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תיאור כללי תיאור כללי 

מחדר השינה שלך לחוף הים או לכל מקוםמחדר השינה שלך לחוף הים או לכל מקום
שהחיים לוקחים אותך, מחולל החמצן הניידשהחיים לוקחים אותך, מחולל החמצן הנייד
oxlife independence למטופלים מעניקoxlife independence למטופלים מעניק

שזקוקים להעשרה בחמצן את הפתרון המלאשזקוקים להעשרה בחמצן את הפתרון המלא
באספקת חמצן בכל עת, ובכל מקום.באספקת חמצן בכל עת, ובכל מקום.

המחולל תוצרת חברת concepts O2 הואהמחולל תוצרת חברת concepts O2 הוא
מחולל החמצן הטוב בעולם לשימוש 24מחולל החמצן הטוב בעולם לשימוש 24

שעות ביממה. למחולל שתי תכניות עבודה:שעות ביממה. למחולל שתי תכניות עבודה:
 האחת אספקת חמצן בפולסים המתאימה האחת אספקת חמצן בפולסים המתאימה

לניידות .לניידות .
 השנייה אספקת חמצן רציפה המתאימה השנייה אספקת חמצן רציפה המתאימה

לשינה. independence oxlife בעל סוללהלשינה. independence oxlife בעל סוללה
עוצמתית במיוחד והחזקה ביותר כיוםעוצמתית במיוחד והחזקה ביותר כיום

pulse2 ) המספקת חמש וחצי שעות עבודהpulse2 ) המספקת חמש וחצי שעות עבודה
lpm) ושעתיים וחצי במצב רציף (lpm) ושעתיים וחצי במצב רציף (

continuous2). החמצן מחולל oxlifecontinuous2). החמצן מחולל oxlife
independence חברת י"ע המשווקindependence חברת י"ע המשווק

קלינטיקה: מאפשר עצמאות מוחלטתקלינטיקה: מאפשר עצמאות מוחלטת
ומשפר את איכות החיים של חולי החמצן.ומשפר את איכות החיים של חולי החמצן.

מותאם לניידות בעזרת עגלת מנשא בעלתמותאם לניידות בעזרת עגלת מנשא בעלת
ידית אחיזה נוחה ומתכווננת. עיצוב חדישידית אחיזה נוחה ומתכווננת. עיצוב חדיש
ואלגנטי, לוח בקרה נוח לשימוש, לנוחותואלגנטי, לוח בקרה נוח לשימוש, לנוחות

מטופל מרבית. חסכוני בעלויות חשמל.מטופל מרבית. חסכוני בעלויות חשמל.
(pulse)אספקת חמצן עד 6 ליטר בפולסים(pulse)אספקת חמצן עד 6 ליטר בפולסים
ועד 3 ליטר במצב רציף (flow). קטן, אמין,ועד 3 ליטר במצב רציף (flow). קטן, אמין,

קל משקל ונוח לתפעול . שקט מאוד .קל משקל ונוח לתפעול . שקט מאוד .
מאושר להטסה ע"י – FAA . מסופק יחד עםמאושר להטסה ע"י – FAA . מסופק יחד עם

מטען לרכב ומטען ביתי . מיוצר ומורכבמטען לרכב ומטען ביתי . מיוצר ומורכב
בארצות הברית  קלינטיקה מעניקה 3 שנותבארצות הברית  קלינטיקה מעניקה 3 שנות

אחריות ! ! !אחריות ! ! !
מאפיינים מאפיינים 
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independence חברת י"ע המשווקindependence חברת י"ע המשווק
קלינטיקה: מאפשר עצמאות מוחלטתקלינטיקה: מאפשר עצמאות מוחלטת

ומשפר את איכות החיים של חולי החמצן.ומשפר את איכות החיים של חולי החמצן.
מותאם לניידות בעזרת עגלת מנשא בעלתמותאם לניידות בעזרת עגלת מנשא בעלת

ידית אחיזה נוחה ומתכווננת. עיצוב חדישידית אחיזה נוחה ומתכווננת. עיצוב חדיש
ואלגנטי, לוח בקרה נוח לשימוש, לנוחותואלגנטי, לוח בקרה נוח לשימוש, לנוחות

מטופל מרבית. חסכוני בעלויות חשמל.מטופל מרבית. חסכוני בעלויות חשמל.
(pulse)אספקת חמצן עד 6 ליטר בפולסים(pulse)אספקת חמצן עד 6 ליטר בפולסים
ועד 3 ליטר במצב רציף (flow). קטן, אמין,ועד 3 ליטר במצב רציף (flow). קטן, אמין,

קל משקל ונוח לתפעול . שקט מאוד .קל משקל ונוח לתפעול . שקט מאוד .
מאושר להטסה ע"י – FAA . מסופק יחד עםמאושר להטסה ע"י – FAA . מסופק יחד עם

מטען לרכב ומטען ביתי . מיוצר ומורכבמטען לרכב ומטען ביתי . מיוצר ומורכב
בארצות הברית  קלינטיקה מעניקה 3 שנותבארצות הברית  קלינטיקה מעניקה 3 שנות

אחריות ! ! !אחריות ! ! !

מידות:מידות:
Cm51.3 – גובה Cm51.3 – גובה 

Cm27.68 – רוחב Cm27.68 – רוחב 
 עומק – Cm20.32 משקל: עומק – Cm20.32 משקל:

 Kg7.51 סוללה ללא Kg7.51 סוללה ללא
 Kg 0.6 ללא פועל קלינטיקה צוות סוללה Kg 0.6 ללא פועל קלינטיקה צוות סוללה

לאות לשיפור מתמיד ושירות לקוחות מעולה,לאות לשיפור מתמיד ושירות לקוחות מעולה,
עובדה שתורמת לשיפור איכות החיים שלעובדה שתורמת לשיפור איכות החיים של

חולי COPD או הפרעות בדרכי נשימהחולי COPD או הפרעות בדרכי נשימה
אחרות שצורכים את מוצרי קלינטיקה.אחרות שצורכים את מוצרי קלינטיקה.

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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