
Medela DCS  
Væskeopsamlingssystem til engangsbrug 

SIKKERHED PÅ DEN NEMME MÅDE

Ro i sindet ... 

–  Sikker, hygiejnisk væskeopsamling og

-bortskaffelse

– Støjsvag drift < 50 dB ( A )

–  Nem håndtering, kan betjenes med én hånd

... takket være det gennemtænkte design 

–  Indbygget bakterie- og overløbsfilter til højt flow

–  Særdeles brudsikre sugeposer med dobbeltlag

–  Automatisk vakuumforbindelse – ingen

ekstra slanger

Precious life – Progressive care



Kildehenvisninger

1 Resultatdata forefindes hos Medela AG
2  Afhænger af de lokale bortskaffelsesregler

Den støjsvage drift mindsker i betydelig grad forstyrrelser 
på operationsstuen
–  Med 50 dB(A) målt på 1 meters afstand er Medelas poser op

til fire gange mindre støjende end tilsvarende modeller 1.

Nem og ubesværet betjening med én hånd
–  Vakuum tilføres omgående gennem de hårde låg, som er nemme

at klikke på beholderen og passer perfekt.
–  De store posehåndtag, de V-formede beholdere og låsespændet

betyder, at beholderne kan betjenes med én hånd.
–  Takket være den automatiske vakuumforbindelse gennem beholderen,

er det ikke nødvendigt at tilslutte ekstra vakuumslanger hver gang.

Indbygget sikkerhed 
–  Lukket system med bakteriefilter (99,999 % retention 1) og overløbsfilter

til højt flow, forfilter til røg og patienttilbageløbsventil.
–  Særdeles brudsikker 1 PA/PE-folie i dobbeltlag giver optimal beskyttelse.
–  Valgfrie modeller med granulat/størkningsmiddel eliminerer risikoen for,

at væsken flyder over og kan reducere omkostningerne til bortskaffelse 2.

Medicinsk vakuumteknologi  

til sundhedspersonale

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

Lokal kontakt

De vigtigste funktioner kort fortalt

SIKKERHED PÅ DEN NEMME MÅDE

Medelas væskeopsamlingssystem til engangsbrug fremmer sikker opsamling  
og bortskaffelse af opsugede væsker. 
Alle sugeposer har flere sikkerhedsfunktioner såsom overløbs- og bakteriefilter, 
et forfilter til røg og en tilbageløbsventil, der forhindrer tilbageløb. Det hårde låg 
forsegler præcist og muliggør omgående drift ved lave støjniveauer. Fordi va-
kuummet automatisk tilføres posen via beholderen, er det ikke nødvendigt at 
tilslutte ekstra vakuumslanger ved hvert enkelt poseskift. 

Indstilling med omskifterventil eller seriekobling gør det muligt at håndtere store 
volumener. Poserne er fremstillet af ikke-giftige materialer og kan bortskaffes  
på miljøvenlig vis via forbrænding.

Komplet udvalg af kompatibelt tilbehør 
Medela tilbyder et komplet udvalg af kompatibelt tilbehør 
såsom genanvendelige beholdere, vakuumslanger, filtre, 
vævsopsamlere, patientslanger og karruselrullestativer. 

BEMÆRK: Ifølge amerikansk lovgivning må denne anordning kun sælges af en læge eller efter lægeordination.
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


