
Precious life – Progressive care

Stor flexibilitet

Dominant flex – kirurgisk sugpump

Dominant flex



Dominant flex
Den första sugpumpen från Medela med  
inställbar flödeshastighet

Ger tillförlitlig och enkel sugning med god hygien. Sugpumpen Dominant flex kan användas för allmän sugning  
eller som en reservenhet för en väggsug inom följande användningsområden, sjukhus, ambulerande kirurgi, kliniker  
och läkarmottagningar: allmän kirurgi, fettsugning, endoskopi, sugning av luftvägar, neurokirurgi och sårdränage.

Välj flödeshastighet. Nu behöver du inte längre byta pump när en annan flödeshastighet krävs. Standardinställningen  
för Dominant flex är 50 l/min. När snabbare uppbyggnad av vakuumet krävs, trycker du bara på Cleantouch-knappen  
för 60 l/min. för känsliga användningsområden där det är viktigt med låg ljudnivå trycker du på knappen för 40 l/min  
för att reducera ljudnivån. 

Välj tillförlitlighet. i vår utvecklingsprocess för nya pumpar tar vi alltid hänsyn till våra kunders behov. Medela använder 

hållbara material, testar nya konstruktioner om och om igen och använder smarta lösningar för att fortsätta vår tradition  

av att erbjuda långlivade och högkvalitativa pumpar.

Välj hygieniskt skydd. Pumphöljets design på Dominant flex, Cleantouch-knapparna och placeringen av driftelement 
reducerar tiden som måste avsättas till rengöring. för ytterligare skydd finns ett stort sortiment av filter. Vårt system  
för uppsamling av vätska ger ett integrerat skydd.

Ett enkelt val. Våra experter har framgångsrikt lyckats kombinera smart ingenjörskap och enkel användning.  
Dominant flex invändiga konstruktion reducerar underhållet. Det är intuitivt och enkelt att använda pumpen,  
med lysdioder som visar det aktiva läget.

a  Överströmningsflaska

b  Vakuummätare i kPa och mmHg

c  Knappar för flödesnivåer

d  På/av-knapp

e  Vakuumregulator med membran

f  Standbyindikator

g  Standardskena

h  fotstyrd på-/av-knapp

i  fyra hjul med bromsar

j  bärhandtag
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flödeshastigheten kan ändras  
med en knapptryckning

Högkvalitativa, hållbara  
komponenter

Hygienisk tack vare intelligent  
konstruktion

tillförlitlighet möter modern teknik

Stor flexibilitet

Med Dominant flex ökar flexibiliteten och fler uppgifter kan utföras med bara 
en pump. Standardinställningen av flödeshastigheten på 50 l/min är en perfekt 
startpunkt för de flesta användningar. om du behöver en snabbare uppbyggnad 
av vakuumet, räcker det med att trycka på knappen för 60 l/min för att starta 
sugpumpens turboläge. om du i stället trycker på knappen för 40 l/min startas 
det tysta driftläget direkt.

Schweizisk tillförlitlighet

Medela uppfyller de löften som man förväntar sig av etiketten ”tillverkad i 
Schweiz”. Vi har dragit nytta av våra mer än 50 års erfarenhet av medicinska 
sugpumpar för att skapa en modern drivenhet med kolv och cylinder.  
Värmeresistent, högteknologiskt material ger en långlivad, tillförlitlig drift.  
Patenterad teknik och intelligent konstruktion ger ett lågt underhållsbehov.

Mycket hygienisk

Högkvalitativa material i höljet klarar av att stå emot kraftiga disinfektionsmedel 
och det rundade huset i ett stycke är enkelt att rengöra. Knapparnas  
Cleantouch-teknik utan mellanrum eller spår gör det möjligt att styra  
allt med en knapptryckning. Pumpen kan användas utan händer med  
hjälp av fotpedalen på stativet.

Sofistikerad enkelhet

Medela har konstruerat sugpumpen Dominant flex så att den ska vara enkel 
att använda samtidigt som den är mångsidig. Den stora vakuummätaren syns 
tydligt. Vakuumregulatorn med membran är enkel att justera till rätt vakuumnivå. 
Med Cleantouch-knapparna ändras flödet med en enkel knapptryckning. Pum-
pen finns i rackversion, portabel version och mobilversion för att passa in i den 
aktuella miljön. Medelas flergångs- och engångssystem för uppsamling av väts-
kor är speciellt utformat för att passa till och fungera med Medelas sugpumpar.

rackversion

  
Fördelar
 
– Dominant Flex är den första sugpumpen från Medela med inställbar flödeshastighet, så du kan välja snabbare  

vakuumbildning eller tystare användning.

– Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess ger mekanisk precision och perfekta prestanda.

– tillförlitlighet genom mer än 50 års erfarenhet, anpassad till moderna behov.

– Pumpens enkla invändiga konstruktion reducerar underhållet.

– Användarvänlig tack vare smart design och ett stort sortiment av passande tillbehör.

– 5 års garanti.
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tillbehör

tekniska data

Fotstyrd vakuumregulator 
för vakuumreglering utan 
att använda händerna

Kan anslutas till Medelas 
vanliga sugflaskor.

Fotpedal (på/av-knapp)

Kabellängd 3,5 m.

Filtersortiment

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

Flergångssystem för  
uppsamling av vätska

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

Engångssystem för  
uppsamling av vätska

engångssugutrustning och 
flergångsflaska i polycarbonat 
bidrar till hygienisk, enkel han-
tering och effektiv vätskehante-
ring. Storlekar: 1,5 och 2,5 liter.

Slangsortiment

tillverkad av silikon  
eller PVC.

Komplettera Dominant Flex-pumpen med  
Medelas tillbehör för ännu större flexibilitet  
och enkel användning.

Medicinsk sugteknik för  
vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela- 
representant för mer information.

  Lokal kontakt:

Medela Medical Ab
box 7266
187 14 täby
Sweden
Phone +46 (0)8 588 03 200
fax +46 (0)8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

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

effekt
100 – 240 V

högt flöde
40 l/min.
50 l/min.
60 l/min.

iSo 9001
iSo 13485
Ce (93/42/eeC), iia

högt vakuum
– 95 kPa
– 713 mmHg

9,3 kg (rackversion)

5 års garanti

Medela AG
lättichstrasse 4b
6341 baar, Switzerland
www.medela.com




