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G o o d  M e d i c a l

S-line

●  Värmer dropplösningar, FFP och blod upp till patienten

●  Designad att passa alla sorters I.V standarder

●  En förinställd temperatur för enkelt handhavande

●  Behövs inga extra engångsartiklar

●  Visar nuvarande temperatur på vätskan

●  Visuellt och ljudande alarm vid fel

●  Tillgänglig i två olika diameter

●  Enkel att tvätta på grund av sina plana ytor samt 
    rundade kanter och hörn

●  Kan även användas för att returnera dialysvätskor

Art.nr: 21310285 (39°, 1,5m värmeprofil)
Art.nr: 21310289 (37°, 1,5m värmeprofil)
Art.nr: 21310288 (37°, 1,2m värmeprofil)

Made in EU

Infusions- och transfusionsvärmare

Barkey S-line är en infusion- och transfusionsvärmare. Apparaten 
hjälper till att påskynda läkningsprocessen hos patienter och är 
snäll mot sjukhusets budget.
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Säkerhet
●  Integrerade temperatur-sensorer

●  Alarm vid för hög temperatur

●  Plana ytor och rundade hörn gör den enkel att torka och desinfektera

●  Extra säkerhet tack vare förinställd temperatur

Förebyggande åtgärd för hypotermi
Värme är nyckeln till patienters välmående. Barkey’s prisvärda infusion- 
och transfusionsvärmare S-line hjälper till med behandlingen av alla 
sorters patienter och påskyndar läkningsprocessen. Resultatet blir att 
personal kan fokusera på annat och behandlingskostaden sjunker.

Produkt Barkey S-line

Strömtillförsel 100-240 V, 50/60 Hz

Strömförbrukning 115-139 VA

Valbar temperatur +37°C upp till +39°C

Längd (warming sleeve) 1.5 m

För I.V set diameter 4.0–5.0 mm or 6.0–7.0 mm

Access line 3 m

Vikt 1,3 kg

MDD klassificering IIa

Säkerhetsklassificering I, protective earthing

Vattenskydd IP X2

Grad av skydd BF, defi-proof /
intern och extern behand-
ling för patienten

Certifikation CE 0123

Barkey är certifierade DIN EN ISO 13485


