Medicinski
aspiratorji

Medicop

Vsebina

Program medicinska oprema
Spoštovani,
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pred vami je predstvavitvena brošura družbe Medicop. V njej vam
predstavljamo naš najsodobnejši in tehnološko dovršeni program
medicinskih aspiratorjev. S to brošuro vas želimo seznaniti z
najpomembnejšimi lastnostmi in prednostmi opreme. Za podrobnejše
tehnične in funkcionalne lastnosti posameznega izdelka, pa vam je na
razpolago tudi naš tehnični katalog.

ELEKTRIČNI
ASPIRATORJI
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PLINSKI
ASPIRATORJI

Celotni program medicinske opreme družbe Medicop zajema:

Centralni sistemi
za medicinske pline
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VAKUUMSKI ASPIRATORJI
ASPIRATORJI
NA STISNJEN ZRAK

Medicinski
aspiratorji
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TRAJNA
DRENAŽA

Naprave
za terapijo s kisikom

16

DODATKI

Bolniški
kanali
Sistem
medicinskih tirnic

2
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ELEKTRIČNI
ASPIRATORJI
Vacumed
sinonim za kakovost
Vacumed, znamka električnih aspiratorjev podjetja Medicop, je

Kako poteka uporaba
aspiratorjev Vacumed?

sinonim za kakovost in natančno izvajanje različnih aspiracijskih
intervencij.
Osnovni element naprave je električna membranska črpalka, ki

Na voljo sta dva standardna modela

Uporaba aspiratorjev Vacumed je povsem

Aspirirana tekočina se zbira v plastični vreči,

ustvarja vakuum. Črpalko odlikujejo visoka učinkovitost, dolga

električnih aspiratorjev, ki se razlikujeta

preprosta. Naprava se vključi s pomočjo

ki se zapre, ko je polna, in odstrani skupaj

delovna doba in tiho delovanje ter izjemno majhne potrebe po

glede na kapaciteto črpalke:

ročnega ali nožnega stikala. Z regulatorjem

s pokrovom. Tudi pokrovi aspiracijskih vreč

vzdrževanju.

• VACUMED 390 z aspiracijsko

nato izberemo moč vakuuma, ki se prikaže

so opremljeni z varnostnim ventilom, ki

na manometru sredi nadzorne plošče

preprečuje vstop tekočin v napravo, in dodat-

naprave.

nim čepom, ki preprečuje izlivanje tekočine iz

Aspirirana tekočina se zbira v aspiraci-

vreče, ko je polna.

kapaciteto 39 l/min in
• VACUMED 600 z aspiracijsko
kapaciteto 60 l/min.

jskih posodah. Vsi pokrovi aspiracijskih

Kako je oblikovano ogrodje?

posod so opremljeni z varnostnim venti-

Ogrodje je oblikovano tako, da omogoča

lom, ki preprečuje vstop tekočin v napravo.

ročni transport naprave in hkrati namestitev

Aspiracijske posode za večkratno uporabo

tako imenovane varnostne posode na eni in

so izdelane iz polisulfona in jih je mogoče

aspiracijske posode na drugi strani.

sterilizirati pri 134 °C. Aspiracijske vrečke za

Naprava se lahko dodatno opremi še z

enkratno uporabo omogočajo udobnejše delo

vozičkom in tako postane mobilna. Voziček s

od posod za večkratno uporabo.

štirimi kolesi omogoča namestitev dodatnih
sesalnih posod različnih kapacitet. V osnovno
opremo vsake naprave spada bakteriološki
filter, dušilec hrupa, vse povezovalne in
aspiracijske cevi in nosilec za pritrjevanje
aspiracijskih cevi.
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ELEKTRIČNI
ASPIRATORJI
Vacumed
sinonim za kakovost
VACUMED – ELEKTRIČNI ASPIRATORJI
RAZLIČICE

TEHNIČNI PODATKI
Napajanje:
Maksimalna moč sesanja:
Prost pretok zraka:
Dimenzije:
Teža:
Standard:
Klasifikacija po MDD 93/42:

220 - 230 V / 50 Hz
ali 220 - 230 V / 60 Hz
ali 110 V / 60 Hz

1548000

-0,9 bar
39 l/min (VACUMED 390)
60 l/min (VACUMED 600)
370 × 250 × 290 mm (brez vozička)
420 × 420 × 960 mm (z vozičkom)
8,5 kg (brez vozička)
16 kg (z vozičkom)
ISO 10079-1
IIa

1548001

VACUMED 600 (60 l/min); napajanje: 220–230 V/50 Hz ali 220 V/60 Hz
ali 110 V/60 Hz vključuje vse cevi in bakteriološki filter
VACUMED 390 (39 l/min); napajanje: 220–230 V/50 Hz ali 220 V/60 Hz
ali 110 V/60 Hz vključuje vse cevi in bakteriološki filter

KONFIGURACIJA
1548100

Voziček za Vacumed, vključno z nosilnim sistemom in štirimi kolesi

1548300

Varnostna posoda za večkratno uporabo za VACUMED kapacitete 300 ml

1700001

Aspiracijska posoda 1000 ml s pokrovom, za večkratno uporabo

1700009

Nosilni sistem za aspiracijsko posodo kapacitete 1000 ml

1700014

Aspiracijska posoda 2000 ml s pokrovom, za večkratno uporabo

1700015

Nosilni sistem za aspiracijsko posodo kapacitete 2000 ml in vrečke kapacitet 1000, 2000 in 3000 ml

1700010

Aspiracijska posoda 4000 ml s pokrovom, za večkratno uporabo

1700012

Nosilni sistem za aspiracijsko posodo kapacitete 4000 ml

1550042

Posoda za aspiracijsko vrečko, 1000 ml

1550046

Aspiracijska vrečka za enkratno uporabo, 1000 ml

1550043

Posoda za aspiracijsko vrečko, 2000 ml

1550047

Aspiracijska vrečka za enkratno uporabo, 2000 ml

1550044

Posoda za aspiracijsko vrečko, 3000 ml

1550048

Aspiracijska vrečka za enkratno uporabo, 3000 ml

1700015

Nosilni sistem za aspiracijsko posodo kapacitete 2000 ml in vrečke kapacitet 1000, 2000 in 3000 ml

OPCIJSKI DODATKI

Mobilni VACUMED z aspiracijskimi
posodami za večkratno uporabo
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Mobilni VACUMED z aspiracijskimi
vrečkami za enkratno uporabo

1549000

Preklopni ventil za aspiracijske posode (za preklop s polne posode na prazno)

1548400

Nožno stikalo za Vacumed, vključuje povezovalni kabel

1548401

Elektro nadzorna enota nožnega stikala za Vacumed

Prenosni VACUMED z aspiracijsko
posodo za večkratno uporabo

Prenosni VACUMED z aspiracijsko
vrečko za enkratno uporabo
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PLINSKI
ASPIRATORJI
Vakuumski aspiratorji

Aspirator se poveže s centralnim vakuum-

V povezavi z različnimi aspiracijskimi poso-

skim sistemom neposredno ali s priključkom

dami lahko vakuumski regulator sestavlja

na gibljivi cevi. Osnovna naprava (vakuum-

različne tipe aspiratorjev:

ski regulator) je sestavljena iz gumba za

• prenosni aspirator s posodami

regulacijo, manometra, varnostnega ventila, priključka za centralni sistem, izhodnih
priključkov, bakteriološkega filtra in dodatne
varnostne posode z varnostnim ventilom, ki
preprečuje vstop tekočine v napravo.

za večkratno uporabo,
• prenosni aspirator z vrečkami

Tehnični podatki
Obseg regulacije vakuuma:
Vhodni tlak:
Maksimalna moč sesanja:
Prost pretok zraka:

110 × 140 × 160 (brez varnostne posode)
110 × 140 × 320 (z varnostno posodo)
500 × 750 × 450 (ID 1540002)
450 × 300 × 170 (ID 1550001, 1500002)

Teža (skupna):

0,40 kg (brez varnostne posode)
0,70 kg (z varnostno posodo)
8,50 kg (model 1540002)
3,50 kg (model 1550001)
3,70 kg (model 1500002)

Standard:

ISO 10079-3

Klasifikacija po MDD 93/42:

IIa

• mobilni aspirator enota za
Manometer in varnostno posodo z izhodnim
priključkom je mogoče obračati, da ju lahko

min -0,60 bar
-0,9 bar
-0,25 bar
40 l/min
(25 l/min pri -0.60 bar)

Dimenzije (mm):

za enkratno uporabo,
operacijske potrebe.

od 0 do - 1,0 bar
od 0 do - 0,25 bar

1510011 Vakuumski regulator

(0 do 250 mbar), neposredna namestitev,
vključuje varnostno posodo, bakteriološki filter,
silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum

uporabnik vedno postavi v najbolj priročen
položaj.

1510007 Vakuumski regulator

1510005 Vakuumski regulator

(0 do -1,0 bar), namestitev na stensko
tirnico, vključuje bakteriološki filter, silikonsko
cev fi 6 mm in priključek za vakuum

1510004 Vakuumski regulator

(0 do -1,0 bar), namestitev na stensko tirnico,
vključuje varnostno posodo, bakteriološki filter,
silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
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(0 do -1,0 bar), neposredna namestitev,
vključuje bakteriološki filter, silikonsko
cev fi 6 mm in priključek za vakuum

1510006 Vakuumski regulator

(0 do -1,0 bar), neposredna namestitev, vključuje
varnostno posodo, bakteriološki filter, silikonsko
cev fi 6 mm in priključek za vakuum
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PLINSKI
ASPIRATORJI
Vakuumski aspiratorji

Različice
1510004
1510007
1510006
1510005
1510014
1510013
1510011
1510012
1540002
1550001
1500002

Vakuumski regulator (0 do -1,0 bar), namestitev na stensko tirnico, vključuje varnostno
posodo, bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Vakuumski regulator (0 do -1,0 bar), namestitev na stensko tirnico, vključuje
bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Vakuumski regulator (0 do -1,0 bar), neposredna namestitev, vključuje varnostno
posodo, bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Vakuumski regulator (0 do 250 mbar), namestitev na stensko tirnico, vključuje
bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Vakuumski regulator (0 do 250 mbar), namestitev na stensko tirnico vključuje varnostno
posodo, bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Vakuumski regulator (0 do 250 mbar), namestitev na stensko tirnico, vključuje
bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Vakuumski regulator (0 do 250 mbar), neposredna namestitev, vključuje varnostno
posodo, bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Vakuumski regulator (0 do 250 mbar), neposredna namestitev, vključuje
bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključek za vakuum
Mobilni aspirator na vakuumski pogon, z aspiracijskimi posodami po izbiri med 1000 ml
in 4000 ml, varnostno posodo, bakteriološkim filtrom, menjalnim ventilom, vozičkom z
nosilci za posode, antistatičnimi kolesi in vsemi potrebnimi cevmi in vstopnimi priključki
Prenosni aspirator na vakuumski pogon z dvema vrečkama za enkratno uporabo
in nosilcem ter vsemi potrebnimi cevmi, filtri in vstopnim priključkom
Prenosni aspirator na vakuumski pogon z dvema posodama za večkratno uporabo
in nosilcem ter vsemi potrebnimi cevmi, filtri in vstopnim priključkom

Možnosti priključkov ZA VAKUUM
nemški, francoski, britanski, italijanski, japonski, avstralski

1550001 Prenosni aspirator na vakuumski pogon z
dvema vrečkama za enkratno uporabo in nosilcem ter
vsemi potrebnimi cevmi, filtri in priključkom za vakuum
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1500002 Prenosni aspirator na vakuumski
pogon z dvema posodama za večkratno
uporabo in nosilcem ter vsemi potrebnimi
cevmi, filtri in priključkom za vakuum

1540002 Mobilni aspirator na vakuumski pogon, z dvema vrečkama
za enkratno uporabo (3000 ml), varnostno posodo, bakteriološkim
filtrom, menjalnim ventilom, vozičkom z nosilci za posode, antistatičnimi
kolesi in vsemi potrebnimi cevmi in priključkom za vakuum
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PLINSKI
ASPIRATORJI
Aspiratorji
na stisnjen zrak ali kisik
Aspiratorji
na stisnjen zrak ALI KISIK
Aspirator na stisnjen zrak ustvarjajo vakuum

Na ejektorju so nameščene naslednje kom-

Tehnični podatki

s pomočjo stisnjenega plina, običajno zraka.

ponente: gumba za fino in grobo nastavljanje

Obseg regulacije vakuuma:

od 0 do -1,0 bar

Za spreminjanje stisnjenega zraka v vakuum

vakuuma, manometer (od 0 do 1,0 bar) za

Maksimalna moč sesanja:

do -0,90 bar

se uporablja tako imenovani ejektor. Ejektor

prikaz trenutno izbrane moči sesanja, dušilec

se lahko priključi na centralni sistem za stis-

hrupa, priključki, bakteriološki filter in opci-

njeni zrak neposredno ali s priključkom na

jska varnostna posoda z varnostnim ventilom,

gibljivi cevi, uporablja pa se lahko tudi stisn-

ki preprečuje vstop tekočine v napravo.

jen plin iz jeklenke.

V povezavi z različnimi aspiracijskimi posodami lahko ejektor sestavlja različne tipe
aspiratorjev:
• prenosni aspirator s posodami
za večkratno uporabo,

Vhodni tlak:

delovni 2,7–5,5 bar

Prost pretok zraka:

15 l/min ali 25l/min

Dimenzije (mm):

A- priključek
(100+A) × 50 × 145 (brez varnostne posode)
(100+A) × 50 × 145 (z varnostno posodo)
500 × 750 × 450 (ID 1540001)
450 × 300 × 170 (ID 1500001, 1550000) A-BS 60 mm

Teža (skupna)

0,65 kg (brez varnostne posode)
1,0 kg (z varnostno posodo)
8,80 kg (ID 1540001)
3,70 kg (ID 1500001)
3,50 kg (ID 1550000)

Temperatura:

delovna od 0 do 40 °C

Standard:

ISO 10079-3

Klasifikacija po MDD 93/42:

IIa

• prenosni aspirator z vrečkami
za enkratno uporabo,
• mobilni aspirator za operacijske potrebe.

1510003 Ejektor s pogonom na stisnjen

zrak ali kisik, namestitev na stensko tirnico,
vključuje varnostno posodo, bakteriološki filter,
silikonsko cev fi 6 mm in priključkom za zrak

1700013 Ejektor s pogonom na stisnjen zrak ali

kisik, neposredna namestitev, vključuje bakteriološki
filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključkom za zrak
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1540001 Mobilni aspirator s pogonom na kisik (zrak), vključuje dve

aspiracijski posodi po izbiri (aspiracijske posode za večkratno uporabo:od
1000 do 4000 ml ali aspiracijske vreče za enkratno uporabo od 2000 do
3000 ml), varnostno posodo, bakteriološki filter, voziček z nosilci za posode,
antistatičnimi kolesi in vsemi potrebnimi cevmi in priključkom za zrak
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PLINSKI
ASPIRATORJI
Aspiratorji
na stisnjen zrak ali kisik

Trajna drenaža

Različice
Ejektor s pogonom na stisnjen zrak ali kisik, namestitev na stensko tirnico,
vključuje bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključkom za zrak
Ejektor s pogonom na stisnjen zrak ali kisik, namestitev na stensko tirnico, vključuje
1510003
varnostno posodo, bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključkom za zrak
Ejektor s pogonom na stisnjen zrak ali kisik, neposredna namestitev, vključuje
1700013
bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključkom za zrak
Ejektor s pogonom na stisnjen zrak ali kisik, neposredna namestitev, vključuje
1510009
varnostno posodo, bakteriološki filter, silikonsko cev fi 6 mm in priključkom za zrak
1510008

Mobilni aspirator s pogonom na kisik (zrak), vključuje dve aspiracijski posodi po izbiri
(aspiracijske posode za večkratno uporabo:od 1000 do 4000 ml ali aspiracijske vreče za
1540001
enkratno uporabo od 2000 do 3000 ml), varnostno posodo, bakteriološki filter, voziček z
nosilci za posode, antistatičnimi kolesi in vsemi potrebnimi cevmi in priključkom za zrak
Prenosni aspirator s pogonom na kisik/zrak z dvema posodama za večkratno
uporabo in nosilcem ter vsemi potrebnimi cevmi, filtri in priključkom za zrak
Prenosni aspirator s pogonom na kisik/zrak z dvema vrečkama za enkratno
1550000
uporabo ter vsemi potrebnimi cevmi, filtri in priključkom za zrak
1500001

Naprave za trajno drenažo se uporabljajo
za dolgoročne aspiracijske intervencije. Vir
vakuuma prehaja skozi vodni stolpec, ki
omogoča nastavljanje vakuuma nizke moči
v razponu med 0 in -0,05 bar.

Različice
1520002 Trajna drenaža, prenosna, vakuumski pogon
1520001 Trajna drenaža, prenosna, pogon na stisnjen zrak
1530002 Trajna drenaža, namestitev na stensko tirnico, vakuumski pogon

Možnosti priključkoV za zrak

1530001 Trajna drenaža, namestitev na stensko tirnico, pogon na stisnjen zrak

nemški, francoski, britanski, italijanski, japonski, avstralski

1500001 Prenosni aspirator s pogonom na kisik/zrak
z dvema posodama za večkratno uporabo in nosilcem ter
vsemi potrebnimi cevmi, filtri in priključkom za zrak

1550000 Prenosni aspirator s pogonom na kisik/
zrak z dvema vrečkama za enkratno uporabo ter
vsemi potrebnimi cevmi, filtri in priključkom za zrak

1520002

Trajna drenaža, prenosna, vakuumski pogon

VACUMED - električna trajna drenaža
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DODATKI
Aspiracijske posode
za večkratno uporabo
Aspiracijske posode za večkratno uporabo

Aspiracijske vrečke
za enkratno uporabo
dva priključka. Na vakuumski priključek

Aspiracijske vrečke za enkratno uporabo

vrečko ima navadno dva priključka. Na

so izdelane iz polisulfona in se lahko čistijo

se pritrdi vakuumska cev, na priključek za

omogočajo udobnejše delo od posod za

vakuumski priključek se pritrdi vakuumska

s sterilizacijo do 134°C. Pred uporabo

pacienta pa aspiracijska cev. Vsi pokrovi

večkratno uporabo. Pred uporabo jih je

cev, na priključek za pacienta pa aspiraci-

priporočamo, da jih pritrdite na stensko

aspiracijskih posod so dodatno opremljeni

potrebno namestiti v plastično posodo, ki

jska cev. Pokrovi aspiracijskih vrečk so

tirnico s primernim pritrditvenim elementom

z varnostnim ventilom, ki preprečuje vstop

je pritrjena na stensko tirnico ali v posebej

dodatno opremljeni z varnostnim ventilom, ki

ali na posebej zasnovan nosilec na aspiratorju.

tekočin v napravo.

zasnovan nosilec na aspiratorju. Aspirirana

preprečuje vstop tekočin v napravo, in dodat-

tekočina se zbira v plastični vreči, ki se

nim čepom, ki preprečuje izlivanje tekočine iz

zapre, ko je polna, in odstrani skupaj s

vrečke, ko je le ta polna.

Vsak pokrov za sesalno posodo ima navadno

pokrovom. Vsak pokrov za aspiracijsko

1700001

Aspiracijska posoda
1000 ml s pokrovom

1700014

Aspiracijska posoda
2000 ml s pokrovom

1700010

Aspiracijska posoda
4000 ml s pokrovom

1550046

Aspiracijska vrečka
1000 ml

1700009

Tirnični priključek za
posodo, 1000 ml

1700032

Stenski priključek za
posodo, 1000 ml
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1700015

1700012

1700028

1700035

Tirnični priključek za
posodo, 2000-3000 ml

Stenski priključek za
posodo, 2000 ml

1550042

Plastenka za vrečko
1000 ml

Stenski priključek za
posodo, 4000 ml

1550048

1550044

1700015

1700028

Aspiracijska vrečka
3000 ml

Tirnični priključek za
posodo, 4000 ml

1550047

Aspiracijska vrečka
2000 ml

1550043

Plastenka za vrečko
2000 ml

Tirnični priključek za
posodo, 2000-3000 ml

Plastenka za vrečko
3000 ml

Stenski priključek za
posodo, 2000 ml
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DODATKI

Razpoložljivi priključki

Potrošni material in dodatna oprema

Vakuum

1047007

Priključek za vakuum,
DIN standard

1047004

Priključek za vakuum,
BS standard

1047003

Priključek za vakuum,
AFNOR standard

1610070

1540101

Držalo aspiracijske cevke

Aspiracijski nastavek

1700022

Bakteriološki filter

Fleksibilne cevi
1047028

Priključek za vakuum,
C&U standard

1047023

Priključek za vakuum,
CIG standard

1048025

Priključek za vakuum,
SS standard

Zrak

1540100

Silikonska cev ø12/6 mm

1050000

Silikonska cevø17/11 mm

1046007

Priključek za zrak,
DIN standard

1047026

Priključek za zrak,
C&U standard
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1046004

Priključek za zrak,
BS standard

1047021

Priključek za zrak,
CIG standard

1548400

Nožno stikalo za VACUMED

1046003

Priključek za zrak,
AFNOR standard

1048015

1053001 Armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; rumena
1053002 Armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; modra
1053003 Armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; bela
1053004 Armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; siva
1053005 Armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; črna
1053006 Armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; zelena
1053007 Armirana cev za nizki tlak ø12/6 mm; črno-bela

Priključek za zrak,
SS standard
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Vsi proizvodi so izdelani v skladu z evropskimi direktivami:
MDD 93/42/EEC and 2007/47/EEC

