
KEN SBD 733

Slutet system för uppsamling & 
destruktion av vätskor

Hygiene Systems

FÖR EKONOMISK, EFFEKTIV OCH HYGIENISK 
UPPSAMLING AV VÄTSKA

Medelas påssystem för uppsamling av vätska



Kontakta Medela: 

Medela Medical AB Tlf. +46 8 588 03 200
Box 7266  Fax +46 8 588 03 299
187 14 Täby, Sverige Mail info@medela.se
    www.medela.se

Kontakta en KEN specialist:

KEN Hygiene Systems Tlf. +46 18-317300
Kungsgatan 43  Fax +46  16-14140
632 20 Eskilstuna  Mail info@ken.se   
    www.ken.se

KEN SBD 733 är utvecklad för att tömma fyllda sugpåsar från operationssalar

Process: 

- Penetrerar och fyller påsarna med kallt vatten

- Skär upp och sköljer dem med kallt vatten 

- Tvättar med varmt vatten 

- Desinficerar påsar, insats och tvättutrymme 

Fördelar/Nytta

- Enkel och hygienisk hantering; sätt i påsarna, tryck på knappen och processen startar

- Slutet system, inget spill eller stänk

- Minskade kostnader för omhändertagande av farligt avfall

- Kasta de desinficerade påsarna bland brännbart avfall

Uppsamling och destruktion av vätska i 
samarbete med KEN 

Engångssystem för uppsamling av vätska

Medelas engångssystem för uppsamling av vätska erbjuder en mängd fördelar. 

Enkel applicering g snabbt vakuum

Överströmningsskydd, bakterie-, partikel- och förfilter g säkert och hygieniskt användande

Dubbelt plastskikt i påsen g förhindrar lukt och sprängning

Seriekoppling g möjliggör uppsamling av stora mängder vätska

1,5 och 2,5 liters påsar g enkel och logistisk förvaring

Tillsammans med KEN påstvätt 

KENs påstvätt och Medelas engångssystem för uppsamling av vätska bildar tillsammans ett slutet, 

hygieniskt och kostnadseffektivt system för omhändertagande av vätskor. KENs nyutvecklade påstvätt, KEN 

SBD 733, öppnar, tvättar och desinficerar två sugpåsar åt gången. Tidsåtgång c:a 10 minuter. Påsarna fylls 

med vatten, knivar i tvättinsatsen skär upp påsarna som sedan tvättas med kallt och varmt vatten för att 

slutligen desinficeras med ånga. 
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Medicinsk vakuumteknik för vårdpersonal
Kontakta oss för mer information.
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