VIKTIG INFORMATION !
avser Masimo’s SpO2 sensorer och baskablar med
anslutningskontakt av modell LNOP!!
Infiniti Medical AB informerar härmed om förändring/uppdatering av Masimo’s
produktsortimentet gällande Masimo LNOP® sensorer och LNOP baskablar.
Masimo’s SpO2 sensorer och baskablar med LNOP anlutningskontakt kommer att utgå
ur Masimo’s produktsortiment från och med 2016-12-31.
Från och med oktober 2016 kommer vi att påbörja utfasningen av Masimo’s sortiment med
LNOP anslutningskontakt och ersätta den med Masimo’s nya modell med anslutningskontakt
RD SET™. Vi kommer att leverera Masimo sensorer med LNOP anslutningskontakt så långt
lagret räcker, senast den 31/12, 2016 ersätts LNOP med RD SET fullt ut.
Infiniti Medial AB kommer att kostnadsfritt förse Er med en adapter LNOP till RD-SET™
Art. nr. 4088 (1st per pulsoximeter och 1st per patientövervakningsmonitor med Masimo’s
SpO2 teknologi), så att Ni som kund kan fortsätta att använda tidigare inköpta Masimo SpO2
sensorer och baskabel livslängden ut.
OBS! För att erhålla kostnadsfria adaptrar ”LNOP till RD-SET™” behöver vi följande
nedanstående information från Er. Extra adaptrar med Art.nr. 4088 kostar 500.-(SEK)/ST
• Totalt antal Masimo/Bitmos pulsoximetrar med information om modell och
serienummer på pulsoximetrarna,
•

Totalt antal patiententövervakningsmonitorer som finns inom Ert sjukvårdsområde och
där ni använder Masimo SpO2 sensorer och baskablar med LNOP anslutningskontakt.

•

Information om modell och serienummer på pulsoximetrarna, samt vilken modell av
patientmonitor och avdelning där Masimo’s SpO2 med LNOP anslutningskontakt finns
integrerad i patientmonitorn (i fast konfiguration eller som modul).

Skicka informationen till:
Info@infiniti.se Informationen skall innehålla önskad leveransadress Dit vi skall skicka de
nya adaptrarna ”LNOP till RD-SET” med Art. nr. 4088, samt kontaktperson (och ev.
avdelning)
Se nedan produktinformation om RD SET™

Infiniti Medical AB
Box 3145, 183 03 Täby,
Tel: 08- 792 12 40, Fax: 08-792 5115
Email: info@infiniti.se, www.infiniti.se

Produktinformation RD SET™
Masimo har förbättrat och uppdaterat sin produktserie av LNOP SpO2 sensorer och LNOP
baskablar. De lanserar nu produktserien RD SET™.
RD SET™ kommer att ersätta tidigare SpO2 sensorer och baskablar med LNOP kontakt.
•
•
•

Ny design på kontakten
Förebygger att vätska kan tränga in i baskabelns anslutningskontakt
Förbättring av kontaktens chip ger bättre hållbarhet och motståndskraft mot
rengöringsmedel

Nya RD SET
Anslutnings
kontakt och RD
sensor

Adapter
LNOP till RD
kontakt, 30cm
artikelnr:4088

Enpatientssensorer
•
•
•
•

Lättare sensor med en plan och mjuk kabel
Längre kabel för vuxen sensorn
Bättre anvisning för hur enpatientssensorn ska placeras
Mindre, lättare och miljövänlig förpackning (20st)

* Om adaptern utsätts för felaktig hantering och åverkan eller tappas bort, får avdelningen beställa en
ny till en kostnad.

Har Ni frågor angående ovan information i detta brev eller önskar mer information så är Ni
välkomna att kontakta vår kundsupport på tel. 08-792 12 40, eller den
produktspecialist/säljare hos på Infiniti Medical AB, som Ni idag har kontakt med.

Med vänliga hälsningar
Infiniti Medical AB
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Tel: 08- 792 12 40, Fax: 08-792 5115
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