
Precious life – Progressive care

TILLFÖRLITLIGHET OCH FLEXIBILITET

Medela Basic för sugklockeförlossning

Sugklockesystem



a

h

l

j

k

m

f

g

i

Tillförlitlig sugklockeförlossning

Medelas sugklockesystem är tillförlitligt och flexibelt vid förlossningar som kräver avslut med sugklocka. Systemet är  
oerhört effektivt i kombination med Medelas sugpump Basic och hårda eller mjuka flergångs- eller engångssugklockor 
samt ett stort urval av tillbehör. Sugpumpen Basic bygger snabbt och effektivt upp vakuum, är enkel att underhålla och  
ger exakta vakuuminställningar. Vakuumet, som byggs upp jämnt och aktivt för att hålla sugklockan på plats, minskar 
också risken för att klockan ska lossna.

  
Snabbfakta
 
 – Medela underlättar för vårdpersonalen med sina 50 års expertis inom medicinsk vakuumteknik.
 – Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess sker med mekanisk precision för att garantera högsta prestanda.
 – Elektrisk vakuumgenerering genom ett knapptryck säkerställer snabb vakuumbildning.
 – Aktivt vakuum för stabilt fäste vid barnets huvud för att förhindra att klockan oavsiktligt lossnar.
 – Går snabbt att ställa in, eftersom de kompatibla komponenterna passar ihop på ett säkert sätt.
 – Möjlighet att välja typ av sugklocka samt storlek för att erbjuda skonsam och individanpassad sugklockeförlossning.
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a  Vakuummätare i kPa och mmHg

b  Membranvakuumregulator

c  Apgartimer

d  Engångssystem för uppsamling  

av vätska

e  Fotstyrd vakuumregulator

f  Överströmningsflaska

g  Silc-cup

h  På-/av-knapp

i  Standbyindikator

j  Standardskena

k  Slanghållare

l  Fotstyrd på-/av-knapp

m  Fyra hjul med bromsar



Medelas sortiment av sugklockor:

 – Stort utbud av sugklockor som passar alla behov
 – Klockorna och slangarna kan användas med sugpumpen Basic och andra manuella eller elektriska sugpumpar

Fasta sugklockor – för optimalt grepp

Malmström-sugklockor

 – Beprövade under decennier
 – Används när barnet ligger i framstupa kronbjudning
 – Sugklockan är utformad för att sluta tätt vilket minimerar risken för att  
den ska lossna

 – Autoklaverbar, i rostfritt stål
 – Finns i storlekarna 40, 50 och 60 mm

Bird-sugklockor 

 – Den mest sålda sugklockan
 – Baserad på Malmström-sugklockans utformning med separata sugnings-  
och dragningsportar

 – Autoklaverbar, i rostfritt stål
 – Finns i storlekarna 40, 50 och 60 mm

Bird-sugklocka (bakre)

 – Särskilt utformad för användning när barnet ligger i vidöppet läge
 – Vakuumport på sidan av sugklockan och låg profil för enklare införande
 – Autoklaverbar, i rostfritt stål
 – Storlek 50 mm

Engångssugklocka Bird

 – Polykarbonatversion av flergångssugklockan Bird 
 – Draghandtaget kan vinklas för användning när barnet ligger i framstupa  
kronbjudning eller i vidöppet läge

 – Storlek 50 mm

Malmström-sugklockor

Bird-sugklockor

Engångssugklocka Bird

Bird-sugklocka (bakre)
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Specialtillbehör
 – Fotstyrd vakuumregulator för enkel och snabb avstängning av vakuum
 – Engångs- eller flergångssystem för uppsamling av vätska

Medela underlättar för vårdpersonalen med sina 50 års erfarenhet av medicinsk vakuumteknik. Vår schweiziska 
utvecklings- och tillverkningsprocess sker med mekanisk precision för att garantera högsta prestanda.

Medicinsk vakuumteknik  
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

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Mjuka sugklockor – för varsam sugklockeförlossning

Silc-cups, flergångs och engångs

 – Fäster skonsamt vid barnets huvud för att minimera riskerna för huvudskador
 – Utformad i ett stycke för enkel hantering och användning
 – Jämn yta med längsgående kant gör det möjligt att observera rotation
 – Flergångsklockor av medicinskt klassad silikon, finns i storlekarna 50 och 60 mm
 – Engångsklocka av termoplastisk elastomer, storlek 60 mm

CaesAid-sugklocka för kejsarsnitt

 – Skonsam hjälp för att få ut barnets huvud vid kejsarsnitt
 – Kan fästas vid den pump som används för sugning under operationen 
 – Autoklaverbar medicinskt klassad silikon
 – Storlek 60 mm

 – Apgartimer
 – Hållare för slangar och tillbehör

Silc-cups

CaesAid-sugklocka
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ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEG), IIa

Tekniska data – Sugpumpen Basic

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

Effekt
100 – 240 V

högt flöde
30 l/min.

högt vakuum
– 90 kPa
– 675 mmHg

9,3 kg (rackmodell)

5 års garanti


