
Precious life – Progressive care

PÅLIDELIGHED OG FLEKSIBILITET

Medela Basic til forløsning med sugekop

Forløsning med sugekop
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Sikker forløsning med sugekop

Medelas system til forløsning med sugekop tilbyder sikkerhed og fleksibilitet, når fødslen kræver vakuumassistance.  
Sammen med Medela Basic sugepumpe og dit valg af hårde eller bløde sugekopper til flergangs- eller engangsbrug og  
en bred vifte af tilbehør, leverer systemet en effektiv ydeevne. Basic-sugepumpen tilbyder hurtig og effektiv opbygning  
af vakuum, nem vedligeholdelse og nøjagtige vakuumindstillinger. Ved at skabe et konstant, aktivt vakuum for at holde 
sugekoppen på plads kan den også mindske risikoen for, at sugekoppen falder af.

  
Hurtige fakta
 
 – Medela tilbyder 50 års ekspertise inden for medicinsk vakuumteknologi.
 – Vores schweiziske udviklings- og produktionsproces giver mekanisk præcision, der garanterer en  
fremragende ydeevne.

 – Elektrisk trykgenerering sikrer med et tryk på en knap hurtig opbygning af vakuum.
 – Aktivt vakuum sikrer, at koppen suges ordentligt fast på fosterets hoved og mindsker risikoen for, at sugekoppen  
utilsigtet falder af.

 – Hurtig opstilling, da de kompatible komponenter passer perfekt sammen.
 – Forskellige typer af og størrelser på sugekopper sikrer forsigtigt og tilpasset forløsning med sugekop.
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a  Vakuummåler i kPa og mmHg

b  Membran-vakuumregulator

c  Apgar-timer

d  Opsamlingssystem  

til engangsbrug

e  Fodbetjent vakuumregulator

f  Sikkerhedssæt

g  Silc sugekop

h  Afbryderknap (on/off)

i  Standby-indikator

j  Standardskinne

k  Slangeholder

l  Fodbetjent afbryderkontakt  

(on/off)

m  Fire hjul med bremser



Medelas produktsortiment af sugekopper:

 – Omfattende sortiment af sugekopper til bestemte behov
 – Sugekopper og slanger, der er kompatible med Basic-sugepumpen og andre manuelle eller elektriske sugepumper

Hårde sugekopper – for optimal fastholdelse

Malmström Sugekopper

 – Bevist effektive i årtier
 – Bruges, når fosteret ligger i occipito-anterior position
 – Sugekoppens design giver god forsegling, hvilket mindsker risikoen for,  
at sugekoppen falder af

 – Autoklaverbart rustfrit stål
 – Fås i 40, 50 og 60 mm

Bird Sugekopper 

 – Den mest solgte sugekop
 – Baseret på samme design som Malmström sugekoppen med separat  
sug og håndtag

 – Autoklaverbart rustfrit stål
 – Fås i 40, 50 og 60 mm

Bird posterior sugekop

 – Specielt designet til brug ved fostre, som ligger i occipito-posterior position
 – Vakuumporten på siden af sugekoppen og koppens lave profil sikrer  
lettere indførelse

 – Autoklaverbart rustfrit stål
 – Størrelse: 50 mm

Bird sugekop til engangsbrug

 – Polykarbonatudgave af Bird sugekop til flergangsbrug 
 – Håndtaget kan skråtstilles ved brug, når fosteret ligger i occipito-anterior  
eller occipito-posterior position

 – Størrelse: 50 mm

Malmström Sugekopper

Bird Sugekopper

Bird sugekop til engangsbrug

Bird posterior sugekop
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Specialtilbehør
 – Fodbetjent vakuumregulator til håndfri øgning og hurtig frigørelse af vakuum
 – Opsamlingssystem til engangs- eller flergangsbrug

Medela tilbyder 50 års erfaring inden for medicinsk vakuumteknologi. Vores schweiziske udviklings-  
og produktionsproces giver mekanisk præcision, der garanterer en fremragende ydeevne.

Medicinsk vakuumteknologi  
til 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

Bløde sugekopper – til blid forløsning med sugekop

Silc sugekopper til flergangs- og engangsbrug

 – Placeres forsigtigt på fostrets hoved for at minimere risikoen for hovedtraumer
 – Ud i ét-designet sikrer let håndtering og brug
 – Glat overflade med tværgående striber gør det muligt at konstatere rotation
 – Kopper til flergangsbrug fremstillet af medicinsk kvalitetssilikone,  
fås i 50 og 60 mm

 – Kop til engangsbrug fremstillet af termoplastisk elastomer. Størrelse: 60 mm

CaesAid sugekop til kejsersnit

 – Trækker forsigtigt fosterets hoved ud gennem kejsersnittet
 – Kan monteres på samme sugepumpe som bruges under operationen 
 – Autoklaverbart medicinsk kvalitetssilikone
 – Størrelse: 60 mm

 – Apgar-timer
 – Holdere til slanger og tilbehør

Silc sugekopper

CaesAid sugekop
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CLA
SS

21

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EØF), IIa

Tekniske data – Basic sugepumpe

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


