Dominant Flex
Multifunkční elektrická odsávačka
OBLAST POUŽITÍ
Vhodná pro zákroky, které vyžadují proměnné průtoky: OP sály, chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, ORL, endoskopie, porodní sály, plastické chirurgie - liposukce..

One-Touch / Volitelné
nastavení průtoků
y
y
y
y

40 l / min: velmi tichý režim
50 l / min: standardní režim
60 l / min: turbo režim
nejvýkonnější odsávačka systémů Medela

VÝHODY
y jedna univerzální multifunkční odsávačka pro více
aplikací
y inovovaný design, spolehlivost
y doba čištění snížena díky Cleantouch ™ dotykového tlačítka ON/OFF
y velmi rychlý nástup vakua do 8 vteřin
y přenosná nebo mobilní verze
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SPECIFIKACE
y sací výkon volitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
y proměnné průtoky, min. 35 l/min., max. 65 l/min.
y podtlak: - 95 kPa (+/- 15%)
y pístový odsávací systém s velmi rychlým nástupem vakua do 8 vteřin
y nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
y 3 tlačítka One-Touch pro změnu průtoku
y maximálně tichý chod bez vibrací
y možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání – 24 hodin i více
y bezúdržbový provoz - bezmazný systém
y membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
y třístupňová ochrana proti přesátí
y světelná indikace chodu
y barevně značený manometr
y možnost připojení nožního spínače ON/OFF nebo nožního regulátoru vakua
y možnost připojení na vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky
ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
y 1x láhev pojistná 0,25l proti přesátí, PS, autoklávovatelná
y 1x víčko pro láhev pojistnou, PS, autoklávovatelné
y 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 60 cm
y 2x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
y 1x síťový kabel
y 1x hadice pacientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
y vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky
y nožní spínač ON/OFF nebo nožní regulátor vakua
y držák síťové šňůry
y 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
y 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve
ZÁRUKA
5 let
OBJEDNACÍ ČÍSLO
N071.0003
MEDELA Dominant Flex
TECHNICKÁ DATA
Klasifikační třída

IIa

Hmotnost a rozměr přenosné verze

9,3 kg, V210 × Š305 × H375m

Hmotnost a rozměr pojízdné verze

16 kg, V965 × Š510 × H480 mm

Příkon

220–240 V, 50 Hz

Výkon

50 W

Sací systém – pístový
Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.
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70 ot./min

