
Precious life – Progressive care

Forskellige valgmuligheder

dominant Flex – kirurgisk sugepumpe

dominant Flex



dominant Flex
den første sugepumpe fra medela med  
valgbare flowhastigheder

Leverer driftssikker og enkel sugning på en hygiejnisk måde. dominant Flex sugepumper kan anvendes til almen sug-
ning eller som backup for vægsugning inden for følgende anvendelsesområder på hospitaler, ambulante operationscentre, 
klinikker og lægepraksisser: almen kirurgi, fedtsugning, endoskopi, sugning af luftveje, neurokirurgi og sårdrænage.

Vælg din flowhastighed. det er ikke nødvendigt at skifte pumpe, når du har brug for en anden flowhastighed.  
standarddrift for dominant Flex er ved 50 l/min. hvis du har behov for hurtigere opbygning af vakuum, kan du trykke  
på CleanTouch-knappen for 60 l/min. For følsomme anvendelser, hvor minimal støjudvikling er afgørende, kan du trykke  
på knappen for 40 l/min for at reducere støjniveauet. 

Vælg driftssikkerhed. vores udviklingsproces for nye pumper tager altid højde for kundernes behov. medela anvender 

holdbare materialer, tester og gentester nye designs og implementerer intelligente, tekniske løsninger for at fortsætte  

vores tradition for at levere langtidsholdbare pumper i høj kvalitet.

Vælg din hygiejnebeskyttelse. dominant Flex’ husdesign, CleanTouch-knapper og betjeningselementernes placering 
hjælper alle med at reducere den nødvendige tid til rengøring. du kan vælge imellem et bredt udvalg af filtre for yderligere 
beskyttelse. vores væskeopsamlingssystemer leverer integreret beskyttelse.

Et enkelt valg. vores team af eksperter har kombineret intelligent teknik og enkel betjening. den indvendige opbygning  
af dominant Flex reducerer vedligeholdelsen. Betjening med én berøring er intuitivt og nemt, og den aktive tilstand  
indikeres med led’er.

a  sikkerhedssæt

b  vakuummåler i kPa og mmhg

c  Flowindstillingsknapper

d  afbryderknap (on/off)

e  membran-vakuumregulator

f  standby-indikator

g  standardskinne

h  Fodbetjent afbryderkontakt (on/off)

i  Fire hjul med bremser

j  Bærehåndtag
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Flowændring med ét tryk

holdbare komponenter i høj kvalitet

hygiejnisk i kraft af intelligent  
opbygning

driftssikkerhed møder moderne 
teknologi

Forskellige valgmuligheder

med dominant Flex kan du nu være fleksibel og håndtere flere anvendelsesom-
råder med den samme pumpe. standardflowhastigheden på 50 l/min er  
et ideelt udgangspunkt for de fleste procedurer. hvis du kræver hurtigere  
opbygning af vakuum, er det nok med et enkelt tryk på knappen for 60 l/min  
for at sætte sugepumpen i turbotilstand. et tryk på knappen for 40 l/min  
leverer straks støjsvag drift.

Schweizisk driftssikkerhed

medela lever op til forventningerne, der følger med mærket “made in  
switzerland”. vi har gjort brug af mere end 50 års erfaring med medicinsk  
vakuum for at skabe en moderne stempel/cylinder-drivenhed. et  
varmeresistent, højteknologisk materiale giver lang tids pålidelig drift.  
Patenteret teknologi og intelligent opbygning giver mindre vedligeholdelse.

Meget hygiejnisk

et hus fremstillet af materialer i høj kvalitet modstår kraftlige desinficerings- 
midler, og et glat hus fremstillet i ét stykke letter rengøring. CleanTouch- 
teknologien, der er anvendt til afbryderknappen og knapperne til flowændring, 
giver betjening med blot en berøring uden mellemrum og sprækker. der er 
mulighed for håndfri betjening af pumpen med den fodbetjente afbryderkontakt, 
der er indbygget i rullestativet.

Sofistikeret enkelhed

medela har udviklet dominant Flex sugepumpen til at være både bruger-
venlig og alsidig. den store vakuummåler er let at aflæse med et enkelt blik. 
membran-vakuumregulatoren er nem at dreje og hjælper dig med at indstille 
nøjagtige vakuumniveauer. CleanTouch-knapper gør det muligt at ændre flowet 
med en enkelt berøring. Pumpen fås i stationære, bærbare og mobile udgaver, 
der passer til dine kliniske omgivelser. medelas opsamlingssystem til flergangs- 
eller engangsbrug er specialdesignet til at være kompatibelt med og fungere 
sammen med medela sugepumper.

stationær udgave

  
Fordele
 
–	 Dominant	Flex	er	den	første	sugepumpe	fra	Medela	med	justerbare	flowhastigheder,	som	giver	dig	mulighed	for	at	

vælge hurtigere opbygning af vakuum eller endnu mere støjsvag drift.

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

– driftssikkerhed i kraft af 50+ års erfaring tilpasset til moderne behov.

– Forenklet indvendig opbygning af pumpen hjælper med at reducere vedligeholdelsen.

– Brugervenlighed i kraft af intelligent design og et bredt udvalg af kompatibelt tilbehør.

– 5 års produktgaranti.
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Tilbehør

Tekniske data

Fodbetjent vakuumregula-
tor for håndfri regulering  
af vakuum

kan monteres på standard 
sugebeholdere fra medela.

Fodbetjent afbryder-
kontakt (on/off)

kabellængde på 3,5 m.

Filtersortiment

Beskytter pumpen mod 
overløb, beskytter omgivel-
serne mod bakterier eller 
neutraliserer lugt.

Opsamlingssystem til 
flergangsbrug

autoklaverbare Psu-
beholdere og låg som let 
og økonomisk opsamler 
sekretioner. størrelser:  
1, 2, 3 og 5 liter.

Opsamlingssystem til en-
gangsbrug

engangs-sugerør og PC-
beholdere til flergangsbrug 
sikrer en ren, brugervenlig 
og effektiv væskehåndtering. 
størrelser: 1,5 og 2,5 liter.

Slangesortiment

Fremstillet af silikone  
eller PvC.

Suppler din Dominant Flex pumpe med Medela tilbe-
hør for endnu større fleksibilitet og brugervenlighed.

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

h x B x d (stationær udgave)
210 x 305 x 375 mm

strøm
100 – 240 v

højt flow
40 l/min.
50 l/min.
60 l/min.

iso 9001
iso 13485
Ce (93/42/eØF), iia

højt vakuum
– 95 kPa
– 713 mmhg

9,3 kg (stationær udgave)

5 års produktgaranti

medela ag
lättichstrasse 4b
6341 Baar, switzerland
www.medela.com




