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Fluxómetro

O fluxómetro é utilizado para dosear gases medicinais, tais como ar 
ou oxigénio; pode ser conectado ao sistema de distribuição de gás 
através de sondas conforme o standard AFNOR e normas NF S 
90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 ou sondas com rosca G 
1/4" M R. O botão de ajuste no dispositivo pode ser utilizado para 
regular o fluxo de 0 l/min a 15 l/min.

Fluxómetro de Bola Flutuante de Oxigénio
O fluxómetro com bola flutuante é usado para ajustar e medir o fluxo 
de um gás. Destinado a ser administrado ao utente por via            
respiratória. O equipamento deve ser fixado numa saída de um  
medidor de vazão (com bola ou pré-calibrado) apenas com água 
estéril. O equipamento apresenta-se em conformidade com as 
normas HTM 02-01 e com a Diretiva Européia 93/42 / EEC, 
CE-1984.

O fluxómetro, deve estar conectada com uma fonte de gás sob 
pressão numa parede, usando uma sonda direta ou um sistema de 
montagem em trilho. O mesmo equipamento, deve ser instalado 
numa saída com humidificador/nebulizador, ou com um bico tubo 
de saída.

Fluxómetro de Bola Flutuante DG3

O medidor de vazão DG 3 com bola flutuante é usado para ajustar e 
medir o fluxo de um gás. Este é destinado a ser administrado ao 
utente por via respiratória. A peça deve estar conectada com uma 
fonte de gás sob pressão numa parede, usando uma sonda direta ou 
um sistema de montagem em trilho. A mesma deve ser instalada 
numa saída com humidificador/nebulizador ou com o bico do tubo 
de saída.
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Fluxómetro com Fluxo Ajustado DPG2
O medidor de vazão DPG 2 com vazões pré-ajustados é usado para 
definir o fluxo de um gás que deve ser entregue aos utentes através 
de via respiratória. O mesmo aparelho, deve ser conectado a uma 
fonte de gás sob pressão na parede, usando uma sonda direta ou um 
sistema de montagem em trilho. O medidor deve ser instalado em 
sua saída com humidificador/nebulizador ou com um bico de tubo 
de saída.

Fluxómetro Duplo
O fluxómetro duplo pode ser usado para conectar duas unidades a 
um único ponto de suprimento permitindo o fornecimento de gás 
medicinal a dois utentes simultaneamente. Pode ser conectado ao 
sistema de distribuição de gás usando sondas adequadas à standard 
AFNOR e às normas NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 
ou sondas com rosca MR G1/4 ".

Humidificador
O humidificador de bolhas é usado na oxigenoterapia para humidificar 
o oxigénio que o utente respira; o mesmo é conectado junto do 
fluxómetro usando uma rosca FR de 1/4 de polegada. O dispositivo 
consiste num frasco de policarbonato de 300cc que pode ser           
esterilizado numa autoclave a 134° C, a parte superior pode ser de 
plástico ou metal e possui uma tomada da conexão da mangueira.
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Copo de Recolha
O copo de recolha é utilizado para proteger o sistema de sucção e 
o regulador contra impurezas. Ppossui uma conexão de mangueira 
na entrada e conecta-se ao regulador de vácuo através de uma rosca 
G 1/2" F R. O recipiente de recolha é fabricado em policarbonato e 
tem uma capacidade de 150 cc ou 300 cc

Verifica a concentração de O2, a precisão do fluxo e a pressão de saída. 

O medidor ULTRAMAX foi projetado para verificar rapidamente a concen-
tração de   oxigénio, incluindo o fluxo e a pressão de saída dos concentra-
dores de oxigénio. O seu design moderno oferece alto nível de desempenho 
e confiabilidade.

Oxímetro Portátil UltraMax  


