Basic

HÖG KVALITET FRÅN SCHWEIZ

Basic – kirurgisk sugpump

Precious life – Progressive care

Basic
Sugpumpen med schweizisk genialitet och enkelhet
Ger tillförlitlig och enkel sugning med god hygien. Basic är en tillförlitlig och lättanvänd sugpump för alla användningsområden på sjukhus, kliniker och läkarmottagningar där en hög vakuumnivå krävs som vid t.ex. endoskopi, sugning av
luftvägar, kejsarsnitt/förlossning med hjälp av sugpump och sårdränage.
Så enkelt som möjligt. Under utvecklingen av sugpumpen Basic strävade Medela efter enkelhet. Starta pumpen antingen
med fotpedalen på stativet eller med knappen på höljet. Justera suget med den intuitiva vakuumregulatorn med membran.
Tillbehör kan anslutas vid behov. En enkel invändig konstruktion minimerar arbetet med rutinkontroller och sparar pengar.
Den bara går och går. Medelas schweiziska genialitet har skapat den långa livslängd som gjort våra pumpar berömda.
Företagets know-how, hållbara material och smarta utrustning bidrar till tillförlitligheten hos sugpumpen Basic.
En fråga om hygien. Hygienfrågor påverkade både utformningen och funktionen hos sugpumpen Basic och dess tillbehör.
Medela har lagt extra vikt vid placeringen och utformningen av driftelementen för att minimera riskerna för kontaminering.
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Basic

Tillförlitlighet – tillverkad i Schweiz
Utifrån Medelas mer än 50 års erfarenhet inom medicinsk sugteknik har vi
gjort drivenheten i sugpumpen Basic ännu bättre. Cylinderns värmeresistenta,
högteknologiska material ger en långlivad, tillförlitlig drift. En plattfjäder med
patenterad teknik är bara en av många finesser i den här pumpen.

Högkvalitativa, hållbara
komponenter

Hygienfaktorer
Husets rundade design i ett stycke underlättar rengöring. Valet föll på
material som klarar av att stå emot kraftiga desinfektionsmedel. Med
CleanTouch-knappen på höljet kan du slå av och på pumpen med en enkel
knapptryckning: inga mellanrum, inga spår. Fotpedalen som är integrerad
i stativet gör att du har händerna fria.

Hygienisk husdesign i ett stycke

Sofistikerad enkelhet
Medelas sugpump Basic är hygienisk, tillförlitlig och enkel att använda.
Vakuumregulatorn med membran bygger upp trycket inom några sekunder,
vilket gör att sugpumpen är lämplig för användningsområden som kräver snabb
sugning och tyst drift. Pumpen finns i rackversion, portabel version samt mobil
version för enkel placering i endoskopistaplar, vid sidan om patientsängen eller
i operationssalen. Komplettera enheten med engångs- eller flergångssystem
för uppsamling av vätska från Medelas stora tillbehörssortiment.
Alla driftelement finns på
framsidan av pumpen

		

Fördelar

– Basic är en tillförlitlig, hygienisk och användarvänlig sugpump.
– Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess ger mekanisk precision och perfekta prestanda.
– Enkel konstruktion och lätt att komma åt interna delar för att minimera arbetet vid rutinkontroller.
– Tillförlitlighet tack vare teknik anpassad till moderna behov, hållbara material, reducerad andel slitagedelar.
– Ett stort utbud av tillbehör skapar ett komplett system som kan anpassas efter dina individuella behov.
– 5 års garanti.

Tillbehör
Slangsortiment

Engångssystem för
uppsamling av vätska

Tillverkad av silikon
eller PVC.

Engångssugutrustning och
PC-flergångsflaska bidrar till
hygienisk, enkel hantering
och effektiv vätskehantering.
Storlekar: 1,5 och 2,5 liter.
Flergångssystem för
uppsamling av vätska

Fotstyrd vakuumregulator
för vakuumreglering utan
att använda händerna

Autoklaverbara PSU-flaskor
och lock för enkel och ekonomisk uppsamling av sekret.
Storlekar: 1, 2, 3 och 5 liter.

Kan anslutas till Medelas
sugflaskor.

Filtersortiment

Fotpedal (på/av-knapp)
Kabellängd 3,5 m.

För att skydda pumpen
från överströmning,
miljön från bakterier
och neutralisera lukt.

Komplettera Basic-pumpen med Medelas tillbehör
för flexibilitet samt enkel användning.

Tekniska data
högt vakuum
– 90 kPa
– 675 mmHg

H x B x D (rackversion)
210 x 305 x 375 mm

högt flöde
30 l/min.

Effekt
100 – 240 V

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEG), IIa
5 års garanti
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9,3 kg (rackversion)
kg

Medicinsk sugteknik för
vårdpersonal
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