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תיאור כללי תיאור כללי 

ווסתי חברת ESSEX מיוצרים מחומר מבנהווסתי חברת ESSEX מיוצרים מחומר מבנה
פליז מצופה ניקל/ אלומיניום , עם חיבור גלילפליז מצופה ניקל/ אלומיניום , עם חיבור גליל

פין אינדקס / DIN9 מותאמים ללחץ כניסהפין אינדקס / DIN9 מותאמים ללחץ כניסה
של PSI 3000. הווסתים מיוצרים בארה"בשל PSI 3000. הווסתים מיוצרים בארה"ב
ובעלי עמידות גבוה.  ווסתי החמצן מיועדיםובעלי עמידות גבוה.  ווסתי החמצן מיועדים
להתחבר לברז גליל החמצן ולהפחית לחץלהתחבר לברז גליל החמצן ולהפחית לחץ

ולספק ספיקה רצויה בהתאם לנתוניםולספק ספיקה רצויה בהתאם לנתונים
המצוינים על בורר הספיקה . יחידות אלה הןהמצוינים על בורר הספיקה . יחידות אלה הן

אידיאליות עבור מתן טיפול נשימתי לחוליםאידיאליות עבור מתן טיפול נשימתי לחולים
בבתי חולים, מרפאות, ניידות רפואיות ומצביבבתי חולים, מרפאות, ניידות רפואיות ומצבי
חירום. חברת ESSEX מציעה מגוון רחב שלחירום. חברת ESSEX מציעה מגוון רחב של
תצורות המיועדות להתאים למצבים ודרישותתצורות המיועדות להתאים למצבים ודרישות

ספציפיות. • גוף אלומיניום ירוק או פליזספציפיות. • גוף אלומיניום ירוק או פליז
מצופה ניקל. • ידית ארגונומית להידוק ידנימצופה ניקל. • ידית ארגונומית להידוק ידני

קל • שעון 1.5 " מוגן עם כיסוי עמיד •קל • שעון 1.5 " מוגן עם כיסוי עמיד •
מבנה גוף הווסת מורכב מיחידה המספקתמבנה גוף הווסת מורכב מיחידה המספקת

רגולטור חזק, עמיד לאורך זמן • בורררגולטור חזק, עמיד לאורך זמן • בורר
ספיקה המבטיח בחירה מדויקת של קצבספיקה המבטיח בחירה מדויקת של קצב

• G175-03 ASTM זרימה • עומד בתקני• G175-03 ASTM זרימה • עומד בתקני
• 10,524-1 ISO -ו CE :10,524-1 •תואם לתקנים ISO -ו CE :תואם לתקנים

יציאות: מחבר נעיצה לצינור / DISS לחיבוריציאות: מחבר נעיצה לצינור / DISS לחיבור
בקבוק הרטבה / יציאות לחץ לחיבור שקעבקבוק הרטבה / יציאות לחץ לחיבור שקע

חמצן ניידחמצן נייד
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