
Quality made in Germany

The Barkey 
smart – enkel – sikker
 

• Barkey s-line opvarmer blodprodukter 
og infusioner til patienten.

Den elektrisk opvarmede silikone-
slange med ensidet åbning kan tage 
standard IV-sæt.

Barkey s-line er nem at betjene på 
alle hospitalets afdelinger.

 

• 

• 

• Den er ekstremt nem at rengøre på 
grund af den glatte overflade.

S-line har store, fleksible anvendelses 
områder ved brug for low og medium 
flow krav. Et optimalt alternativ til 
apparatur der kræver brug af engangs-
tilbehør.

 

• 

Undgå hypotermi
 
Varme er nøglen til patienternes velbefindende!
Med Barkeys prisrimelige s-line-udstyr 
kan du tilføre varme, der forbedre behandlingen
for alle patienter og optimerer ophelings-
processen. Resultat: Mindre arbejde for pleje-
personalet og reducerede behandlings-
omkostninger.

Avanceret teknologi: Ettrykskontrol

 Blod og væske 
varmer 
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Specialfremstillet teknologi til hospitaler

Oversigt over yderligere fordele

• Integrerede temperaturfølere

Garanteret bedste opvarmning og 
højeste sikkerhed.

Komplet omslutning af IV-sæt og 
derfor optimal opvarmning

Ingen ekstra forbrugerartikler

Velegnet til brug for blod/væske 
opvarmning ved dialyseterapi

Opvarmning af enteral og/eller 
parenteral ernæring

Betjeningssikkerhed takket være 
forudindstillet temperatur

Visning af varmemanchettens faktiske 
temperatur

Fås i en række forskellige diametre

Glat overflade, derfor nem at vaske 
og desinficere

Udelukkende brug af biologisk 
bio-compatible materialer
 
Optisk og akustisk signal i fejlsituationer
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Den høje kvalitet og det pålidelige og praktiske 
udstyr, der generelt forbindes med "made in Germany" 
har etableret sig indenfor en lang række anvendelsesområder.

   Virkelige innovationer og problemløsninger, 
der giver brugeren særlige fordele, kan kun 
udvikles af personer, der holder øjne og ører 
åbne, taler med specialister i praksis og 
tager højde for deres behov i tide.

   Derfor vil vi opfordre dig til en opretholde 
en aktiv dialog med os: Har du nogen 
spørgsmål vedrørende anordninger og 
systemer i Barkeys varmekoncept?

   Hvilke specialistspørgsmål kan vi 
besvare for dig? 

   Hvilke forslag har du til os?

Tlf.: +45 22 18 11 68
e-mail: info@hbimedical.dk 

  

Flowhastighed , ml/min

Indløbsvæsketemperatur 20 °C
 Omgivende temperatur  20 °C

Barkey s-line Konkurrent A 
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Type  Barkey s-line

Artikelnummer 213.10285

Temperaturindstilling 39 °C fra fabrikken

Varmeprofils længde L: 1 500 mm

Tilgængelige indven-
dige diametre

4.30 mm
6.55 mm

Egent til infusions-
slangediametre på

4.0 to 7.0 mm

Vægt ca 1 300 g

Strømforsyning 100-240V, 50/60Hz

Strømforbrug 75 Watt

Tilslutningsledning 3 m

Sikringsklasse I, jordet Type BF
Til ind- og udvortes brug
Med isolerte 
pasientfunksjonsdeler

Beskyttelse mod fugt IP X2

Certificering CE 0123

Barkey is certificeret 
iht.  

ISO 9001
ISO 13485

Made in Germany

 

Eksklusive innovative teknologiske 
løsninger med de højeste kvalitets-
standarder og specialiserede fordele for 
praksis – dette er grundlaget for det 
holistiske Barkey-opvarmningskoncepts 
succes. Barkey har opnået sit enestående 
ry ved hjælp af enestående teknisk know-
how inden for medicinsk teknologi 
gennem de seneste 30 år.

Tilbehøret vist på billedet er ikke inkluderet i leverancen
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