Vývojové trendy
Spolehlivé a efektivní
Medela trvale vytváří nové normy inovačním vývojem svých výrobků. Odsávací přístroje a systémy Medela jsou
spolehlivé. Odsávací technologie Medela rovněž splňuje nejpřísnější ekonomické a ekologické požadavky. Svým
moderním systémem sběru tekutin (Fluid Management System) dává společnost Medela k dispozici vysoce
výkonné systémové komponenty – od bezpečného a hygienického odsávání až po ekologicky nezávadné
odstraňování krve a jiných tělních tekutin.

Inovační koncepce výrobků
Odsávačky Medela jsou charakteristické svojí vysokou výkonností, inteligentním bezpečnostním opatřením
a snadnou obsluhou . Mimořádně spolehlivý chod a nenáročný provoz odsávaček garantuje splnění nejvyšších
nároků kladených při odsávání. S komplexní řadou příslušenství nabízí Medela moderní účinná řešení.
MODERNÍ, BEZPEČNÉ, EFEKTIVNÍ
y ucelené řešení pro odsávání, čištění a desinfekci
y bezpečnost a spolehlivost pro široký rozsah aplikací
y jednoduchá obsluha
y vysoká užitná hodnota - hospodárnost

Víme, že naše produkty mohou být používány v těžkých podmínkách, pro citlivé
a přesné postupy. Proto je samozřejmé, že vyvíjíme výrobky nejvyšší kvality.
Kontinuálním výzkumem hledáme nové systémy a metody léčby. Investovali jsme do
vývoje thoraxového systému nové generace, který sníží náklady a enormní časové
zatížení personálu spojené s léčbou. Uživatelé našich lékařských odsávacích přístrojů
se mohou spolehnout na technickou dokonalost a absolutní bezpečnost při jejich
používání.

Michael Larsson, president představenstva

Nejnovější technologie
Precizní, odolná a spolehlivá
Nejdůležitějšími vlastnostmi odsávaček Medela jsou pohonný systém a regulátor vakua. Zatímco pohonná
jednotka zajišťuje rychlé a spolehlivé vytvoření vakua, regulátor zaručuje jeho správnou hodnotu. Zejména u
těchto komponentů je důležitá absolutní spolehlivost a perfektní funkčnost ve všech situacích. Proto Medela
spoléhá na vlastní vývoj všech klíčových komponentů.

Pohonné systémy Medela
PÍSTOVÝ SYSTÉM
y vytváření podtlaku pomocí dvou pístů - u odsávaček Basic a Dominant Flex
y vysoké vakuum při nízkých otáčkách 70 ot. / min.
y tichý a spolehlivý, bez vibrací
y bezúdržbový provoz a dlouhá životnost

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE QUATROFLEX TM
y vytváření podtlaku pomocí čtyř pístů - u odsávačky Vario
y vysoké vakuum při nízkých otáčkách
y odolnost a spolehlivost

VÝKONNÝ MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM
y vytváří vakuum pomocí pružné membrány z pryže
y membrána poskytuje navíc ochranu proti znečištění
vnitřní části přístroje

Regulátor vakua zajišťuje přesné
nastavení vakua
MEMBRÁNOVÝ REGULÁTOR VAKUA - PRO NEJVYŠŠÍ PŘESNOST
y okamžité zajištění nejvyšší intenzity vakua
y vyvinut společností Medela na základě dlouholetých zkušeností
y rychlejší vytvoření vakua ve srovnání s konvenčními regulátory vakua
y zaručuje přesnou regulaci – u odsávaček Vario, Basic a Dominant Flex

