תאי חמצן היפרבריים בלחץ מתון עם טכנולוגיה
ישראלית מתקדמת.
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תוכן עניינים

תאיי חמצן היפרברי בלחץ מתון ,קשיחים

O2ILH75~O2ILH90
 « .3 תא בתנוחת שכיבה ,כולל מחולל חמצן 00
ליטר לדקה משולב עם מדחס ,מצנן ומפחית לחות.
HXFY-00B
 « .4 תא לישיבה שכיבה כולל מחולל חמצן  00ליטר
לדקה ,מדחס ,מצנן ומפחית לחות.
M750A
 « .5 תא לתנוחת שכיבה עם הזנה צדדית כולל
מחולל חמצן  00ליטר לדקה ,מדחס ,מצנן ומפחית
לחות.
תאיי חמצן היפרברי בלחץ מתון גמיש

O2ILS80
 « .6 תא בתנוחת שכיבה כולל מחולל חמצן 00
ליטר לדקה ,מדחס ומצנן מפחית לחות.
O2ILS220
 « .7 תא בתנוחת ישיבה או שכיבה כולל מחולל
חמצן  00ליטר לדקה ,מדחס ומצנן מפחית לחות.
O2ILW168
 « .8 תא בתנוחת ישיבה או שכיבה כולל מחולל
חמצן  00ליטר לדקה ,מדחס ומצנן מפחית לחות.
מכשירים נלווים

 « .9 מחולל חמצן  00ליטר לדקה ,מדחס ומצנן
מפחית לחות .מכשירים יעילים ושקטים מאושרים ע“י
מכון התקנים הישראלי

תא חמצן בלחץ מתון קשיח ליחיד

מוצר

תנוחת שכיבה

סוג

O2ILH90

O2ILH75

דגמים

קוטר  09אורך  229ס"מ.

קוטר  57אורך  229ס"מ.

ממדים

19L / Min.

19L / Min.

מחולל חמצן

פלדת נירוסטה באיכות  613וחלונות  PCבאיכות תעשיה אווירית
229V / 79Hz.
1.2KPA ~ 1.7 KPA
ק"ג 269
ק"ג 131
 19ליטר לדקה

סוג החומר
מתח חשמל
לחצים
משקל
מפחית לחות ומצנו
מדחס אויר

לוח בקרה דיגיטלית להפעלה עם קריאה לרמת הלחץ ,חמצן ולחות ,חוץ ופנים.
שליטה מפנים התא להתחלת הטיפול ולהפסקתו.
תקשורת אינטרקום דו כיוונית.
שעוני לחץ אנלוגיים פנימי וחיצוני.
שסתומי פליטת לחץ מתכווננים מ  1.2עד ל  1.7אטמוספרות.
דלת הזזה שקופה עם מנגנון סגירה בווקום מאובטח ושני חלונות שקופים בקצבות התא.
מערכת שקטה מחוץ ופנים התא.
ארבעה גלגלים שכוללים מעצורים ליציבות התא.

תא חמצן בלחץ קשיח
תנוחת שכיבה ישיבה כיסא נוח ליחיד
HXFY-91B
מקסימום KPA 1.60ווסט לחץ דיגיטלי
אורך  107ברוחב  112ובגובה  157ס"מ .חוץ
אורך  151ברוחב  193ובגובה  127ס"מ .פנים
פלדה
 779ק"ג
229V / 79 Hz
299W
 5-19דקות
 5-11דקות
רמת אחוז חמצן בתא 61 %
מחולל ברמה של 6% ± 09%
מערכת פיקוד דיגיטלי חיצוני ופנימי
ק"ג 779

√
√
√
√
√

מערכות נלוות
סוג
דגם
לחצים
ממדים
ממדים
סוג החומר
משקל
חשמל
כוח
דחיסה
פריקה
 %חמצן
 %חמצן
חיבור
משקל כולל

כולל שעוני מד לחץ אנלוגיים ודיגיטליים ,פנימי וחיצוני.
שסתומי פליטה שקטים
משתיק קול פנים התא
כיסא נוח עם אופציה לכיסא עיסוי
 7חלונות שקופים סביב התא

מחולל חמצן
 19ליטר לדקה
מדחס  19ליטר לדקה
אורך  16רוחב  36וגובה 111
ק"ג 129
229V / 79 Hz
299W
מזגן  /מפחית לחות
טמפרטורת החדר ועד  191מעלות
229V / 79 Hz
179W
מיכל מים להפרדה
ליטר 119
 116ק"ג

√
√
√
√

מחולל
מדחס
ממדים
משקל
חשמל
כוח
טמפרטורה
חשמל
כוח
נוזל
גודל
משקל

תקשורת אינטרקום
מולטי מדיה
תאורה פנימית
כולל גלגלים עם מעצורים לכול המכשירים
המערכת היא בהזמנה מראש בלד

תא חמצן בלחץ קשיח
סוג
תנוחת שכיבה למיטה נשלפת
דגם
M57A
לחצים
1.3KPA ~ 0 PSI
ממדים
בקוטר  57אורך  299ס"מ.
סוג החומר
נירוסטה
מכשיר
מחולל חמצן מדגם HG19-WN-NS
מתח חשמל
229V / 79 Hz
יחידות כוח
299W
מכשיר
מדחס  52ליטר לדקה שקט
מתח חשמל
229V / 79 Hz
יחידות כוח
299W
מכשיר
מצנן ומפחית לחות
מתח חשמל
229V / 79 Hz
כוח
299W
משקל כולל
ק"ג 779

√
√
√
√
√

כולל שעוני מד לחץ אנלוגיים ודיגיטליים ,פנימי וחיצוני.
שסתומי פליטה שקטים
משתיק קול פנים התא
מיטה בסגנון מגירה לכניסה לתא בשכיבה
 7חלונות שקופים סיביב התא

מערכת מחולל חמצן
תנוחת שכיבה למיטה נשלפת
HG19-WN-NS
 19ליטר לדקה
 52ליטר לדקה
אורך  52רוחב  13וגובה 55
ק"ג 59
229V / 79 Hz
מזגן ומפחית לחות
229V / 79 Hz
699W
 5.2ליטר לדקה
טמפרטורת החדר טווח עד 191
 17ק"ג
אורך  52רוחב  13וגובה 55
√
√
√
√

סוג
דגם
מחולל
מדחס
ממדים
משקל
חשמל

חשמל
כוח
דחיסה
טמפרטורה
משקל
ממדים

תקשורת אינטרקום
מזרן לשימוש בתנוחת שכיבה
כיסא נוח מתכוונן מישיבה לשכיבה
כולל גלגלים עם מעצורים לכול המכשירים
המערכת היא בהזמנה מראש בלבד

תא חמצן בלחץ מתון גמיש
תנוחת שכיבה
O2ILS80
O2ISH90
קוטר  19אורך  229ס"מ.
קוטר  09אורך  229ס"מ.
 19ליטר  /דקה
 19ליטר  /דקה
229V / 79Hz
חומר  TPUחזק עם  5וחלונות
1.2KPA ~ 1.1 KPA
ק"ג 01
ק"ג 191

מוצר

סוג
דגמים
ממדים
מחולל חמצן
חשמל
סוג החומר
לחצים
משקל כולל

מחולל חמצן המייצר  00ליטר לדקה ברמה של . 949
מדחס עם מסננים ,כושר דחיסה של  72ליטר לדקה ,שקט במיוחד.
מצנן ומפחית לחות יעיל.
חומר TPUחזק לא רעיל ידידותי לסביבה.
שעוני לחץ אנלוגיים פנימי וחיצוני.
שסתומי פליטת לחץ מתכווננים מ  0.2עד ל  0.4אטמוספרות שקטים.
רוכסן סוגר בצורת קשת ,גאומטריה שמאפשרת כניסה ויציאה נוחה.
 7חלונות שקופים.
כריות צד ליציבות התא.
מעקה תמיכה מתכוונן ,מסייע לכניסה ויציאה מהתא.
מזרן נוח.
מסגרת פלדה ליציבות התא.
חיבור .USB

תא חמצן בלחץ מתון גמיש
תנוחת שכיבה או ישיבה
O2ILS220
1.2KPA ~ 1.60 KPA
ברוחב  129בגובה  129אורך  229ס"מ.
חומר TPUבחוזק גבוה
מחולל חמצן מדגם HG00-WN-NS
229V / 79 Hz
319W
מדחס  72ליטר לדקה שקט
229V / 79 Hz
119W
מצנן ומפחית לחות
229V / 79 Hz
219W
ק"ג 37
כולל שעוני מד לחץ אנלוגיים פנימי וחיצוני
זוג שסתומי לחץ מתכווננים ATA 1.1 ~ 1.2
משתיק קול פנים התא
רוכסני סגירה כפולים קלים לתפעול
 6חלונות שקופים סביב התא
מסגרת פנימית ליציבות התא במצב ריק
מזרן לשימוש בתנוחת שכיבה
כיסא נוח מתכוונן מישיבה לשכיבה
חיבור USB

מוצר
סוג
דגם
לחצים
ממדים
סוג החומר
מכשיר
מתח חשמל
יחדות כוח
מכשיר
מתח חשמל
יחידות כוח
מכשיר
מתח חשמל
יחידות כוח
משקל כולל

תא חמצן בלחץ מתון גמיש
כניסה לכיסא גלגלים
O2ILW131
1.2KPA ~ 1.1 KPA
ברוחב  131אורך  131ובגובה 107ס"מ.
חומר TPUבחוזק גבוה
מחולל חמצן מדגם HG00-WN-NS
229V / 79 Hz
319W
מדחס  90ליטר לדקה שקט K0-00
229V / 79 Hz
119W
מצנן ומפחית לחות OD-0A
229V / 79 Hz
219W
ק"ג 06
כולל שעוני מד לחץ אנלוגיים פנימי וחיצוני
זוג שסתומי לחץ מתכווננים ATA 0.4 ~ 0.2
משתיק קול פנים התא
רוכסני סגירה כפולים קלים לתפעול
 4חלונות שקופים סביב התא
מסגרת פנימית ליציבות התא במצב ריק
בסיס קשיח פנימי עם רמפה לעליה לתוך התא
כניסה קלה לכיסא גלגלים
חיבור USB

מוצר
סוג
דגם
לחצים
ממדים
סוג החומר
מכשיר
חשמל
כוח
מכשיר
חשמל
יחידות כוח
מכשיר
מתח חשמל
יחדות כוח
משקל כולל

מחולל חמצן
מוצר
HG00-WN-NS
דגם
רוחב  19אורך  65גובה  35ס“מ.
ממדים
229V / 79 Hz
מתח חשמל
319W
יחידות כוח
 19ליטר לדקה
הספק
 61ק"ג
משקל
מחולל חמצן עם כושר יצור של  19ליטר בריכוז  01%עם ווסט כמות
הספק ושעון משך תיפול.
שקט בעת עבודה ,אורך חיים ארוך
מדחס
מוצר
KY-00
דגם
רוחב  21אורך  11גובה  25ס“מ.
ממדים
229V / 79 Hz
מתח חשמל
119W
יחידות כוח
 52ליטר לדקה
הספק
 13ק"ג
משקל
מדחס רפואי עם מסננים ללא שמן ,מאושר ע"י מכון התקנים
שקט בעת עבודה ,אורך חיים ארוך
מפחית לחות ומצנן
מוצר
OD-0A
דגם
רוחב  12אורך  22גובה  25ס“מ.
ממדים
229V / 79 Hz
מתח חשמל
219W
יחידות כוח
 129ליטר לדקה
הספק
 7.7ק"ג
משקל
מפחית לחות ומצנן יעיל לשיפור התחושה במהלך הטיפול
שקט בעת עבודה ,אורך חיים ארוך
מערכת הפעלה
מוצר
O2ILHM05
דגם
רוחב  67אורך  57גובה  57ס“מ.
ממדים
229V / 79 Hz
מתח חשמל
319W
יחידות כוח
 09ליטר לדקה
הספק
 19ק"ג
משקל
מחולל חמצן עם כושר יצור של  19ליטר בריכוז  01%עם ווסט כמות
הספק ושעון משך תיפול ,מדחס עם מסננים ומפחית לחות מצנן.
שקט בעת עבודה ,אורך חיים ארוך.

חמצן היפרברי ישראל ,בע“מ
 O2ישראל ,חברת ישראלית שהתחילה את דרכה בשנת  2202כעסק בתחום המהפכני של
טיפולים בתאי חמצן היפרבריים בלחץ מתון.
הדחף לייצר אלטרנטיבה לריפוי או לתחזוקת גוף האדם הניע את מקס עשור היזם  ,לפתח ולייבא
מערכות תאי חמצן היפרבריים בלחץ מתון ולאפשר נגישות לקהל הרחב בארץ ישראל.

תאי החמצן היפרבריים וכל המכשירים הנלווים מיוצרים תחת פיקוח בקרת איכות הכפופים
למפרטים טכניים ותכנון של ”חמצן היפרברי ישראל ,בע“מ.

למידע נוסף:


אתר אינטרנט עם כתבות ותוכן כולל סרטונים ומידע בתחום טיפולי חמצן היפרברי מתון
WWW.O2ISRAEL.CO.IL


מומלץ לבקר בחנות האינטרנטית באתר הבית של החברה .
צרו קשר במייל לשאלות INFO@O2ISRAEL.CO.IL
250-223-5323

