
KANNETTAVA HAPPIRIKASTIN 

Zen-O lite™ on kannettava happirikastin, joka tarjoaa luo-
tettavuutta, joustavuutta ja tukea happihoitoa tarvitsevien 
ihmisten aktiiviseen elämään.

Zen-O lite™ reagoi herkästi hengitykseen. Lisäksi 
laitteen RRT-toiminto (Rate Responsive Therapy™) 
tunnistaa nopeasti hengitystaajuuden muutokset ja 
säätää hapen antoa tarpeen mukaan.

RATE RESPONSIVE THERAPY™ (RRT)
Zen-O lite™ tuottaa happea potilaan sisäänhengityksen 
perusteella. Kun potilas nousee esimerkiksi portaita tai on 
kävelyllä, Zen-O lite™ säätää hapen määrää automaat-
tisesti hengitystaajuuden mukaan niin, että hengitystiet 
pysyvät saturoituneina. Laitteen enimmäisvirtaus on 
1 050 ml minuutissa, ja akun enimmäiskesto on 4 tuntia 
asetuksella 2.

+ RRT



TEKNISET TIEDOT
Koko (L×S×K): 249 × 97 × 235 mm 

Paino: 2,5 kg ilman kuljetuslaukkua

Tehovaatimukset: AC-lähde: 100–240 VAC (+/- 10 %) 
50–60 Hz tulo, 24 VDC, 5,0 A lähtö

DC-lähde: 11,5–16 VDC tulo, 24 V, 5,0 A lähtö 

Hapentuotto: 87–96 % kaikilla asetuksilla

Hapentuottopaine  
enintään: 20,5 psi

Sis.heng. triggausherkkyys: -0,12 cm/H20

Kosteus: 5–93% ± 2 % (ei-tiivistyvä)

Käyttökorkeus: 0–4 000 m

Käyttölämpötila: 5–40 °C

Säilytyslämpötila: -20–60 °C

Asetus: Säätöväli 1–5, säätö 0,5:n portain 

Melutaso: 37 dB(A)* 

Akun kesto: Noin 4 tuntia*
*Asetuksella 2.

Tuotenro Kuvaus
RS-00608-G-S Zen-O lite™ kannettava rikastin, yksi 8 kennon akku

RS-00608-G-D Zen-O lite™ kannettava rikastin, kaksi 8 kennon akkua

RS-00601 Zen-O lite™ akku

RS-00602 Zen-O lite™ verkkovirtalähde, EU-johto

RS-00603 Zen-O lite™ verkkovirtalähde, UK-johto

RS-00604 Zen-O lite™ verkkovirtalähde, US-johto

RS-00605 Zen-O lite™ tasavirtalähde

RS-00606 Zen-O lite™ kuljetuslaukku

RS-00616 Vaihtosuodatinmoduulit

RS-00617 Zen-O lite™ kanyylin väännin

RS-00619 Zen-O lite™ reppu

RS-00512 Zen-O lite™ kanyylisuodatin, 10 kpl/pkk

RS-00515 Ulkoinen akkulaturi – US

RS-00516 Ulkoinen akkulaturi – EU

RS-00517 Ulkoinen akkulaturi – UK

RS-00523 Lisävarustelaukku

Toimitukseen sisältyy happirikastin, kuljetuslaukku, akku, käyttäjän käsikirja 
sekä verkkovirta- ja tasavirtalähteiden johdot.

ZEN-O LITE™

OMINAISUUDET JA EDUT
PULSSITILA, JOPA 1 050 ML
Zen-O lite™ tuottaa pulssitilassa enintään 1 050 ml happea minuutissa. 
Laitteessa on 5 asetusta, joita säädetään 0,5:n portain. Zen-O lite™ 
säätää hapen määrää automaattisesti potilaan hengitystaajuuden 
mukaan. 

VAIVATON JA HELPPO
Zen-O lite™-happirikastimessa on kätevät painikkeet ja selkeä 
nestekidenäyttö.

EKO-TILA
Vakiotilassa laite tuottaa kiinteän happipulssin jokaisen sisään-
hengityksen aikana. Eko-tila puolestaan säästää akkua, kun laite 
siirtyy tuottamaan kiinteän happimäärän minuutissa.

AUTOMAATTINEN TILA
Jos laite ei havaitse hengitystä, automaattinen tila aktivoituu 
60 sekunnin kuluttua ja alkaa tuottaa happipulsseja 18 hengityksen 
taajuudella minuutissa. Näin käyttäjä saa edelleen happea, vaikka 
kanyyli irtoaisi. 

KEVYT
Zen-O lite™ painaa vain 2,5 kg, joten se sopii mukavasti käytettäväksi 
sekä kotioloissa että ulkomaailmassa. 
Zen-O lite™ tarjoaa ennennäkemätöntä vapautta ja joustavuutta 
potilaille, jotka tarvitsevat happihoitoa.

VAIHDETTAVAT SUODATINMODUULIT
Zen-O lite™-happirikastimessa on helposti vaihdettavat suodatin-
moduulit. Suodatinmoduulien vaihtaminen sujuu 5 minuutissa, ja sen 
voi tehdä joko käyttäjä itse tai happihoidosta vastaava henkilö. 

HENGITYKSEN TUNNISTUKSEN MERKKIVALO
Laitteessa on merkkivalo, joka vilkkuu hengityksen tahdissa niin, että 
käyttäjä voi olla varma hapen saannista.

SOVELTUU LENTOKONEESEEN
Zen-O lite™ on valmistettu Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tarkasti 
Euroopan unionin lääkintälaitedirektiivin sekä Yhdysvaltain elintarvike- 
ja lääkeviranomaisen standardien mukaisesti.

KESTÄVÄ
Zen-O lite™ on tehty kestämään ja sillä on 3 vuoden takuu. Akulla, 
suodatinmoduuleilla ja muilla lisävarusteilla on 1 vuoden takuu.

GCE Group
www.gcegroup.com

GGCE Healthcare on osa GCE-konsernia, joka kuuluu maailmaan johtaviin hengityshoitolaitteistojen valmistajiin. 
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Zen-O lite™-kuljetuslaukku

Akku

AC-virtalähde DC-virtalähdeZen-O lite™-lisävarustelaukkuZen-O lite™-reppu

AKUN TYHJENEMISVÄLIT

Asetus
Akun arvioitu kesto
1 akku 
(tunnit:minuutit)

Pulssi 1,0 4:00

Pulssi 2,0 4:00

Pulssi 3,0 3:00

Pulssi 4,0 2:15

Pulssi 5,0 2:00
*(18 bpm)

Sari Ristola
Yliviivaus




