
Precious life – Progressive care

SIMPLY SWISS

Basic – Pumpe til kirurgisk sug

Basic



Basic
Sugepumpen med schweizisk opfindsomhed  
og enkelhed
Leverer driftssikker og enkel sugning på en hygiejnisk måde. Basic-pumpen er en driftssikker og enkel sugepumpe, 
der fås til alle formål, der kræver en kraftig vakuumindstilling, på hospitalet, i klinikken og lægepraksissen, f.eks.  
endoskopi, sugning af luftveje, kejsersnit/forløsning med sugekop og sårdrænage. 

Gør det enkelt. Under udviklingen af Basic sugepumpen stræbte Medela efter enkelhed. Tænd for pumpen med  

fodkontakten, der er indbygget i rullestativet, eller ved at røre ved knappen på huset. Justér vakuummet med den  

intuitive membran-vakuumregulator. Der kan monteres valgfrit tilbehør afhængigt af dine behov. Forenklet indvendig  

konstruktion minimerer arbejdet i forbindelse med rutinekontroller, hvilket sparer på omkostningerne. 

Fungerer når den skal, og som den skal. Medelas schweiziske opfindsomhed har resulteret i den lange levetid, som 

vores pumper er kendt for. Virksomhedens knowhow, holdbare materialer og en intelligent konfiguration bidrager til  

Basic sugepumpens driftssikkerhed.  

Løser hygiejneproblemer. Hygiejneproblemer har påvirket både design og funktion af Basic sugepumpen og dens  

valgfri tilbehør. Medela har været meget opmærksomme på placering og udformning af betjeningselementer for at  

mindske potentielle kontamineringsrisici. 

Stationær udgave

i

Bærbar udgave

a  Sikkerhedssæt

b  Vakuummåler i kPa og mmHg

c  Afbryderknap (on/off)

d  Membran-vakuumregulator

e  Standby-indikator

f  Standardskinne

g  Fodbetjent afbryderkontakt (on/off)

h  Fire hjul med bremser

i  Bærehåndtag

Mobil udgave
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Holdbare komponenter i høj 
kvalitet

Hygiejnisk husdesign i ét stykke

Alle betjeningselementer findes 
på pumpens forside

Driftssikkerhed – Made in Switzerland

Medelas 50+ års erfaring inden for medicinsk vakuum har givet os mulighed 
for at forædle drivenheden i Basic sugepumpen. Cylindrenes varmeresistente, 
højteknologiske materialer muliggør lang tids pålidelig drift. En flad fjeder  
med patenteret teknologi er blot en af de mange funktioner, der er integreret  
i denne pumpe. 

Hygiejnefaktorer 

Det glatte design af pumpehuset i ét stykke letter rengøringen. Der blev  
valgt materialer, som kan modstå kraftige desinficeringsmidler. CleanTouch-
afbryderknappen (on/off) på huset gør det muligt at tænde og slukke pumpen 
med en enkelt berøring: ingen mellemrum og sprækker. Med den fodbetjente 
afbryderkontakt (on/off), der er indbygget i rullestativet, kan hænderne holdes 
fri til operation.

Sofistikeret enkelhed

Medela Basic sugepumpen er hygiejnisk, driftssikker og let at anvende. Dens 
membran-vakuumregulator opbygger vakuum i løbet af sekunder, hvilket gør 
Basic sugepumpen velegnet til anvendelsesområder, hvor et hurtigt sug og 
støjsvag drift er påkrævet. Pumpen fås i stationære, bærbare og mobile model-
ler til praktisk placering i endoskopiudstyr, ved siden af patientens seng eller 
i operationsstuen. Enheden kan suppleres med væskeopsamlingssystemet til 
engangs- eller flergangsbrug fra Medelas brede sortiment af tilbehør. 

Stationær udgave

  
Fordele 

– Basic er en driftssikker, hygiejnisk og brugervenlig sugepumpe.

– Vores schweiziske udviklings- og produktionsproces skaber mekanisk præcision for at levere en fremragende ydeevne.

– Enkel konstruktion og nem adgang til de indvendige dele minimerer arbejdet ved rutinekontroller.

– Driftssikkerhed i kraft af teknologi, der er tilpasset moderne behov, og holdbare materialer reducerer mængden af slitage.

– Et bredt udvalg af tilbehør tilbyder et komplet system, som kan tilpasses til individuelle behov.

– 5 års produktgaranti.
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Tilbehør

Medicinsk vakuumteknologi for 
sundhedspersonale

Kontakt os eller din lokale Medela-repræsentant 
for at få yderligere oplysninger.

  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

Fodbetjent vakuumregula-
tor til håndfri regulering af 
vakuum 

Kan monteres på standard 
sugebeholdere fra Medela.

Fodbetjent afbryder-
kontakt (on/off)

Kabellængde på 3,5 m.

Filtersortiment

For at beskytte pumpen mod 
overløb, beskytte omgivel-
serne mod bakterier eller 
neutralisere lugt.

Opsamlingssystem til 
flergangsbrug

Autoklaverbare PSU-
beholdere og låg, som let 
og økonomisk opsamler 
sekretioner. 
Størrelser: 1, 2, 3 og 5 liter.

Opsamlingssystem til  
engangsbrug

Engangs-sugerør og PC-be-
holdere til flergangsbrug sik-
rer en hygiejnisk, brugervenlig 
og effektiv væskehåndtering. 
Størrelser: 1,5 og 2,5 liter.

Slangesortiment

Fremstillet af silikone  
eller PVC.

Supplér din Basic-pumpe med Medela-tilbehør for 

fleksibilitet og brugervenlighed.

Tekniske data

H x B x D (stationær udgave)
210 x 305 x 375 mm

Strøm
100 – 240 V

højt flow
30 l/min.

højt vakuum
– 90 kPa
– 675 mmHg

9,3 kg (stationær udgave)

5 års produktgaranti




