
Zen-O
Langdurige zuurstoftoediening is een erkende zorgmethode voor veel patiënten met 
chronische stabiele hypoxemie waarbij de oorzaak vaak aandoeningen aan de luchtwegen 
zijn. De duur en de kwaliteit van leven van patiënten neemt evenredig toe met de duur van 
de zuurstoftoediening. Zen-O is een hoogwaardige draagbare zuurstofconcentrator 
waarmee patiënten thuis of onderweg zuurstof krijgen toegediend. 

Door de technologie van Zen-O, kan het 
apparaat naar behoefte van de patiënt tot 
twee liter zuurstof per minuut toedienen. 
Tevens kan men kiezen voor 0-6L/min in de 
pulse modus. Andere apparaten geven een 
continue, vaste hoeveelheid zuurstof af. 
Zen-O laat de hoeveelheid toe te dienen 
zuurstof daarentegen toenemen als de patiënt 
sneller gaat ademen.

Toedienen naar behoefte



De Zen-O is ontworpen met het oog op de patiënt, 
en is gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve 
knopbediening en het lcd-scherm.

Gebruiksvriendelijk

huismangroep.nl
+31 (0) 344 639 020

Zen-O is voorzien van zeefbedden die eenvoudig kunnen 
worden vervangen door thuiszorgmedewerkers, zonder dat 
het apparaat retour moet worden gestuurd naar een 
distributeur.

Eenvoudig te vervangen zeefbedden

Zen-O kan tegen een stootje. Het apparaat is voorzien van 
drie jaar garantie of 15.000 totale gebruiksuren. Daarmee 
weet u zeker dat u een betrouwbaar kwaliteitsproduct in 
handen heeft.

Duurzaam en betrouwbaar

Afmetingen (BxDxL)   212mm x 168mm x 313mm

Gewicht    4,66kg met één cell-batterij 

Concentratie   87% - 96% bij alle standen

Alarmtypes   Lage zuurstofconcentratie, Geen ademhaling gedetecteerd, Batterij bijna leeg, Service vereist

Gebruiksduur batterij  Tot vier uur met één batterij of acht uur met twee batterijen bij 18 ademhalingen per minuut

Instelling     In pulse modus van 1 tot 6, in continue modus van 0,5 tot 2 in te stellen in stappen van 0,5

Maximale zuurstofafvoerdruk  20,5 psi

Technische gegevens

Met Zen-O hebben patiënten het beste van beide werelden.
Patiënten kunnen bij de zuurstoftoediening wisselen tussen 
de continue modus en de pulse modus.

Dubbele functie


