
HOMELOX®-mobil.
Systém s kapalným kyslíkem.

Výhody

Použití

3 Nezávislost pro mobilní uživatele díky přenosnému zásobníku - umožňuje pohyb mimo domov 
až 8 hodin (při průtoku 2 l/min)

3 Přenosný zásobník ve dvou velikostech (dětský a pro dospělé)
3 Stacionární zásobník (41/46 litrů)
3 Snadná obsluha - uživatel si pouze dle potřeby naplní přenosný zásobník ze stacionárního
3 Zařízení dodává při kontinuálním nebo pulzním spořícím režimu léčivo 

- medicinální kyslík CONOXIA® (čistota 99,5 %)
3 Pravidelné doplňování léčiva společností Linde Gas u uživatele doma
3 Přesně odstupňovaná regulace průtoku (standardně až do 6 l/min)
3 Vhodný i pro děti nebo novorozence (možnost jemnější regulace průtoku)
3 Bezhlučný provoz a nezávislost na zdroji energie

Systém Homelox®-mobil je zdroj léčiva CONOXIA®. Je určen pro dlouhodobou domácí
oxygeno terapii, kterou indikuje lékař s plicní specializací. Náklady na léčbu pomocí zařízení
Homelox®-mobil jsou po schválení revizním lékařem hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
pouze pro pobyt doma (zařízení pro domácí léčbu není hrazeno po dobu pobytu pacienta 
v jakémkoli zdravotnickém zařízení). 

1 l kapalného kyslíku = 853 l plynného kyslíku 
při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar
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Jak pracuje Homelox®-mobil? Homelox®-mobil je kryogenní zásobník, který udržuje velmi nízkou teplotu zkapalněného kyslíku 
(-183 °C). Kapalný kyslík se přirozeně odpařuje na plynný kyslík, který je systémem ohřívacích 
trubek a ventilů přiváděn k uživateli. Zařízení pracuje při tlaku 1,5 bar, není to tedy tlaková lahev,
přesto je nutno dodržovat bezpečnostní pravidla manipulace s kyslíkem. Zásobník Homelox®-mobil
pravidelně doplňuje servisní pracovník společnosti Linde Gas léčivem CONOXIA® o čistotě min. 
99,5 %, a to přímo v místě bydliště uživatele. Při pohybu mimo domov si uživatel sám jednoduše 
naplní přenosný zásobník ze stacionárního zásobníku. Přenosný zásobník lze nosit přehozený 
přes rameno, v batohu, nebo táhnout na speciálním vozíku, který si může pacient zakoupit.
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