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Basic – Chirurgische vacuümpomp

Basic



Basic
De vacuümpomp met Zwitsers vernuft en gemak

Voor betrouwbare, gemakkelijke en hygiënische vacuümwerking. De Basic is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke 
vacuümpomp voor alle toepassingen in ziekenhuizen, klinieken of dokterspraktijken waarbij een hoog vacuüm nodig is, 
zoals endoscopie, uitzuigen van de luchtwegen, vacuümbevallingen/keizersnedes en wonddrainage. 

Keeping it simple. Bij het ontwikkelen van de Basic vacuümpomp heeft Medela gebruiksgemak centraal gesteld. U kunt 

de pomp inschakelen met de voetschakelaar aan de standaard of met de knop op de behuizing.  Regel het vacuüm met 

de intuïtieve membraanvacuümregelaar. U kunt het systeem naar wens uitbreiden met optionele accessoires.  Dankzij de 

handige binnenconstructie vereist regulier onderhoud slechts minimale inspanningen, wat kosten bespaart. 

Werkt zoals het moet, wanneer dat moet. Medela’s Zwitserse vernuft garandeert de lange levensduur waarom onze 

pompen bekend staan. Bedrijfskennis, slijtvaste materialen en een intelligente configuratie dragen stuk voor stuk bij aan  

de betrouwbaarheid van de Basic vacuümpomp. 

Aandacht voor hygiëne. Bij het ontwerp en de functionaliteit van de Basic vacuümpomp en de accessoires is veel  

aandacht besteed aan de hygiëne. Er is met name gekeken naar de plaatsing en het ontwerp van operationele onderdelen, 

om potentiële besmetting te voorkomen. 

Rack-model
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Draagbare uitvoering

a  Veiligheidsset

b  Manometer in kPa en mmHg

c  Aan/uit-knop

d  Membraanvacuümregelaar

e  Stand-bylampje

f  Standaardrail

g  Voetbediende aan/uitschakelaar

h  Vier zwenkwieltjes met rem

i  Handgreep

Versie op verrijdbare standaard
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Hoogwaardige, slijtvaste  
componenten

Hygiënische behuizing uit één stuk

Alle bedieningselementen  
bevinden zich aan de voorzijde 
van de pomp

Betrouwbaarheid – Zwitserse kwaliteit

Dankzij onze ruim 50 jaar ervaring in de medische vacuümtechnologie  
konden wij de motoreenheid van de Basic vacuümpomp verder optimaliseren. 
De in hittebestendige high-techmaterialen uitgevoerde cilinders dragen bij  
aan een langdurige en betrouwbare werking. Een platte veer met  
gepatenteerde technologie is slechts één van de vele elementen  
die in de pomp zijn geïntegreerd. 

Hygiënefactoren 

Met zijn gladde afwerking uit één stuk is de buitenzijde van de pomp eenvoudig 
te reinigen. Er is gekozen voor materialen die tegen desinfecterende middelen 
kunnen. Met de CleanTouch aan/uit-knop op de behuizing kunt u de pomp  
simpel in- en uitschakelen. Er zitten geen kieren of groeven in. Met de voetbe-
diende aan/uit-schakelaar op de verrijdbare standaard hebt u de handen vrij  
voor medische handelingen.

Geavanceerde eenvoud

De Medela Basic vacuümpomp is hygiënisch, betrouwbaar en gebruiks- 
vriendelijk. De membraanvacuümregelaar creëert binnen enkele seconden  
een vacuüm, zodat de Basic vacuümpomp perfect is voor toepassingen  
waarbij snelle zuigkracht en geruisloze werking gewenst is.  De pomp is  
leverbaar als rack-, draagbaar en standaard model en kan eenvoudig in  
endoscopiezuilen, aan het bed of in de operatiekamer worden geplaatst.  
De unit kan worden uitgebreid met het disposable of herbruikbare  
opvangsysteem uit het brede assortiment Medela accessoires. 

Rack-model

  Voordelen 

–	 De	Basic	is	een	betrouwbare,	hygiënische	en	gebruiksvriendelijke	vacuümpomp.

– Ons Zwitserse ontwikkel- en productieproces garandeert mechanische precisie voor uitmuntende prestaties.

–	 De	slimme	constructie	en	goed	toegankelijke	interne	onderdelen	vergemakkelijken	het	onderhoud.

–	 Betrouwbaarheid	door	technologie	die	aan	moderne	behoeften	is	aangepast,	met	slijtvaste	materialen	en	een	kleiner	
aantal	slijtende	onderdelen.

– Door de grote keuze aan accessoires ontstaat een compleet systeem dat aan uw individuele behoeften  
kan worden aangepast.

– 5 jaar garantie.
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Accessoires

Medical Vacuum Technology  
for Healthcare Professionals

Neem contact op met ons of met uw lokale  
Medela-vertegenwoordiger voor meer informatie.

  Lokale contactgegevens:

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Zwitserland
www.medela.com

Voetbediende vacuüm-
regelaar voor handsfree 
regelen van het vacuüm. 

Kan aan standaard Medela 
opvangpotten worden  
bevestigd.

Voetbediende aan/uit-
schakelaar

Kabellengte 3,5 m.

Assortiment filters

Om de pomp te beschermen 
tegen overstromen en de 
omgeving tegen bacteriën  
of geurtjes.

Herbruikbaar opvangsysteem

Autoclaveerbare PSU-opvang-
potten en deksels voor eenvou-
dig en economisch opvangen 
van afgezogen secreties. 
Maten: 1, 2, 3 en 5 liter.

Disposable opvangsysteem

Hygiënisch, eenvoudig in ge-
bruik en efficiënt vloeistofbeheer  
met disposable opvangzakken 
en herbruikbare opvangpotten. 
Maten: 1,5 en 2,5 liter.

Assortiment slangen

Van siliconen of PVC.

Breid uw Basic pomp uit met Medela accessoires 

voor nog meer flexibiliteit en gebruiksgemak.

Technische gegevens

H x B x D (rack-model)
210 x 305 x 375 mm

Stroom
100 – 240 V

hoge flow
30 l/min.

hoog vacuüm
– 90 kPa
– 675 mmHg

9,3 kg (rack-model)

5 jaar garantie
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