
 
 
OHŘÍVAČ KRVE A INFUZÍ             
BW 685 / BW 685 S 

BIEGLER BW 685 / BW 685 S je vysoce výkonný, mikroprocesorem řízený přístroj pro 
ohřívání infuzí a transfuzí na JIP a dalších odděleních, vyvinutý k zamezení perioperační a 
pooperační hypotermie. Teplota může být nastavena v krocích po 0,5 ºC od 37 ºC do 41 ºC. 
Ohřívač BW 685 / BW 685 S má úzký a ergonomický design. Integrovaný univerzální 
upevňovací držák umožňuje přístroj umístit na infuzní stojan nebo na normovanou tyč. 



 
 

OHŘÍVAČ KRVE A INFUZÍ 
BW 685 / BW 685 S 

Model ohřívače BW 685 S 
je vybaven integrovaným 
konektorem pro 
příslušenství TubeFlow.  

TubeFlow je aktivně vyhřívaný, 
opakovaně použitelný 
silikonový profil    s řídící 
jednotkou pro optimalizaci 
teploty mezi ohřívačem a 
pacientem při nízkých 
průtokových rychlostech.  

• ekonomicky výhodný spotřební materiál 
• ohřev více transfuzí / infuzí současně 
• odolnost proti stříkající vodě (IPX4) 
• alarm vysoké a nízké teploty 
• se stále běžícím self-testem 
• externí servisní interface pro PC 
• upevnění na normovanou tyč nebo infuzní stojan 
• integrovaná rukojeť 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

  

Zařízení: Ohřívač krve a infuzí 

Typové označení: BW 685 / BW 685 S 
Napětí: 220 V-240 V AC nebo 115 V AC, 50/60 Hz 
Příkon: 280 W 
Jmenovitý proud: 1,5 A nebo 3 A 
Třída ochrany: I 
Stupeň jištění: B 

Ochrana před vlhkostí: IPX4 
Nastavení teploty: 37 °C – 41 °C nastavitelné po 0,5° C 
Bezpečnostní prvky: vícenásobné nezávislé vypnutí zařízení při 

překročení teploty 42 °C 
Zahřívací doba přístroje: cca 45 sekund 
Rozměry: 228 x 228 x 132 mm 
Hmotnost: 1,90 kg 
Klasifikační třída: IIb  
Typ operace: Nepřetržitý provoz 

Typové označení: TubeFlow 
Rozměry: délka 1340 mm 

Spotřební materiál: prodlužovací set obj. č. 35000, 350 cm 
(nutno objednat samostatně) prodlužovací set obj. č. 46000, 460 cm          

s injekčním portem 
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Výhradní zastoupení: 

ALMEDA  
Sluneční nám. 11 
158 00 Praha 5 
 
Tel.: +420 257 222 278 
almeda@almeda-prague.cz 
www.almeda-prague.cz 
 

mailto:almeda@almeda-prague.cz

