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PARKODEX AirSwitch

Optimale patiëntveiligheid
Op de Parkodex AirSwitch is het niet mogelijk om een 
zuurstofslang aan te sluiten. Door de speciale SLC 
schroefconnector kan alleen de slang van een 
vernevelset aangesloten worden. Verwisseling van 
medicinale perslucht met zuurstof is niet meer 
mogelijk.

Specificaties Parkodex AirSwitch:
• Werkdruk: 280kPa - 600kPa (2,8 - 6 bar)
• Flowafgifte: 8 l/min in AAN positie (optioneel zijn andere flowinstelling leverbaar)

Correcte medicijnverneveling
Bij medicijnverneveling wordt een optimale partikelgrootte 
bereikt bij een flow van 8 liter per minuut. Een juiste 
partikelgrootte zorgt voor een optimaal resultaat bij het, middels 
verneveling, toedienen van medicijnen. Zodra de AirSwitch 
wordt aangezet levert deze een nauwkeurige flow van 8 liter per 
minuut. Hierdoor is het onmogelijk een verkeerde flow in te 
stellen, zoals dat op een persluchtklok wel mogelijk is. 

Parkodex AirSwitch: de succesvolle oplossing om verwisseling van gassen te voorkomen 

Het onbedoeld toedienen van medische perslucht in plaats van zuurstof aan patiënten komt 
in ziekenhuizen nog regelmatig voor. De Parkodex AirSwitch is een bewezen produkt om dit risico 
volledig uit te sluiten.

Zorgeloze implementatie
De Parkodex AirSwitch kenmerkt zich door een bijzonder 
laag investeringsbedrag. Parkodex kan u volledig 
ontzorgen bij het vervangen van aanwezige 
persluchtklokken. Daarnaast kunnen wij op alle 
verpleegafdelingen de gehele implementatie verzorgen. 
De Parkodex AirSwitch is beschikbaar voor alle typen 
wandafnamepunten en kan ook bij u betaalbaar en met 
een geringe inspanning ziekenhuisbreed worden ingezet.
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