Lättviktsflaska med integrerad
regulator och flödesväljare för
Medicinsk Oxygen
Komplett lösning för en trygg tillvaro
och enkel hantering
Viproxal är en lättviktsflaska i aluminium med integrerad
regulator för oxygenförsörjning. Flaskan har också
integrerad flödesväljare vilket möjliggör en säker och
praktisk oxygenbehandling för både personal och
patient. Det enda som behöver kompletteras är en
grimma. Viproxal har dessutom en snabbkoppling som
kan användas för anslutning av sugejektor. Tack vare
den integrerade regulatorn på Viproxal-flaskan slipper
användaren göra regulatorbyte på ny flaska.

Komplett lösning för
Medicinsk Oxygen
• I nga regulatorbyten ger ökad
säkerhet för personal och patient.
• A
 ktiv manometer som alltid visar hur
mycket gas flaskan innehåller.
• I nstruktion och förbrukningstabell
på flaskan.
• L
 ättåtkomlig justeringsratt för enkel
inställning av flödet.
• P
 raktisk sänghållare och
ergonomiskt utformat bärhandtag.

Användningsområden
Inom sjukvården finns ett stort antal användningsområden för denna praktiska gasflaska, t ex vid
ambulanstransporter eller på mobila enheter på
sjukhusen.

Vred för flödesinställning

Huvens utformning, med ett inbyggt ergonomiskt
handtag, gör flaskan mycket lätt att lyfta och hantera
och hantagets placering gör det behagligt att bära
gasflaskan.
Viproxal-flaskan finns även i ett utförande avsett för
oxygenbehandling i hemmet.

Snabbkoppling
Slangnippel
On/off
Innehållsmanometer

Specifikation
Tekniska data:
Volym

2 liter

3 liter

5 liter

Nominellt innehåll

400 liter

600 liter

1000 liter

Flöden

0-15 liter/minut
(0-0.5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15)

0-15 liter/minut
(0-0.5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15)

0-15 liter/minut
(0-0.5-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15)

Höjd inklusive ventil

ca 535 mm

ca 575 mm

ca 650 mm

Vikt (kg)

3.5 (exkl gas), 4.1 (inkl gas)

5.2 (exkl gas), 6.1 (inkl gas)

ca 6,4 (exkl gas) ca 7,8 (inkl gas)

Diameter

102 mm

118 mm

140 mm

Praktisk upphängningsanordning
som kan fästas på
t ex en rullstol eller
sänggavel.

På etiketten finns
en utförlig bruksanvisning och en tabell
som visar hur länge
flaskan räcker vid
olika flöden.

Viproxal™ är försedd med en manometer som alltid
visar hur mycket gas det finns kvar i flaskan, även när
flaskventilen är stängd. Tack vare huven skyddas ventilen
effektivt från yttre påverkan. Flaskan uppfyller gällande
standarder och har ett nominellt utloppstryck på 4,0 bar.
Viproxal™ har plan botten och står stadigt på en horisontell
yta och huvens utformning gör att flaskan inte kan rulla
då den ligger ner. Viproxal™ är även utrustad med en
upphängningsanordning för att kunna fästas på t ex en
rullstol eller sänggavel.
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www.airliquide.com

Air Liquide Norway AS
Drammensveien 64B
3050 Mjøndalen
Tlf: 32 27 41 40

Air Liquide Healthcare is a world leader in medical gases, home healthcare, hygiene products and healthcare
specialty ingredients. It aims to provide customers in the continuum of care from hospital to home with
medical products, specialty ingredients and services that contribute to protecting vulnerable lives.

www.airliquide.com/norway
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Säkra funktioner

