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Intersurgical EcoLite™
Kyslíková maska pro dospělé se střední koncentrací kyslíku
Nejlehčí a nejpohodlnější aktuálně dostupná maska
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Intersurgical EcoLite™ Kyslíková maska pro dospělé se střední koncentrací
Vítejte v Komfortní zóně

Komfortní pro životní prostředí

Unikátní konstrukce a materiály použité při výrobě masky
Intersurgical EcoLite poskytuje pacientům vyšší komfort a
snížený dopad na životní prostředí.

Maska Intersurgical EcoLite jako důležitá součást našeho
Eco sortimentu byla navržena v rámci našeho neustálého
zaměření na udržitelný rozvoj. Různé skupiny měly
pochybnosti o použití PVC ve zdravotnických prostředcích a
jeho vlivu na životní prostředí. Použitím alternativních
materiálů bylo PVC z masky Intersurgical EcoLite vyloučeno
s výsledným snížením dopadu na životní prostředí.

Komfortní pro pacienta
Vyšší komfort pro pacienty byl při vývoji masky
Intersurgical EcoLite mask klíčovou podmínkou.
Nejnovější výrobní technologie nám umožnily spojit
v jednom výrobku dva materiály neobsahující PVC.
Polypropylen tvořící tělo masky Intersurgical EcoLite je
čirý, lehký a dostatečně tuhý k tomu, aby udržel tvar
masky, zatímco druhý, měkčí materiál TPE se používá
na těsnění, které je ve styku s obličejem pacienta.

Více o našem
Eco sortimentu

www.intersurgical.com/info/eco

Video najdete na www.intersurgical.com

Lehčí
O 50 % lehčí oproti masce
z PVC, pohodlnější pro
pacienta

Vytvarované těsnění nosu
Vyhovuje různým tvarům nosu a je
navrženo tak, aby bránilo kyslíku
v pronikání do očí pacienta

Měkké těsnění

Vyšší komfort pro
pacienta

Bez kovové nosní spony
Vhodná pro vyšetření MRI

Elastické poutko
vedené pod nebo
nad ušima

Umístění pod ušima
odstraňuje namáhání
horní části uší

Výdechové otvory
Navrženy tak, aby minimalizovaly
množství zpětně vdechovaného CO2

O2
Možnosti nasazení pod bradou nebo na bradě
Vyhovuje různým tvarům brad pacientů
Zeptejte se

Poloha
na bradě
– malé
těsnění
na bradě

Poloha pod
bradou –
velké
těsnění na
bradě

Masky pro dospělé
Kód

Popis

Délka hadičky Počet v krabici

1136015

Kyslíková maska Intersurgical EcoLite pro dospělé se střední koncentrací

1135015

Kyslíková maska Intersurgical EcoLite pro dospělé se střední koncentrací, s hadičkou

55
2,1 m

40

Výrobek s nižším dopadem na
životní prostředí

Intersurgical Ltd, Crane House, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2RZ, UK
T: +44 (0)118 965 6300 F: +44 (0)118 965 6356 info@intersurgical.com www.intersurgical.com
Výrobce Intersurgical Ltd je
certifikován dle ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 and
ISO 14001:2015

Přemýšlejte, než budete
tisknout tyto stránky
Šetřete energií a papírem.
Pokud potřebujete tento
informační list vytisknout,
tiskněte oboustranně.
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