
OXYBENCH 
 

Zuurstoftherapie speciaal ontwikkeld voor uw huisdier 
 
Heeft uw huisdier een blijvende aandoening of is het herstellende van een operatie met 
medische of respiratoire complicaties? 
Dan is zuurstoftherapie voor kleine huisdieren iets voor u.  
Freeair heeft de Oxybench speciaal ontwikkeld voor kleine huisdieren, zoals honden, 
katten, vogels en andere kleine dieren.  
Deze therapie kunt u thuis toepassen, en is daardoor minder kostbaar dan een 
behandeling bij de dierenarts.  
Uw dierenarts geeft de aanbevolen zuurstofconcentratie aan, waaraan u zich strikt dient 
te houden. Het gaat tenslotte om de gezondheid van uw geliefde huisdier.  
Voor veel huisdieren is een bezoek aan de dierenarts bijzonder stressvol, deze 
zuurstoftherapie kan in de eigen vertrouwde omgeving worden toegepast.   
 
Het inademen van de zuurstofrijke lucht wordt gebruikt om: 
• zwelling te verminderen; 
• wondgenezing te versnellen; 
• infecties beter te beheersen; 
• de druk te verminderen die wordt veroorzaakt door verwondingen aan het hoofd of 

het ruggenmerg. 
 
De Oxybench kan ook gebruikt worden bij: 
• Aangereden katten en honden die in ademnood of shock zijn; 
• Honden en katten met ernstige hartproblemen; 
• Honden en katten met ernstige longaandoeningen (vocht in de longen of borstholte, 

allergische reactie); 
• Knaagdieren en vogels in ademnood; 
• Alle diersoorten voor sneller herstel na de narcose. 
 

Ontdek de nieuwste en meest 
opwindende trend in de 
gezondheid van huisdieren!	



 
 
 
Steeds meer dierenklinieken zien de gezondheidsvoordelen van zuurstoftherapie. 
Hierdoor wordt de Oxybench ook steeds meer gewaardeerd en geadviseerd.  
 
 
 
 
 
Hoe werkt het 
De Oxybench kan in veel gevallen levensreddend zijn. Door de hoge concentratie 
zuurstof hoeft uw huisdier veel minder lucht naar binnen te krijgen om toch voldoende 
zuurstof te krijgen. Bij dieren die normaal zouden overlijden aan zuurstofgebrek wordt tijd 
gewonnen waardoor medicatie beter kan worden opgenomen. 
 
De Oxybench is inklapbaar en draagbaar en daardoor eenvoudig te vervoeren. De 
Oxybench wordt aangesloten op de AngelBiss zuurstofconcentrator. 
 
Samenstelling: 
1x Oxybench  
1x AngelBiss zuurstofconcentrator 
7x venturi ventiel 
2x aansluitdop (boven en onder) 
1x 2,1 meter zuurstofslang 
1x vernevelaar 
1x koudemat (optioneel) 
1x warmtemat (optioneel) 
 
De Oxybench is leverbaar in 3 maten: 
Small – 60x42x42 cm 
Medium – 90x63x63 cm 
Large – 120x80x80 cm 
 
Neem deze folder mee naar uw dierenarts en vraag welk zuurstofpercentage het beste 
is voor uw geliefde huisdier:  
� 24%   � 28%   � 35%   � 40%   � 50%   � 60%   � 95% 
 
Omdat uw huisdier slechts tijdelijk deze zuurstoftherapie nodig heeft is de Oxybench 
alleen te huur.  
 
 

Algemene informatie, verhuurinfo en voorwaarden:  
 www.oxybench.com / www.facebook.com/oxygenbench 

Dorpsstraat 207, 6741AH Lunteren, 06 20 996 060 
 

 

U wilt alleen maar goede 
levensbescherming geven 
aan uw geliefde huisdier 


