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Barkey S-line is een one-touch-bediening infuus- en bloedverwarmer. 
Het apparaat helpt het genezingsproces van patiënten te versnellen 
en spaart ziekenhuisbudgetten.

Bloed en vloeistof 
verwarmingsapparaat

– veilig en betrouwbaar

Barkey S-line

• Verwarmt infusieoplossingen, FFP en bloed

 naar de patiënt

• Ontworpen voor elk standaard infuus

• Een vooringestelde temperatuur voor

 eenvoudige bediening

• One-touch-bediening

• Geen aanvullende wegwerpartikelen nodig

• Toont de ingestelde en daadwerkelijke

 temperatuur van de verwarming huls

Voordelen in een oogopslag

• Gebruik van biocompatibele materialen

• Visueel en akoestisch alarm in het geval van

 een fout

• Verkrijgbaar in twee verschillende

 diameters (5 mm, 7 mm) en verschillende

 lengten (1,2 mm, 1,5 mm)

• Kan worden toegepast in de retourleiding

 van dialyse vloeistoffen
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Barkey S-line

Barkey S-line
100-240 V, 50/60 Hz
115-139 VA
+37°C of +39°C
1,5 m
4.0–5.0 mm of 6.0–7.0 mm
3 m
ong. 1,3 kg

Product
Stroomvoorziening
Stroomverbruik 
Ingestelde temperatuur
Lengte verwarming huls 
Voor infuus diameter 
Toegangslijn
Gewicht

MDD classificatie
Beschermingsklasse 
Vochtbescherming 
Beschermingsgraad

Certificering
Barkey is gecertificeerd

IIa
I, geaard
IP X2
BF, defi-bestand / interne en 
externe behandeling naar 
de patiënt
CE 0123
DIN EN ISO 13485

 Veiligheid

• Geïntegreerde temperatuursensoren
• Alarm bij een te hoge temperatuur
• Gladde oppervlakken, en daarom eenvoudig 
 te reinigen en desinfecteren
• Bedrijfsveiligheid dankzij de vooringestelde
 temperatuurwaarde
 
 Preventie van hypothermie

Warmte is de sleutel tot het welzijn van de 
patiënt. Barkey’s prijsgunstige infuus- en  
bloedverwarmer S-line helpt met het  
vergemakkelijken van de behandeling voor 
alle patiënten en versnelt het genezingspro-
ces. Hierdoor hoeft het verzorgend personeel 
minder hard te werken en worden de kosten 
van de behandeling gereduceerd. 


