
Disposable opvangsysteem
Voor maximale veiligheid en eenvoudige bediening

“ Wat ik wil …
een gebruiksvriendelijk opvangsysteem dat 
gegarandeerd hygiënisch en veilig is. „
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Medela AG, Medical Technology
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
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Phone +41 (0)41 769 51 51
Fax +41 (0)41 769 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
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Uw voordelen 

Gebruiksvriendelijk
 – Opvallende kleurcodering voorkomt verwarring: de kleur van de  

opvangzakken komt overeen met de kleur van de opvangpotten 
waar zij mee gebruikt kunnen worden 

 – Dankzij de vergrendelingsclip blijft de opvangpot aan de standaar-
drail bevestigd waardoor de opvangzak met één hand verwijderd 
kan worden 1

 – Enkele vacuümopening op de opvangpot zorgt ervoor dat de vacu-
umslangen tijdens het vervangen van de zak op hun plaats blijven 2

 – Oplosbaar zakje houdt de solidifier vast totdat de opvangzak in 
gebruik is. 

 – Patiëntslangaansluiting tot 11 mm diameter maakt afzuiging van 
grotere deeltjes mogelijk 3

 – Spatbeveiliging voorkomt dat het overloopbeveiligings-/bacterie-
filter voortijdig sluit 4

Veilig 
 – Opvangzakken zijn getest om 100% kwaliteit en betrouwbaarheid  

te garanderen
 – Het geïntegreerde filter voorkomt overloop en beschermt de  

omgeving tegen bacteriën 4
 – Terugslagventiel voorkomt dat afgezogen vloeistoffen kunnen  

terugvloeien naar de patiënt 5
 – Hoekstukje voorkomt knikken van de patiëntslang 6

Onbegrensde flexibiliteit voor individuele toepassingen
 – Verbinding in serie is mogelijk en doelmatiger aangezien grotere 

hoeveelheden vocht kunnen worden afgezogen zonder dat verwis-
seling van opvangzakken noodzakelijk is

 – De opvangzak is voorzien van twee handvatten om gebruik door 
zowel rechts- als linkshandigen te vergemakkelijken

 – Diverse accessoires, zoals een proefbeker, garanderen hygiënische 
en veilige werkomstandigheden en een zo groot mogelijke flexibiliteit

Het ontwerp van het disposable opvangsysteem van Medela Healthcare voldoet aan twee basisbe- 
hoeften: het is gemakkelijk in gebruik en uitermate veilig. 

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

“De nauwe samenwerking gedurende de productontwikkeling tussen 
Medela en ons heeft geleid tot een nieuw wegwerpopvangsysteem dat  
perfect aansluit bij de eisen die ik daaraan stel.„

Sue K., Operatieassistente

Ons assortiment

Het wegwerpopvangsysteem is 
verkrijgbaar in twee verschillende 
maten: 1,5 l en 2,5 l. Het bestaat  
uit slechts twee onderdelen:  
afzuigbeker en wegwerpopvangzak.  
Het is dus snel in elkaar te zetten 
en eenvoudig in gebruik.


