Jednorázový sběrný systém
Maximální hygiena - ochrana personálu i pacienta
Jednorázový sběrný systém splňuje dvě základní potřeby – jednoduchou manipulaci a vysokou bezpečnost.

Jednoduchá manipulace
 zřetelné barevné rozlišení objemu vaků i lahví zabraňuje
jejich možné záměně
 pojistná spona fixuje láhev v držáku - při vyjmutí vaku
zůstává láhev bezpečně uchycena v držáku
 vakuový vstup v integrovaném držáku láhve
umožňuje, aby během výměny vaku zůstala vakuová
hadice stále propojena
 úhlová spojka pacientské hadice o průměru až 11 mm
umožňuje odsátí velkých částic a zabraňuje zalomení hadice
 dva úchyty na vaku umožňují snadnou obsluhu pravou nebo
levou rukou
 polykarbonátovou láhev lze desinfikovat až na 100 °C
 vaky s krystalizátorem nebo bez něj (krystalizátor
způsobuje ztuhnutí sekretu)
 láhve lze propojit do série pomocí konektorů nebo
přepínače vakua
 flexibilní - možnost dodání vaku s PVC odsávací hadicí,
přerušovačem sání - FingerTipem nebo stop ventilem

Vysoká bezpečnost
 dvouvrstvý vak zajišťuje maximální pevnost a zabraňuje
prostupování zápachu
 materiál Polyamid/Polyethylen
 možnost použití vaku u jednoho pacienta až 4 dny
(ekonomická úspora)
 skladovatelnost 3 roky od data výroby uvedeného na
obalu/krabici i víčku vaku
 barva značení: 1,5 l systém – žlutá, 2,5 l systém – oranžová
 bez krystalizátoru nebo s krystalizátorem

MedelaVak obsahuje
víčko, pacientský vstup s úhlovou spojkou a ucpávkou, vstup pro
sériové propojení a ucpávku, 2 úchyty, ochranný kryt proti přesátí,
zpětný ventil s navigací kapaliny zabraňující zpětnému toku sekretu
a snižující pěnění, filtrační komoru, předfiltr, který zabraňuje průchodu kouře a částic aerosolu do filtru, bakteriální a hydrofobní filtr
s lapačem nečistot.

Modulární a kompatibilní
Jednoduché použití při zachování maximální bezpečnosti a hygieny.

LÁhve
 vyrobeny z velmi kvalitního polysulfonu odolného
proti nárazu a vysoké teplotě - možnost
autoklávování do 134°C
 objem lahví: 0,25 , 0,5, 1, 2, 3 a 5 litrů
 možnost propojení do série
 variabilní držáky lahví

Víčka
 víčka s integrovaným těsněním jsou vylisována
z jednoho druhu materiálu – polysulfonu
 díky této speciální technologii nedochází k nežádoucímu
pnutí materiálu při následném autoklávování
 pojistný ventil zabraňuje přesátí
 víčko velké – pro láhve 1, 2, 3 a 5 litrů
 víčko malé – pro láhve 0,25 a 0,5 litru

víčko malé

víčko velké

filtry
 filtr bakteriologický autoklávovatelný s výměnnými
jednorázovými vložkami
– snižuje náklady na spotřební materiál
 filtry jednorázové
– bakteriologické i proti přesátí
filtr autoklávovatelný

filtr jednorázový
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