
Zorgt voor lucht in uw leven

Op zoek naar zekerheid?

Met mij bespaart 
u tijd en middelen.

COMFY®, het digitale ventiel zorgt 
voor zekerheid, precisie en efficiëntie 
bij mobiel zuurstofgebruik.

COMFY® het digitale ventiel 
voor optimaal zuurstofgebruik.

Alles zeker
alles COMFY®!



COMFY® is het antwoord op vragen als:
•	 hoelang kan ik met de zuurstofcilinder mijn patiënten 

nog van zuurstof voorzien?
•	 zal ik de cilinder retourneren en wisselen voor een volle? 

Ik weet niet wat de inhoud nog is. 
•	 hoe groot is mijn cilindervoorraad en waar staat deze?
•	 hoeveel tijd ben ik kwijt om te berekenen hoeveel zuur-

stof er nog in de cilinder zit en maak ik daar dan geen 
fouten in? 

Zuurstof tot de laatste drup
Met COMFY® verspilt u geen zuurstof en mag u erop ver-
trouwen dat de geïntegreerde alarmfunctie u waarschuwt bij 
kritieke momenten, bijvoorbeeld wanneer de zuurstof onder 
het minimum niveau komt. Ervaring leert dat wij cilinders 
terug krijgen die nog meer dan de helft zuurstof in zich 
hebben. Dit kan gereduceerd worden tot 15% zodat er een 
winst is van 40 tot 45%.

Samengevat staat COMFY® voor:
•	 gebruikersgemak: exacte weergave van de hoeveelheid 

zuurstof, de resterende looptijd en de cilinderdruk;
•	 veiligheid: alarmfunctie bij laag zuurstof niveau; 
•	 efficiëntie: geraffineerde logistiek qua aan- en afvoer 

van de zuurstofcilinders;
•	 duurzaamheid: minder zuurstofcilinders door optimaal 

gebruik, minder transport, minder opslagruimte.

De voordelen:
•	 Duidelijk digitaal display waarop u de hoeveelheid   

zuurstof en resterende gebruikstijd afleest.
•	 Alarmsignaal als de inhoud van de cilinder onder een 

kwart zakt en kort voordat de cilinder leeg is.
•	 Veilig ophangsysteem en handvat.
•	 Geschikt voor gebruik op de MRI.
•	 Afzuigaansluitingen met snelkoppeling en slangnippel. 
•	 Aluminiumfles van hoge kwaliteit.
•	 Eenvoudig aan te sluiten op Simplinic software.

COMFY® geeft u de tijd om dat te doen 
wat echt belangrijk is. Altijd weten waar de cilinder is.

Verbonden met uw mobiel of computer

De combinatie van de zuurstofcilinders met de Simplinic-software is uitsluitend bedoeld voor het lokaliseren van de 
cilinders en het aflezen van de inhoud. Het is niet voor medische doeleinden.

Ontvanger

Mobiele
telefoon

Desktop computer
of Laptop

Live-lokalisatie van
het niveau

DrukUitvoering

2 liter            200 bar

5 liter            200 bar  

U heeft geen idee waar en hoeveel cilinders zich in uw 
instantie bevinden? Dat is makkelijk op te lossen!
De Bluetooth-Low-Energie-Sender in het Comfy ventiel maakt 
het lokaliseren van de cilinder mogelijk. Door de bluetooth te 
verbinden met de slimme software van Simplinic kunt u elk 
moment de cilinders volgen en nauwkeurig lokaliseren.

Alles zeker
alles COMFY®!
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Westfalen Medical BV

Rigastraat 14

7418 EW Deventer

Tel. 0570 - 858 404

Fax 0570 - 858 451

www.westfalenmedical.com

verkoop@westfalenmedical.nl
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