
Barkey plasmatherm er en anordning til optøning og opvarmning af alle frosne præparater 
af frisk plasma (FFP), blod og erytrocytkoncentrater (EC), kryokonserverede præparater,
kryokonserverede stamceller (HPC) eller infusionsopløsninger.

Barkey plasmatherms stærke sider

Quality made in Germany

plasmatherm

Sikkerhed og pålidelighed ved optøning 
og opvarmning af blod og blodprodukter

• Sikker og enkel betjening. Selv for 
uøvet personale

Bevist og dokumenteret optønings- 
og opvarmningsproces

Universel anvendelse til plasma, blod, 
optøning af stamceller, kontinuerlig 

(muligt uden ekstramoduler)
 

• 

•  

 

 

• Nem og overskuelig hygiejne, 
takket være glatte overflader samt 
afrundede hjørner og kanter

 

Højeste produktkvalitet = sikker 
investering

Lækagekontrol = kontaminations-  
og infektionsbeskyttelse for både 
personale og patienter
 

 

• 

• 
 

• Direkte valg af for eksempel blod eller 
plasma

Menu-styret brugervejledning

Stort display med tydelig tekst

Konstrueret helt i plast = korrosions-
resistent!

Omkostningsbesparende og miljøbevidst 
drift

• 

• 

•
 

•
 

Optøning af plasma

Opvarmning af blod



Yderligere fordele – et overblik

 

 

 

Overskuelig hygiejne, nem rengøring

•

•

 

Det hvide, absorberende tørre papir gør 
blodrester fra slangeforbindelser let 
synlige og beskytter enhedens operatør 
mod eventuel kontamination.

Blod og blodprodukter forbliver synlige 
under opvarmningen og kan ikke glemmes, 
takket være det transparente dæksel og 
de gennemsigtige opvarmningspuder.
 

•

 

•

plasmatherm

Specielt 

• Selvtest

• Sprogvalg indstillet fra fabrikken 
ved bestilling

 

Ekstra tilbehør som tilvalg

• Ethernet-forbindelse

Stregkodelæser

Log-printer

• 

•
 

Mobil anvendelse

• Plasmatherm kan udvides med et 
mobilt opvarmet stående kabinet i 
forbindelse med et ekstra, tilgængeligt 
Barkey opvarmningscenter II.

 

Hygiejnekonceptet

• 

• 

• 

  

 

•

•

•

Sikkerhedskonceptet 

•

•

•

 

Det viste ekstratilbehør er ikke inkluderet i leverancen Plasmatherm fyldt med ffp’er.

Type Barkey plasmatherm

Artikelnummer

Til lysnetforsyning

212.10043  

230V / 50Hz, 60Hz

Artikelnummer

Til lysnetforsyning

212.10044 

115V / 60Hz

Temperaturindstilling  +37 til maks. +45 ˚C

Interface/enheder: Tilvalg
Ethernet-forbindelse
Stregkode-scanner
Log-printer

 

 

 

Dimensioner  (WxDxH) 340 x 600 x 320 mm

Vægt uden ilagte produkter 18 kg

Kapacitet 9 l

Sikringsklasse I

CE 0123

ISO 9001
ISO 13485

Made in Germany

De transparente, glatte overflader med 
afrundede invendige hjørner letter 
hygiejneprocessen. En unik egenskab er 
den integrerne lækagekontrol med fugt-
sensorer, der signalerer lækage i produk-
terne ved at stoppe programmet, samt 
et optisk og akustisk signal, der hindrer 
videretransport til patienten i overens-
stemmelse med transfusions regulativerne.
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