
Invacare®

XPO2

FAA godkendt

Den oxygen du behøver, hvor end du er

Invacare XPO2 er en sikker og bærbar oxygenkoncentrator. Ideel for 
den aktive og rejselystne bruger, som er afhængig af oxygentilførsel. 
Det pulserende system vil sørge for, at alle iltpatienter bliver korrekt 
behandlet. XPO2 er udviklet i et stilfuldt design og er samlet i en 
kompakt, let og samtidig robust enhed. 



Invacare®

XPO2

Tilbehør
1522884-XPO120 - 
Transportvogn

1522884-XPO132 -  Oplader
1522884-XPO140 -  Oplader bil

1522884-XPO112
Eksternt batteri.

1522884-XPO150 
Bæretaske.

Egenskaber

Ambulant oxygentilførsel med stor 
uafhængighed

Med sit kompakte og lette design opmun-
trer Invacare XPO2 aktive patienter til, at 
få en så uafhængig livsstil som muligt. 
Med sine kun 2,9 kg udvider XPO2 klas-
sificeringen af transportable iltkoncentra-
torer. Muligheden for at lade og betjene 
koncentratoren fra både stationær stik-
kontakt og autolader opretholder den 
uafhængighed, som ellers kan savnes 
ved traditionelle former for ambulant 
oxygentilførsel. Ekstra batterier til XPO2 
betyder yderligere frihed , da hvert bat-
teri giver 2½ time* autonomi.
*  Baseret på indstilling 2 ved 20 bpm (breaths per 

minute).

Invacare teknologien leverer den 
perfekte transportable løsning

XPO2 er den perfekte løsning for dem, 
som ønsker at reducere udgifterne ved 
transportabel oxygen samtidig med, 
at det høje serviceniveau fastholdes. 
Brugervenligheden, effektiviteten og 
det kompakte og lette design, sikrer 
patienten frihed til at komme omkring.

Klinisk effektiv spareventil

XPO2 har en patenteret "non-linear pulse 
dose" spareventil, der er designet til, at 
efterligne den volume, der leveres ved 
kontinuerligt flow. Dette gavner patien-
tens oxygenmætning. Spareventilen 
tilfører oxygen i begyndelsen af vejrtræk-
ningen, hvilket giver maksimal oxygenud-
bytte. Med 900 ml. oxygen produktion, 

høj oxygen renlighed , præcis udløsersen-
sitivitet, hurtig reaktionsevne og behagelig 
bolus levering, garanterer XPO2, at patien-
ten holder oxygenmætningen. XPO2 pro-
ducerer terapeutisk oxygen op til 35 bpm 
ved alle indstillinger. Pulsindstillingerne 
1-5 sikrer, at XPO2 dækker behovet for de 
fleste patienter.
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XPO2 & Perfecto2 
Den komplette løsning for stationær og mobil iltforsyning.

Lille, let og kompakt
Det lille og diskrete design 
inspirerer til øget aktivitet og 
uafhængighed.

FAA godkendt
Godkendt til brug i fly.

Nem betjening 
Let og overskuelig betjening.

Forøget uafhængighed 
Med det eksterne batteri forøges 
drifttiden til 7 timer.

Filter og timetæller
Placeret let tilgængeligt for nem 
service.

Klinisk effektiv
Giver oxygen direkte og først 
i vejrtrækningen for at sikre et 
mere effektivt oxygenudbytte. 

Bærbar
Med sine kun 2,9 kg, sikrer  
Invacare XPO2 en nem håndte-
ring.

Ydelse
Den effektive spareventil sikrer 
patienten oxygen efter behov.

Egenskaber
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Tekniske data

XPO2
254 mm 178 mm 102 mm 2.9 kg koncentrator,  

0.7 kg ekstra batteri
100-240 VAC  

50/60 Hz

kggkgkg

XPO2
IXP1 – beskyttet 
mod vanddryp

12-16 VDC FAA godkendt

Pulserende, indstilling 
1-5, 900 ml/minut

60 W

Sensi-Pulse™

Invacare®

XPO2

87% - 96%

O2

Indstilling 1 2 3 4 5
Gennemsnitlig mængde 
ved 20 bpm

15 ml 23 ml 31 ml 37 ml 42 ml

Gennemsnitlig mængde 
ved 30 bpm

10 ml 15 ml 21 ml 25 ml 28 ml

Internt batteri drifttid 
(timer)

3.5 2.5 2 1.5 1

Eksternt batteri drifttid 
(timer)

7 5 4 3 2

≤ 45 dB(A) 
indstilling 2

Sensi-Pulse ilttilførsel:
Sensi-Pulse teknologien tilfører ilt ved at efterligne det naturlige åndedræt. 
Det betyder at uanset åndedrættets frekvens, så bliver den samme mængde ilt 
leveret. Når frekvensen falder, stiger bolus. Patient-påvirkninger er på helt ned 
til under 0,20 cm H2O for at aktivere pulseringen. En stor mængde ilt leveres 
derefter tidligt i åndedrættet, hvilket giver maksimal komfort og effektivitet.
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