
VÁKUUMSZABLYOZÓ

MEDIEVAC+
A MediEvac+ egy vákuumszabályzó rendszer, mely 
egyszerű és biztonságos kezelést biztosít a felhasználó 
számára.

• Kompakt és könnyű vákuumszabályozó eszköz
• A MediEvac+ vákuum szintje a készülék elején 

található, könnyen hozzáférhető szabályzógombbal 
állítható a kívánt értékre

• A KI/BE kapcsoló gombbal a terápia megszakítása 
esetén egy gombnyomással visszatérhetünk az eredeti 
vákuum-beállításra

• A MediEvac+ nyomásmérő órája egyszerűen 
elforgatható, így az aktuális vákuum-érték bármely 
szögből könnyen leolvasható

• A leolvasást a nyomásmérő óra színkódolt skálája segíti
• Három változatban kerül forgalomba, mely széleskörű 

terápiás felhasználást biztosít (-250mbar; -600 mbar és 
-1000 mbar)

• A -250 mbar-os változat biztonsági szeleppel 
rendelkezik, mely automatikusan kinyit, így nyújt 
maximális védelmet a páciens számára a túlzott 
vákuum-értékkel szemben

AZ ESZKÖZ KOMPAKT KIVITELE RÉVÉN
• Gyors csatlakozási lehetőséget biztosít a vákuum-

forráshoz
• Gyorsan és kényelmesen összeszerelhető tartozékaival 

(pl.biztonsági tartály)
• A gázelvételi helyekhez közeli más eszközök 

csatlakozásai jól hozzáférhetők



MEDIEVAC+

TARTOZÉKOK
A MediEvac+ vákuumszabályzók egy opcionális, de javasolt 
tartozéka a túlszívásgátló palack. Használata további védelmet 
biztosít a vákuumszabályzó és a kórházi vákuumhálózat számára, 
a váladékgyűjtő edény túlszívása esetén is. Űrtartalma 100 ml és a 
biztonsági szelep funkciójának köszönhetően extra időt biztosít a 
kezelő személyzetnek, a szívás leállításához. 

A tartály könnyen és biztonságosan eltávolítható a vákuum-
szabályzóról, 18 percen keresztül 134°C-on autoklávozható,
a kórházi protokollnak megfelelően. A nagyobb biztonság 
érdekében a GCE javasolja a baktériumszűrő használatát is 
a túlszívásgátló palackokon. A szűrő, műanyag burkolatának 
köszönhetően könnyen ráilleszthető a túlszívásgátló palackra; 
lehetővé téve a higiénikus kezelést elkerülve a membránnal való 
közvetlen érintkezést. A baktériumszűrő használata szabvány által 
is javasolt (EN ISO 10079-3 6.5.2.1. rész).

GCE HUNGÁRIA KFT.
HU-2314 Halásztelek,

II. Rákóczi F. út 68. Magyarország
Tel. + 36 24 521 200, Fax. + 36 24 521 201

www.gcegroup.com, www.hungary.gcegroup.com

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám 735100000978. Kiadás 1/2018. Az előzetes bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartjuk. 110418hh © 2018

BE/KI kapcsolás: BE: zöld gomb látható 

Bekapcsolás: piros gomb lenyomásával

Max. bemeneti nyomás: - 950 mbar 

Max. áramlás: 70 l/perc ±5 l/perc

Manométer pontossága: ±2,5 % a teljes skálán

Biztonsági szelep: csak MediEvac+ 250-nél
nyitás max. -290 mbar-nál

Bemeneti csatlakozás: Nemzeti szabvány szerint

Kimeneti csatlakozás: G 1/2” külső

Magasság: 133 mm; 260 mm (túlszívásgátló palackkal)

Szélesség: 63 mm

Mélység: 77 mm (csatlakozó nélkül)

Test anyaga: ABS

Megfelelőség
MDD 93/42/EEC

EN 10079-3 

Connections according to European and International standards.
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