
Medela RCS  
Flergångssystem för uppsamling av vätska 

Enkelt att använda

–  Minskat logistikbehov, snabb 

och enkel montering med en 

lockstorlek för alla behållare

–  Ansluts till vakuumkällan  

inom några sekunder 

Praktiskt taget oförstörbara

–  Oförstörbara* polysulfon-

behållare 

–  Kan återanvändas över 

500 gånger*

–  Lämpar sig för alla standardi-

serade desinfektions- och  

steriliseringsmetoder

OKOMPLICERAT OCH HÅLLBART

*  Registrerad studie

Flergångsbehållare på 1, 2, 3 och 5 liter

134 °C

Precious life – Progressive care



Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela- 
representant för mer information.

Enkelt och hållbart

Medelas vätskeuppsamlingssystem för flergångsbruk består av autoklaverbara  
sugbehållare med lock och inbyggt överströmningsskydd. Alla behållare har 
samma lockstorlek vilket underlättar hanteringen och minskar logistikbehovet.

Systemet är utformat för största möjliga flexibilitet: använd hela systemet, eller 
endast vissa komponenter med tillhörande tillbehör. Medela hjälper dig att välja  
rätt produkter. 

Medela erbjuder ett komplett sortiment av kompatibla tillbehör såsom  
vakuumslangar, filter, vävnadsfällor, patientslangar och karusellstativ.

Lokal kontakt
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 Enkel och snabb användning

  –  Systemet är klart att använda på några sekunder,  
tack vare att komponenterna kan anslutas snabbt.

  –  Locket är konstruerat i ett stycke vilket innebär kortare 
rengöringstid både före och efter användning.

  –  Graderade markeringar som är lätta att läsa av ger  
snabb information om den uppsugna vätskevolymen.

 Hållbart

  –  Högkvalitativa och slittåliga* polysulfonbehållare i flera  
olika storlekar (1, 2, 3 och 5 liter).

  –  Behållarna kan återanvändas över 500 gånger.*

  –  Systemet består av hållbara, högkvalitativa komponenter.

 Säker utformning
SAFETY
FIRST

  –  Tack vare det inbyggda överströmningsskyddet behöver  
du inte oroa dig för spill.

  –  Behållarna lämpar sig för alla standardiserade desinfektions- 
och steriliseringsmetoder upp till 134 °C.

Direkt överblick över viktiga funktioner

*Registrerad studie
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Tydligt markerade anslutningar  
för patient (a) och vakuum (b)

Mekaniskt överströmningsskydd

Tydliga volymmarkeringar

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 8 588 03 200
Fax +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se ©
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


