
Inhalační kyslík 

Kyslík je určen k rychlé kyslíkové inhalaci, kterou lze provádět kdekoli. Díky víčku lahve, které 

současně plní funkci masky, lze aplikaci kyslíku provádět snadno a rychle, bez nutnosti použití dalšího 

příslušenství. Výrobek pomáhá udržet optimální okysličení organismu.  

Je určen k profesionálnímu i domácímu použití. Pomáhá doplnit nedostatek kyslíku v organismu. Je 

určen osobám trpícím hypoxií, osobám se zvýšenou fyzickou a psychickou aktivitou. 

Návod k použití: 

1. Sundejte z lahve víčko (slouží současně jako maska). 

2. Víčko/masku namontujte na lahev užší stranou.  

3. Přiložte masku na ústa a nos, následně stiskněte a přidržte tlačítko ca 1-2 sekundy. Po tuto 

dobu vdechujte uvolněný kyslík.  

4. Po použití nasaďte víčko/masku zpět na lahev. 

 

Specifikace: 

Rozměry: 65 x 350 mm 

Hmotnost: 175 g 

Objem plynu: 12 L 

Objem: 0,93 L 

Tlak: 12 bar 

Obsah: 99,4 % kyslík, 0,6 % atmosférický vzduch 

1 balení vystačí přibližně na 120 vdechů 

Bezpečnostní pokyny: 

1. Výrobek je určen k použití jedním uživatelem. Aby nedošlo ke křížové kontaminaci, 

nepůjčujte výrobek jiným osobám.  

2. Za některých podmínek může být kyslíková terapie škodlivá. Před použitím se poraďte s 

lékařem. 

3. Nadměrné užívání vysoce čistého kyslíku má toxický vliv na lidský organismus a může 

způsobit nežádoucí vedlejší účinky.  

4. Kyslík je druh plynu podporujícího hoření. Při používání výrobku je zakázáno kouřit nebo 

manipulovat s otevřeným ohněm.  

5. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  

6. Nevystavujte teplotám nad 40 °C. 

7. Nepropichujte a nevhazujte do ohně ani po použití. 

8. Nádoba pod tlakem. Při zahřívání může vybuchnout. 

9. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
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