Dominant Flex 65
Multifunkční elektrická odsávačka
ObLast použití
Vhodná pro zákroky, které vyžadují proměnné průtoky: OP sály, chirurgie, neurochirurgie, ortopedie, traumatologie, endoskopie, porodní sály a pro plastickou chirurgii – liposukce v obecné chirurgii, neurochirurgii, endoskopii,
porodnictví a při liposukci.

One-Touch / Volitelné
nastavení průtoků
 40 l / min: velmi tichý režim
 50 l / min: standardní režim
 60 l / min: turbo režim - pro rychlý nástup vakua
do 6 vteřin
 nejvýkonnější odsávačka systémů
Medela
Výhody
 jedna univerzální multifunkční odsávačka pro více
aplikací
 inovovaný design, švýcarská kvalita a spolehlivost
 doba čištění snížena díky inteligentní konstrukci,
Cleantouch ™ pomocí on / off tlačítka
 rychlý nástup vakua pro výkonné odsávání většího množství tekutin
 přenosná nebo mobilní verze

Specifikace
 efektivní sací výkon nastavitelný: 40 / 50 / 60 l/min.
 min. průtok 35 l/min., max. průtok 65 l/min.
 podtlak: - 95 kPa / -713 mmHg, tolerance +/- 15%
 pístový odsávací systém pro rychlý nástup vakua do 6 vteřin
 nízkootáčkový sací systém: 70 ot./min.
 3 tlačítka One-Touch pro změnu průtoku
 hlučnost jen 38,5 dB
 maximálně tichý chod bez vibrací
 možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání
 bezúdržbový provoz - bezmazný systém
 membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua
 třístupňová ochrana proti přesátí
 světelná indikace chodu
 barevně značený manometr
 možnost kontroly provozních hodin bezkontaktním snímačem (využití při servisních kontrolách)
 možnost připojení regulátoru vakua
 možnost připojení nožního spínače ON/OFF
 možnost připojení na vozík s eurolištou a antistatickými kolečky
 záruka na agregát přístroje min. 5 let
Základní příslušenství
 pojistná nádoba s víčkem proti přesátí, polysulfonová, autoklávovatelná
 propojovací silikonová hadice se 2 spojkami pro rychlé a bezpečné odpojení hadic z lahví – vše autoklávovatelné
 pacientská odsávací hadice 1,8 m - silikonová autoklávovatelná
Volitelné příslušenství
 pojízdný stojan s antistatickými kolečky
 nožní spínač On/Off
 1. Varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
 2. Varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve
Záruka
5 let na agregát

Technická data
Klasifikační třída
Hmotnost a rozměr pojízdné verze

IIa
16 kg, 965 × 510 × 480 mm

Příkon

220–240 V, 50 Hz

Výkon

110 W

Sací systém – pístový

70 ot./min
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