Bloed en vloeistof
verwarmingsapparaten
– veilig en betrouwbaar

Barkey autocontrol 3 XPT + autoline 4R XPT
De Barkey verwarmingsapparaten verwarmen infusieoplossingen, FFP en
bloed naar de patiënt. Het voorkomen van hypothermie helpt het genezingsproces van patiënten te versnellen en spaart ziekenhuisbudgetten.
Voordelen in een oogopslag
• Preventie van hypothermie door
verwarmde infusies en transfusies
• Ontworpen voor elk standaard infuus
• Instelbaar temperatuurbereik tussen +33°C
en +43°C
• Geen aanvullende wegwerpartikelen nodig
• Taal selectie
• Kan worden toegepast in de retourleiding
van dialyse vloeistoffen
• Optie om het verwarmingsapparaat
autoline 4R XPT aan de regeleenheid
autocontrol 3 XPT te koppelen
• De autocontrol 3 XPT herkent automatisch
het aangesloten verwarmingsapparaat
autoline 4R XPT
• Toont de ingestelde en daadwerkelijke
temperatuur van de verwarmingsapparaten

• De autoline 4R XPT is in twee verschillende
diameters (5 mm, 7 mm) en verschillende
lengten (1,5 mm, 1,7 mm) verkrijgbaar
• Gebruik van biocompatibele materialen
• Visueel en akoestisch alarm in het geval van
een fout
• Veiligheid door drie individuele
temperatuursensoren
• Draaibaar onderstel en standaard
railbevestiging
• Alarm bij een te hoge temperatuur
(1°C boven de ingestelde waarde)

Import en distributie
uitsluitend via:

Barkey autocontrol 3 XPT + autoline 4R XPT
autocontrol 3 XPT
De centrale regeleenheid Barkey autocontrol
3 XPT herkent de aangesloten infuusverwarmer Barkey autoline 4R XPT automatisch. Het
leidt en controleert de relevante verwarmingsprocedure betrouwbaar en efficiënt.
autoline 4R XPT
De infuusverwarmer Barkey autoline 4R XPT
is een actieve verwarming huls die een infuusslang verwarmt en de vloeistof beschermt
tegen afkoeling naar de patiënt. Het is een
eenzijdig geopend siliconen profiel dat op
conventionele infuus- en transfusieslangen
aansluit.
De Barkey autoline 4R XPT, gemaakt van
biocompatibele siliconen is eenvoudig te
gebruiken en – door de gladde oppervlakken –
gemakkelijk te reinigen.

Product
Stroomvoorziening
Stroomverbruik
Ingestelde temperatuur
Gewicht
Externe afmetingen
Poorten
Opslag/Transport
Beschermingsklasse
MDD classificatie
Certificering
Barkey is gecertificeerd

Barkey GmbH & Co. KG

Barkey autocontrol 3 XPT
230 V 50/60 Hz of 115 V 50/60 Hz
200 VA/115 V, 220 VA/230 VA
Afhankelijk van het gekoppelde
verwarmingsapparaat
ong. 3.7 kg
140 x 210 x 130 mm (BxHxD)
Voor 2 verwarmingsapparaten van de XPT
serie 24 V DC / max. 65 W
-20°C tot +70°C
II volledige isolatie
IIb
CE 0123
DIN EN ISO 13485

Product
Barkey autoline 4R XPT
Beschikbare lengte
1.5 m en 1.7 m
Beschikbaar voor infuus
5 mm en 7 mm
Gewicht
ong. 350 g
Ingestelde temperatuur
+33°C tot +43°C (standaard: +41°C)
Stroomvoorziening
Barkey autocontrol 3 XPT
Toegangslijn
2m
In combinatie met Barkey autocontrol 3 XPT:
Beschermingsgraad
CF
MDD classificatie
IIb
Certificering
CE 0123
Barkey is gecertificeerd
DIN EN ISO 13485
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