
Dominant Flex  
Kirurgisk sugpump 

Kraftfull

–  Högeffektiv flödeshastighet på upp  

till 60 l/min. i kombination med mycket 

tystgående drift på < 40 dB(A)*

–  Konstant vakuum – inga variationer 

–  Mycket snabb uppstart 

Tillförlitlig

–  Extremt god hållbarhet 

–  Tillverkad i Schweiz, högkvalitativa  

komponenter  

KRAFTFULL OCH TILLFÖRLITLIG SUGNING 

Precious life – Progressive care



Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

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

Mobil, kraftfull och tillförlitlig – ett utmärkt alternativ till vägganslutna vakuumpumpar

Dominant Flex uppfyller praktiskt taget alla slags sugrelaterade behov på sjukhus, kliniker och läkarmottagningar. Den uppfyller 
kraven för hjärtkirurgi tack vare sin CF-klassning (Cardiac Floating). Pumpen utgör ett utmärkt alternativ till vägganslutna vakuum-
pumpar, då det oberoende vakuumet förhindrar överströmning in i vägganslutna system och levererar en effektiv, konsekvent  
och tillförlitlig vakuumnivå. Det kraftfulla kolvcylindersystemet ger en mycket tystgående och stabil drift. Den initiala investeringen  
i denna sugpump betalar sig enkelt genom många års tillförlitlig funktion med minimalt underhållsbehov och lång livstid. 

Dominant Flex erbjuder flexibilitet – användaren kan välja mellan hög, medelhög eller låg flödeshastighet och därigenom  
justera vakuumuppbyggnadstiden och ljudnivån. Vid hög flödeshastighet och högt vakuum fungerar denna pump även  
perfekt för fettsugning. 

En grundläggande lösning för kirurgisk sugning får man med Medelas sugpump Basic. Den är användarvänlig och tålig tack  
vare en förenklad, unik utformning (högt vakuum – 90 kPa/675 mmHg; högt flöde: 30 l/min.). 

Finns med vagn eller i bärbara versioner för ökad mobilitet. Medelas vätskeuppsamlingssystem fungerar som komplement till  
pumpen och erbjuder säker och tyst uppsamling av kroppsvätskor.

*Information på fil finns hos Medela AG

Lokal kontakt
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 Kraftfull men tyst 

 4    Den kraftfulla drivenheten är mycket tystgående: < 40 dB(A)*.

 5    Patenterad membranregulator ger snabbt uppbyggande  
av vakuum.

 6    Dominant Flex ger dig frihet att välja önskad flödeshastighet.

 Användaranpassad utformning underlättar användningen

 7   Mekaniskt överströmningsset skyddar pumpen.

 8    Clean Touch-delar och ett hölje som är fritt från springor och  
spår underlättar vid rengöring och minimerar infektionsrisken.

 9    Integrerad fotpedal med på/av-knapp gör att pumpen kan 
användas utan händer.

 Konstruerad för att hålla en livslängd

 1     Kraftfull kolvcylinderteknik ger utmärkt hållbarhet.

 2     Med 50 års erfarenhet i ryggen skapar Medela robusta 
pumpar med fem års garanti som gäller för hela pumpen.

 3   Patenterade platta fjädrar minimerar det mekaniska slitaget. 

Direkt överblick över viktiga funktioner

Tekniska data Dominant Flex

högt flöde
40/50/60 l/min.

högt vakuum 
– 95 kPa/713 mmHg

9,3 kg (rackversion)
20,5 lbs

5 års garanti

H x B x D 
(rackmodell)
210 x 305 x 375 mm

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


