
→ Datablad

Linde: Living healthcare

Produktbeskrivelse

 
Teknisk beskrivelse

VENTYO® Advantage

VENTYO Advantage er en trykluft drevet lattergasmikser beregnet til medicinsk lattergas og medicinsk 
oxygen til smertestillende formål. Lattergas og oxygen kan blandes, så det passer til den enkelte patients 
behov.

Patientens indånding udløser strømmen af gas fra VENTYO Advantage. Uden denne udløser ophører doserin-
gen fra VENTYO Advantage automatisk.

VENTYO Advantage er udstyret med en lukkemekanisme for lattergassen, der aktiveres, hvis der skulle opstå 
en fejl med oxygenforsyningen. Dette sker for at forhindre, at der dannes hypoksiske blandinger.

VENTYO Advantage har en indbygget alarmfunktion, som alarmerer både visuelt og med lyd, hvis lattergas- 
eller oxygentrykket bliver for lavt.

 
VENTYO Advantage lattergasmikserens særlige sikkerhedsfunktioner omfatter:  
 
• Direkte indstilling af lattergas-/oxygenkoncentrationen  
• Integreret åndingsstyret ventilmekanisme (On-Demand-ventil) 
• Automatisk lukkemekanisme  
• Indikatorer for lattergas- og oxygentilførsel  
• Både visuel alarm og lydalarm for lattergas og oxygen.
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VENTYO Advantage lattergasmikser
Maksimumstrøm, garanteret laveste niveau

 
120 l/min

Udåndingsmodstand 0 til 6 cm H2O ved 60 l/min
Indåndingsmodstand 0 til -6 cm H2O ved 60 l/min
Oxygenkoncentration  
(±5 % V/V ved mindste behovsstrøm 20 l/min)

 
30, 40, 50, 60, 70, 75, 90, 100 %

Inputtryk 3,5 til 4,8 bar
Alarm ved lavt inputtryk 2,7 ±0,07 bar
Enhedsaflukningstryk 2,4 ±0,14 bar
Udløsningstryk for demandventil -1,5 til -2,5 cm H2O
Flushstrøm, oxygen 30 ±5 l/min
Driftstemperatur +5 °C til +40 °C
Opbevaringstemperatur -40 °C til +60 °C
Patienttilslutning 15/22 mm
Patientkredsløb To-delt kredsløb med envejs-ventiler
Patientventil dead space 8 ml
Vægt 2,0 kg
Mål B x D x H 236 x 194 x 1 12 mm
 

VENTYO Advantage lattergasmikser
Art. Nr. Betegnelse
336238 VENTYO Advantage N2O/O2 gasmikser inklusive tilbehør

336223 VENTYO Advantage, monteringsplade til mikser
336471 VENTYO Advantage universalklemme
336267 VENTYO Advantage, O2 albuerør
336270 VENTYO Advantage, N2O albuerør
336324 VENTYO Advantage, Patientkredsløb, engangs (10 stk/karton)
 
 
Linde Healthcare | AGA A/S arbejder kontinuerligt på at udvikle produkter og serviceydelser for sundheds-
væsnet og patienterne. Vi leverer lægemiddelgasser og udstyr; samt underviser i håndtering og anvendelse  
af disse. 
 
Vores medicinske gasser klassificeres som lægemidler. De fremstilles og distribueres i henhold til de euro-
pæiske regelsæt og dansk lovgivning. Vores medicotekniske udstyr opfylder de europæiske krav og 
 standarder. 
 
Linde Healthcare er en del af Linde Group, der er repræsenteret i over 100 lande. 
 
Du kan finde yderligere oplysninger om os, vores produkter og serviceydelser på www.linde-healthcare.dk.


