
Individuel oxygenforsyning 
i hjemmet, uden at gå på 
kompromis

Invacare®   Perfecto2



Invacare Perfecto2

Den elegante Invacare Perfecto2 
koncentrator overgår både brugernes og 
leverandørernes forventninger. Det høje 
innovationsniveau indenfor både styrke 
og lydudvikling sikrer stor brugerkomfort. 
Brugerens behov dækkes med en dosis på 
op til 5 liter i minuttet. Da Perfecto2 ikke 
kræver vedligeholdelse af komponenter 
de første 5 år, sikrer denne sammen med 
HomeFill® II den laveste samlede pris for 
oxygenforsyning i hjemmet, set over hele 
produktets levetid. 

Egenskaber

Stille ydelse

Den elegante Invacare Perfecto2 er kompakt, stille og kan let integreres i de hjemlige omgivelser. Nye 
teknikker har reduceret kompressor- og rensestøjen til et nærmest ikke-eksisterende niveau. Brugeren kan 
derfor uforstyrret nyde de fredfyldte omgivelser i hjemmet og samtidig modtage korrekt oxygentilførsel.

Lavt el-forbrug

Den intelligente styringsenhed justerer det interne systemtryk 
i henhold til, hvilken mængde oxygen apparatet afgiver. I 
gennemsnit betyder det, at brugeren kan spare ca. 20 Watt i 
forhold til det allerede lave gennemsnitsforbrug på ca. 300 Watt.

Kompromisløs pålidelighed

Perfecto2 er vedligeholdelsesfri i minimum 5 år. Dette giver 
brugeren tryghed og sikkerhed for at modtage den nødvendige 
oxygen, når der er behov for det. Takket være de nyeste 
fremskridt indenfor filtermateriale og kompressorteknologi sikrer 
Perfecto2 dig den laveste samlede pris for oxygenforsyning til 
hjemmet, set over hele produktets levetid. 

SensO2 giver en 
sikker overvågning af 
iltrenheden.

Energibesparelse

Med den intelligente 
strømbesparelses-
software er Perfecto2 
med til at støtte op om 
vores miljø.

Pålidelig 
oxygentilførelse

Perfecto2 går ikke 
på kompromis 
og stiller ingen 
vedligeholdelseskrav de 
første 5 år.

Enkel at vedligeholde

Filteret vedligeholdes 
nemt via klappen bag på 
Perfecto2.



Egenskaber

Brugervenligt design

De vigtigste betjeninger er placeret foran, så de er 
nemme at komme til.

Pædiatrisk flowmeter

PreciseRx sikrer et regulerbart flow fra 50cc til 
750cc pr. minut.
(Model: IRCPF16AW)

HomeFill® II kompatibel

Nyd fordelene ved at kunne fylde din egen 
letvægtscylinder.
(Model IOH200AW)

Komplet løsning

XPO2 med Perfecto2 er den komplette 
patientløsning til uafhængig iltforsyning.
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Iltkoncentration

højere end 85%

- grønt lys -

Normal

imellem 73% og 85%

- gult lys -

Kontroller filter og flow

lavere end 73%

- rødt lys -

Tilkald service

Intet behov for periodisk vedligehold i de første 5 år. Sliddele udskiftes efter behov.

Technical data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på 
www.invacare.dk.

Perfecto2 305 mm 380 mm 585 mm 20.5 kg 230 V, 
50 Hz

280 W @ ≤  
3 l/min  

max. 300 W 

0.5 - 5 l/min

 
Length Width Height Weight

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Charger
Power 

consumption
Pulse dose 

delivery

SensO2 System

Serviceinterval

Perfecto2 87 - 96% 34.5kPa ± 10% <37 dB (A) Up to 2500 m ISO8359, AMD1

 
O2 purity Outlet pressure Sound level Altitude ISO Compliant

Technical data

■ Batterifri poweralarm  
■ strømafbryder med resetfunktion  
■ overvågning af iltkoncentration  
■ sikkerhedsventil på kompressor  
■ temperaturovervågning på kompressor  
■ høj - og lavtryksalarm  
■ selvdiagnose med memoryfunktion  
■ lavt flow alarm

Alarmer


