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תיאור כללי תיאור כללי 

מחולל החמצן הנייח החדש שלמחולל החמצן הנייח החדש של
חברת Nidek המשווקת ע"יחברת Nidek המשווקת ע"י

חברת קלינטיקה, הכולל טכנולוגיה חדשניתחברת קלינטיקה, הכולל טכנולוגיה חדשנית
ביותר לאספקת חמצן באופן הטוב ביותרביותר לאספקת חמצן באופן הטוב ביותר

עבור הלקוחות שלנו. מחולל חמצן נייח קלילעבור הלקוחות שלנו. מחולל חמצן נייח קליל
יותר, קומפקטי יותר וידידותי למשתמש.יותר, קומפקטי יותר וידידותי למשתמש.

משווק בכל קופות החולים , לשימוש ביתימשווק בכל קופות החולים , לשימוש ביתי
,Nidek ומוסדי. מיוצר בארצות הברית על ידי,Nidek ומוסדי. מיוצר בארצות הברית על ידי

מיועד לשימוש ביתי או מוסדי ושוקל 14.5מיועד לשימוש ביתי או מוסדי ושוקל 14.5
ק"ג. ספיקה של עד 5 ליטרים של חמצןק"ג. ספיקה של עד 5 ליטרים של חמצן

רציף, בלחץ psig של 7. המידות הקטנותרציף, בלחץ psig של 7. המידות הקטנות
והמשקל הקל מאפשר לנוחות בעת ניידותוהמשקל הקל מאפשר לנוחות בעת ניידות
מחדר לחדר. ידית מובנית וארבעה גלגליםמחדר לחדר. ידית מובנית וארבעה גלגלים
איכותיים מאפשרים ל Lite Nuvo להחליקאיכותיים מאפשרים ל Lite Nuvo להחליק

על הרצפה. המסנן נגיש לטיפול בקלותעל הרצפה. המסנן נגיש לטיפול בקלות
מהפנל האחורי. רעש ההפעלה של המנוע במהפנל האחורי. רעש ההפעלה של המנוע ב

40 dBA. 40הספק עם פועל החמצן מחולל dBA. הספק עם פועל החמצן מחולל
נמוך . להבטחת טיפול יעיל Lite Nuvo מציגנמוך . להבטחת טיפול יעיל Lite Nuvo מציג

חיווי של ריכוז החמצן. רמה גבוהה יותר שלחיווי של ריכוז החמצן. רמה גבוהה יותר של
מסננן מולקולרי. יכולת הפחתת לחות. בסיסמסננן מולקולרי. יכולת הפחתת לחות. בסיס
גלגלים עמיד ואיכותי. שסתום בקרת זרימהגלגלים עמיד ואיכותי. שסתום בקרת זרימה

הניתן לנעילה. כולל מפסק לאיפוס. מערכתהניתן לנעילה. כולל מפסק לאיפוס. מערכת
התראות קולית וויזואלית. אור LED ירוקהתראות קולית וויזואלית. אור LED ירוק

מציין מוכנות לספק אוויר מועשר בחמצן.מציין מוכנות לספק אוויר מועשר בחמצן.
המדחס יכבה באופן אוטומטי בזיהוי חוםהמדחס יכבה באופן אוטומטי בזיהוי חום

גבוה.גבוה.
מאפיינים מאפיינים 
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רוחב: 9 סנטימטר. גובה: 23 סנטימטרים.רוחב: 9 סנטימטר. גובה: 23 סנטימטרים.
עומק: 14 סנטימטרים. משקל: 14.5 ק"ג.עומק: 14 סנטימטרים. משקל: 14.5 ק"ג.
.LPM 5 ספיקת חמצן: עד .dBA 40 :רעש.LPM 5 ספיקת חמצן: עד .dBA 40 :רעש

לחץ יציאת חמצן: psig 7. ריכוז חמצן:לחץ יציאת חמצן: psig 7. ריכוז חמצן:
 .(LPM 5 בספיקה) 87-96.55 אחוזים .(LPM 5 בספיקה) 87-96.55 אחוזים

תוצרת ארה"ב. לחברת קלינטיקה מעבדותתוצרת ארה"ב. לחברת קלינטיקה מעבדות
שירות בפריסה ארצית, סניף בחולון ובמפרץשירות בפריסה ארצית, סניף בחולון ובמפרץ

חיפה.חיפה.
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