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NEW HOSPIVAC 350

 
Taşma valfi sistemli sıvı toplama kavanozu
Kavanozları yerleştirmek için halkalar (3 farklı boyutta kavanoz için)
Cam şişe (220ml)
Antibakteriyel ve Hidrofobik Filtreler (tek kullanımlık)
Silickon hortumlar ø 8x14mm (otoklavlanabilir) - Hasta hortum uzunluğu150cm
Konik Konnektör ø 10-11-12mm
Hava aspirasyon girişi
Sürekli veya aralıklarla çalışan ayak pedalı
Kavanoz değiştirme sistemi
Güç Kablosu

3 farklı boyutta kavanoz seçeneği: 
- 2000 ml otoklavlanabilir kavanoz
- 2000 ml ve 3000 ml Flovac ®  disposable sistem
- 5000 ml otoklavlanabilir kavanoz

Standart tıbbi paslanmaz çelik ray (25x10 veya 30x10) ve kelepçeler
Vakum regülasyonu için ayak pedalı
Silikon fetal vakum kapları
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CERRAHİ ASPİRATÖR

ACİL SERVİS

Ana Uygulamalar

TEKNİK ÖZELLİKLER

cm 46 x 42 x 85
20 kg (aksesuarsız birim fiyatı)

51,7 dBA
60 l/min

Maksimum Vakum(ayarlanabilir) -0.90 bar   -90 kPa   -675 mmHg
Güç kaynağı 220-230V / 50-60Hz
Motor Yağsızve bakım gerektirmeyen pistonlu pompa

ISO 10079-1 Sınıflandırması Yüksek vakum/Yüksek akış

Kesintisiz çalışma

Maksimum serbest hava akış hızı 
Gürültü seviyesi
Görev Döngüsü
Ağırlık
Boyut

serisinde yeni standart aksesuarlardandır.
değişimi için yeni MPR (Çok Amaçlı  Raylı) sistemi ile Hospivac serisinin çok yönlülüğü geliştirilmiştir. Emniyet şişesi, Hospivac
performans sağlar. Tam aksesuar yelpazesi ile cerrahi aspirasyon için ideal cihazlardandır.  Farklı  aksesuarların kolay ve hızlı
cerrahi  aspiratörün emiş  gücü 60 l/dak’dır. Bakım gerektirmeyen aspirasyon pompası  mevcuttur. Maksimum vakum ile  yüksek
hastaların vücut  sıvılarının, dokularının veya kemiklerinin profesyonel  aspirasyonu için tasarlanmıştır. Son teknoloji  ürünü olan
BASIC, FS  ve  FULL  olmak  üzere  üç  konfigürasyonda  bulunan  NEW  HOSPIVAC  350, ameliyat  sırasında  veya  sonrasında

sistemi getiren yeni bir standart aksesuardır ve böylece Hospivac serisine en yüksek güvenlik standartlarını sağlar.
 Hospivac serisinde,yeni emniyet şişesi, kavanoza entegre valf ve hidrofobik filtrenin yanı sıra üç taneye kadar taşma koruma

MEVCUT MODELLER VE DAHİLİ AKSESUARLAR BASIC FS FULL

OPSİYONEL AKSESUARLAR




