
Zaawansowane technologicznie medyczne systemy przełączania CONCOA zostały zaprojektowane w celu dostarczania 
niezbędnych do ratowania życia i zdrowia gazów medycznych z centralnej jednostki w sposób efektywny, redukując tym samym 
koszty zakładowe. Budowa systemów CONCOA pozwala im sprostać surowym wymaganiom szpitali, oddziałów ratunkowych oraz 
pozostałych placówek medycznych. Produkty medyczne, których konstrukcja i produkcja oparte są na sprawdzonych założeniach 
stosowanych w wiodącej linii regulatorów CONCOA do gazów specjalistycznych o wysokiej czystości, składane są 
w pomieszczeniach czystych i przechodzą testy świadczące o najwyższej jakości. Ponadto CONCOA spełnia standardy NFPA 99.

Warranty Information
This equipment is sold by CONTrOls COrPOrATION OF AmerICA under the warranties set forth in the following 
paragraphs. such warranties are extended only with respect to the purchase of this equipment directly from 
CONTrOls COrPOrATION OF AmerICA or its Authorized Distributors as new merchandise and are extended to 
the first Buyer thereof other than for the purpose of resale.

For a period of one (1) year from the date of original delivery (90 days in corrosive service) to Buyer or to Buyer’s 
order, this equipment is warrantied to be free from functional defects in materials and workmanship and to conform 
to the description of this equipment contained in this manual and any accompanying labels and/or inserts, provided 
that the same is properly operated under conditions of normal use and that regular periodic maintenance and service 
is performed or replacements made in accordance with the instructions provided. The foregoing warranties shall not 
apply if the equipment has been repaired: other than by CONTrOls COrPOrATION OF AmerICA or a designated 
service facility or in accordance with written instructions provided by CONTrOls COrPOrATION OF AmerICA, 
or altered by anyone other than CONTrOls COrPOrATION OF AmerICA, or if the equipment has been subject 
to abuse, misuse, negligence or accident.

CONTrOls COrPOrATION OF AmerICA’s sole and exclusive obligation and Buyer’s sole and exclusive remedy 
under the above warranties is limited to repairing or replacing, free of charge, at CONTrOls COrPOrATION OF 
AmerICA’s option, the equipment or part, which is reported to its Authorized Distributor from whom purchased, and 
which if so advised, is returned with a statement of the observed deficiency, and proof of purchase of equipment 
or part not later than seven (7) days after the expiration date of the applicable warranty, to the nearest designated 
service facility during normal business hours, transportation charges prepaid, and which upon examination, is found 
not to comply with the above warranties. return trip transportation charges for the equipment or part shall be paid 
by Buyer.

CONTrOls COrPOrATION OFAmerICA sHAll NOT Be OTHerWIse lIABle FOr ANY DAmAGes INClUDING 
BUT NOT lImITeD TO: INCIDeNTAl DAmAGes, CONseQUeNTIAl DAmAGes, Or sPeCIAl DAmAGes, 
WHeTHer sUCH DAmAGes resUlT FrOm NeGlIGeNCe, BreACH OF WArrANTY Or OTHerWIse.

THere Are NO exPress Or ImPlIeD WArrANTIes WHICH exTeND BeYOND THe WArrANTIes 
HereINABOve seT FOrTH. CONTrOls COrPOrATION OF AmerICA mAkes NO WArrANTY OF 
merCHANTIBIlITY Or FITNess FOr A PArTICUlAr PUrPOse WITH resPeCT TO THe eQUIPmeNT Or 
PArTs THereOF.
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Capsule® is a trademark of Controls Corporation of America
Teflon® is a trademark of the DuPont® company.
Lexan® is a trademark of the SABIC Innovative Plastics company.

Optymalne wyposażenie instalacji gazów medycznych
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Kodowanie kolorem
CONCOA koduje za pomocą kolorów wszystkie urządzenia medyczne, regulatory oraz kolektory w zależności od rodzaju gazu, do 
którego są przeznaczone. Korzystanie ze standardowych kolorów kodujących zaakceptowanych przez FDA i NFPA 99 sprawia, że 
regulatory posiadają dopasowane mierniki, pokrętła oraz etykiety, które ułatwiają identyfikację zastosowania produktów. Widoczne 
poniżej etykiety, które natychmiast wskazują typ urządzenia, umieszczane są na kolektorach w centralnych instalacjach 
rurociągowych NFPA 99:

Aby sprostać rygorystycznym wymaganiom branży opieki zdrowotnej, CONCOA opracowała unikalny zespół 
gniazda regulatora, który łączy liczne elementy standardowego gniazda w jeden komponent. Taka konstrukcja 
pozwala na oddzielne testy Kapsuły® przed jej wmontowaniem do regulatora. Złożone regulatory są testowane z 
całą dokładnością po raz kolejny, dzięki czemu gniazdo, które stanowi 'serce' urządzenia, jest testowane 
podwójnie. Gwarantuje to dłuższy okres eksploatacji oraz niezawodność.

Technologia kapsułowa

Powietrze medyczne zgodne z USP

Infuzja oraz inkubatory do hodowli kultur 
komórkowych i bakteryjnych

Mieszanina gazów do wdychania heliox stosowana 
do leczenia astmy za pomocą laserów medycznych

Inkubatory do hodowli kultur komórkowych oraz
zasilanie pneumatycznych narzędzi chirurgicznych

Anestezjologia

Terapia tlenowa i zabiegi w komorze hiperbarycznej
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