Flödesväljare MediFlow® Ultra II.
Produktbeskrivning.

Produktbeskrivning

Flödesväljare från Linde Healthcare för medicinsk oxygen gör det lätt för användaren att fullt ut kontrollera
oxygenbehandlingen. De har dessutom en robust och tålig konstruktion.
I varje flödesväljare sitter en inbyggd regulator vilket ger ett stabilt och exakt flöde, oberoende av det
inkommande trycket (2800-8000 kPa, 2,8 till 8 bar).
Flödesväljarna har ett greppvänligt inställningsvred och ett tydligt avläsningsfönster som gör det enkelt att
ställa in olika flöden av oxygen. De har en förbättrad funktion vid val av flöde som garanterar ett kontinuerligt flöde till patienten, även om inställningsvredet mot all förmodan skulle hamna mellan två flödesinställningar.
Avläsningsfönstret gör det lätt att läsa av flödet både från sidan och framifrån.
Flödesväljarna har som en extra säkerhetsfunktion, vridbar slangnippel (360°) vilket hindrar slangen från att
vrida sig.
Flödesväljarna finns i utförande med snabbkoppling, påmonterad klove eller slitsfäste för montering på
skena. Flödesväljare för klove och slits levereras med 1 m slang påmonterad och snabbkoppling, rak eller
vinklad.
Tre områden av justerbart flöde täcker behovet för de flesta typer av behandling med medicinsk oxygen:
0-2, 0-6 och 0-25 l/min. Flödesväljarnas egenskaper är baserad på standarden EN ISO 10524-4.

Återvinning

Linde: Living healthcare

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.
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Gas

Medicinsk oxygen

Max utloppstryck
utan flöde
Flödesområden

2,1 bar

Tryckområde inlopp

Material i hus

0-2 l/min (0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2)
0-6 l/min (0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6)
0-25 l/min (0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25)
Förnicklad mässing

O-ringar

EPDM

Dimensioner

Diameter 37 mm
Längd 71 mm (utan inloppstätstycke)
Vikt 347 g (321407)
Uppfyller medicintekniska direktivet 93/42/EEC.
Uppfyller EN 10524-4
Uppfyller Standard EN 1789:2000
Klass IIa

Reglerratt
Filter

Polyamid

Sintrad brons och rostfritt stål

Standarder

Klassificering

Artikelnummer

2,8-8 bar

Flödesväljare MediFlow Ultra II med snabbkoppling
Art. Nr.

321409
321619
321407

Flöde (liter/min)

0-2

0-6

0-25

Flödesväljare MediFlow Ultra II med klove med 1,0 m monterad slang 6/11 mm
Art. Nr.

Flöde (liter/min)

Snabbkoppling

322948

0-6

rak

322949

0-6

vinklad

322650
322946

0-25
0-25

rak

vinklad

Infästning
klove Uni
klove Uni
klove Uni
klove Uni

Flödesväljare MediFlow Ultra II med slitsfäste med 1,0 m monterad slang 6/11 mm
Art. Nr.

Flöde (liter/min)

Snabbkoppling

321623

0-6

rak

322947

0-6

vinklad

321408
322945

0-25
0-25
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