
Lahvový redukční ventil 
MEDISELECT® II

Redukční ventil s voličem průtoku•	
Otočný manometr umožňuje snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi•	

360° otočný průtočný výstup umožňuje lepší připojení kanyly nebo masky  •	
(lze předejít zkroucení hadičky)

Nové samovystřeďující se zařízení voliče průtoku s plynulým průtokem v poloze mezi •	
jednotlivými hodnotami. V případě poškození mechanismu nedojde k přerušení dodávky 

medicinálního plynu.

Snadná kontrola nastavených hodnot průtoku plynu  •	
- přední a boční  čtecí okénka

Vyšší počet pozic zvyšuje možnosti použití. Nová hodnota 25 l/min je •	 vhodná pro resuscitaci, 
hodnota 7 l/min je určena pro nebulizaci

Otočný manometr umožňuje  
snadnou kontrolu tlaku plynu v lahvi

Výhody redukčního ventilu MediSelect® II

Plynulý průtok v poloze mezi  
jednotlivými hodnotami,  v případě 
poškození mechanismu nedojde k přerušení  
dodávky medicinálního plynu 

Snadná kontrola nastavených hodnot  
průtoku plynu - přední a boční   
čtecí okénka

360°

360°

360° otočný průtočný výstup 
umožňuje lepší připojení

Nová generace vysokotlakých medicinálních redukčních ventilů



Snadná kontrola nastavených hodnot  
průtoku plynu - přední a boční   
čtecí okénka

Lahvové redukční ventily pro medicinální plyny

Lahvový redukční ventil MEDISELECT® II

Vybavení:

vstupní filtr mechanických nečistot•	
pojistné zařízení zamezující zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu•	
indikátor vstupního tlaku•	
regulátor výstupního průtoku - okénkový průtokoměr •	
matice pro ruční utahování•	

Použití:

redukční ventil se dvěma výstupy jako zdroj kyslíku pro další přístroje či přímý zdroj •	
O2 pro pacienta

snižování tlaku medicinálních plynů odebíraných z tlakových lahví•	
přímý zdroj kyslíku pro pacienta•	

Obj. číslo Typ   Plyn Vstupní Výstupní  Jmenovitý  Připojení  Připojení 
     tlak tlak průtok vstup výstup
0720198  MEDISELECT II, 6l   kyslík 200 bar 4 bar 0 - 6,00 l W21,8×1/14" G3/8 + had.nástavec
0720114 MEDISELECT II, 25l  kyslík 200 bar 4  bar 0 - 25,00 l W21,8×1/14“ G3/8 + had.nástavec
0720115  MEDISELECT II, 25l QC kyslík 200 bar 4 bar 0 - 25,00 l W21,8×1/14“ G3/8 + had.nástavec
         rychlospojka

Přednastavené hodnoty okénkového průtokoměru (l/min):   6 - 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
                                     25 - 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 15; 25

Redukční ventily jsou jednostupňové, pístové, s přednastaveným výstupním tlakem.  
V případě dlouhodobější kyslíkové inhalační terapie se doporučuje kyslík zvlhčovat  
(např. pomocí zvlhčovací lahve MEDIWET 200). 

Příslušenství

Obj. číslo Výrobek    Objem Připojení
14090520 Zvlhčovací láhev MEDIWET 200  200 ml G3/8“
K294432  Zvlhčovací láhev MEDIWET II 200 200 ml G3/8“

K294432

0720115

0720198

14090520


