
Normothermia System

Na každém  
stupni záleží. 

3M™ Bair Hugger™ zahřívací jednotka, nový model 
675, je určená pro udržení teplotního managementu 
v období před operací, během operace i po ní.

Společnost 3M vám přináší vědecká, klinicky 
ověřená řešení, díky kterým můžete pacientům 
zajistit bezpečný a účinný ohřev.



Na každém stupni záleží.
NOVÁ zahřívací jednotka 3M™ Bair Hugger™, model 675 zaujme 
moderním vzhledem a kompaktním designem. Jednotka disponuje 
přehledným ovládacím panelem, ve kterém lze nastavit čtyři různé 
teploty (43 °C, 38 °C, 32 °C, pokojová teplota).
Nové ergonomické provedení koncovky hadice umožňuje snadné 
napojení na blankety a pláště.

Bezpečná  
a tichá

Rychlé dosažení požadované teploty s bezpečnost-
ními prvky (indikátory přehřátí a podchlazení).

Vysoce přesné zajištění požadované teploty. 

Nízká úroveň hluku.

Snadné použití Velmi lehká, snadno přenosná jednotka.

Zahřívací jednotku lze snadno nasadit   
na přídavný pojízdný vozík.

Univerzální Lehká a odpojitelná hadice.

Indikátor výměny filtru.

Konstrukce jednotky je přizpůsobena používání 
v prostředí operačních sálů a umožňuje několik 
způsobů upevnění.

Kompatibilní se všemi blankety a plášti pro ohřev.

Specifikace zahřívací jednotky 3M™ Bair Hugger™,
model 675

Parametry zařízení:
110-120 VAC, 50/60 Hz, 11 A

220-240 VAC, 50/60 Hz, 6 A
100 VAC, 50/60 Hz, 12 A

Provozní teploty:

Nastavení okolní teploty
32° C
38° C
43° C

Nastavení průtoku vzduchu: Jedna rychlost, nelze nastavovat
Až 0,8 m3/min (20,8 l/s)

Úroveň hluku pro obsluhu: 50 dB(A) 

Rozměry (V × Š × H): 36 × 27 × 28 cm

Hmotnost jednotky: 4,5 kg

Hmotnost / délka / průměr hadice: 0,68 kg / 203 cm / 5 cm

Kritické stavy:
Obecná porucha

Přehřátí
Podchlazení

Filtr:

MERV 14*, doporučujeme vyměnit  
každých 12 měsíců nebo po 500 hodinách 

používání
*Viz nejčastější dotazy ohledně filtrace

(str. 12 návodu k obsluze)

Elektrobezpečnost: Splňuje požadavky normy IEC 60601-1

Ochrana proti vniknutí kapaliny: IEC 60529, klasifikace IPX 1

Příslušenství:
pojízdný vozík,  

klip na zabezpečení hadice,  
jednotka pro testování teploty

Objednací údaje
Č. položky
Model 67500

Informace o výrobku
3M™ Bair Hugger™ zahřívací jednotka

Chcete-li si tento výrobek objednat,  
obraťte se na obchodního zástupce značky  
3M Bair Hugger pro vaši zemi.

3M Česko, spol. s r.o.  
V Parku 2343/24 
148 00 - Praha 4 
www.3m.cz/zdravotnictvi
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