד לך= בריאות טובה יותר   כל רופא יגיד לך

שניידות טובה יותר לחיים ארוכים ובריאיםשניידות טובה יותר לחיים ארוכים ובריאים
יותר. אין צורך בסחיבת צילינדרים מגושמיםיותר. אין צורך בסחיבת צילינדרים מגושמים
או חמצן נוזלי, אין צורך בלוגיסטיקה למילויאו חמצן נוזלי, אין צורך בלוגיסטיקה למילוי

חמצן וההוצאות הכרוכות בכך.  כוח הפשטותחמצן וההוצאות הכרוכות בכך.  כוח הפשטות
וקלות השימושוקלות השימוש

  הפעלה, הספקה והתאמה של הספיקה  הפעלה, הספקה והתאמה של הספיקה
המבוקשת בלחיצת כפתור. טכנולוגיה רגישההמבוקשת בלחיצת כפתור. טכנולוגיה רגישה

המגבירה רגישות לזיהוי נשימה . התאמההמגבירה רגישות לזיהוי נשימה . התאמה
אוטומטית של הטיפול לדרישות החמצן שלאוטומטית של הטיפול לדרישות החמצן של

המטופל. אספקת חשמל וטעינה דרך מתאםהמטופל. אספקת חשמל וטעינה דרך מתאם
לשימוש בבית ובחוץ כל היחידה שוקלת פחותלשימוש בבית ובחוץ כל היחידה שוקלת פחות

מ 2.3 ק"ג ונישאת בתוך תיק קטן (כלול) .מ 2.3 ק"ג ונישאת בתוך תיק קטן (כלול) .
קטן, לא נדרשת עגלה . חיי סוללה: מעל 12קטן, לא נדרשת עגלה . חיי סוללה: מעל 12

(LPM 2) מעל 6 שעות ( (LPM 1) שעות(LPM 2) מעל 6 שעות ( (LPM 1) שעות
מעל 12 שעות (LPM 3), יותר ניידות! שקט.מעל 12 שעות (LPM 3), יותר ניידות! שקט.
ידידותי למשתמש, לוח מקשים קל לקריאה.ידידותי למשתמש, לוח מקשים קל לקריאה.

מכשיר אמין ועיצוב חכם. כמעט ללאמכשיר אמין ועיצוב חכם. כמעט ללא
תחזוקה. מאושר לשימוש בטיסה. 3 שנותתחזוקה. מאושר לשימוש בטיסה. 3 שנות

אחריות כלולותאחריות כלולות
מאפיינים מאפיינים 
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  החבילה כוללת את הפרטים הבאים:  החבילה כוללת את הפרטים הבאים:

DC/AC מתאם/מטעןDC/AC מתאם/מטען
 קנולה אפית באורך 2 מטר קנולה אפית באורך 2 מטר

 תיק אביזרים תיק אביזרים
 סוללה פנימית סוללה פנימית

 תיק עם 4 אפשרויות נשיאה ורצועות ניתנות תיק עם 4 אפשרויות נשיאה ורצועות ניתנות
להתאמה (תרמיל, רצועת כתף, קשירהלהתאמה (תרמיל, רצועת כתף, קשירה

במותן, תיק יד) קלינטיקה מעניקה 3 שנותבמותן, תיק יד) קלינטיקה מעניקה 3 שנות
אחריות!אחריות!

נתוניםנתונים
 משקל: 2.19 ק"ג (ללא תיק) משקל: 2.19 ק"ג (ללא תיק)

 ספיקה: 3 ליטר לדקה בפולסים. ספיקה: 3 ליטר לדקה בפולסים.
 מאושר להטסה ע"י מנהל התעופה הפדרלי. מאושר להטסה ע"י מנהל התעופה הפדרלי.

 עד 12 שעות של ניידות עם סוללה פנימית עד 12 שעות של ניידות עם סוללה פנימית
עוצמתית במיוחד.עוצמתית במיוחד.

  מימדים: רוחב: 22.98 ס"מ  מימדים: רוחב: 22.98 ס"מ
 גובה: 20 ס"מ גובה: 20 ס"מ

 עומק: 11.125 ס"מ עומק: 11.125 ס"מ

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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