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Precious life – Progressive care

Medela Healthcare is een internationale fabrikant van medische vacuümoplossingen die bij artsen en professionele 
zorgverleners over de hele wereld in hoog aanzien staan en waar zij vertrouwen in stellen. 

Medela Healthcare streeft ernaar het leven van patiënten, artsen en ziekenhuispersoneel te verbeteren door middel  
van voortdurende innovatie en onze passie om inzicht te krijgen in de uitdagingen die patiënten en artsen dagelijks 
tegenkomen. Het leven is kostbaar en er zijn gepassioneerde mensen zoals de medewerkers van Medela nodig om 
vooruitstrevende zorg te bieden.

Medela Healthcare biedt baanbrekende oplossingen voor het vrijmaken van de luchtwegen, vacuümtechnologie,  
vacuümbevalling, vloeistofopvang, cardiothoracale drainagetherapie en negatieve druktherapie (NPWT).

Michael Larsson 

Chairman of the Board, Medela AG
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Wij brengen onderzoek en expertise in de praktijk

Onze expertise in medische vacuümtechnologie en onze aandacht voor educatie, service en onderzoek, zijn erop gericht  
u te ondersteunen bij het leveren van de beste zorg voor uw patiënten. En dat is de reden waarom artsen en professionals  
in de gezondheidszorg wereldwijd op onze producten, service en oplossingen vertrouwen.
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Onderzoek

Medela heeft een lange geschiedenis van het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek door samenwerking met 
toonaangevende artsen, onderzoekers, ziekenhuizen en onderzoeksinstituten. Door deze samenwerkingsverbanden kunnen 
wij de meest geavanceerde kennis verwerven voor het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve levensreddende producten.

Medela stelt zich tot doel om op basis van specialistisch fundamenteel en klinisch onderzoek dé expert te zijn in specifieke  
gezondheidszorggebieden. Medela Healthcare past kennis toe, brengt onderzoek tot leven en streeft ernaar de patiënten
zorg van de toekomst te verbeteren.

Service

Onze klanten en technische serviceteams geven u de onmisbare ondersteuning die u nodig hebt – bij technische vragen, 
gepland onderhoud, productondersteuning of bestel en leveringsvragen. Onze serviceteams staan klaar om uw medische 
praktijk te ondersteunen wanneer u hen nodig hebt.

Training

Medela hecht veel belang aan voortdurende bijscholing en is van mening dat training de sleutel is tot een succesvolle  
en hoogwaardige patiëntenzorg.



6 Productaanbod en toepassingsgebieden

Op de volgende pagina’s vindt u alle producten en systemen die wij onze klanten in een breed spectrum aan medische spe
cialisaties leveren.
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Clario

De Clario vacuümpomp met zijn 
ingenieuze en handige ontwerp is dé 
oplossing voor medisch personeel in 
de thuiszorg en patiënten die uitzuiging 
van de luchtwegen nodig hebben.

De Clario heeft een modulair ontwerp 
dat uit 3 onderdelen bestaat, die 
simpel en eenvoudig in elkaar kunnen 
worden gezet:
 – Motor
 – Opvangpot 
 – Veiligheidskamer

De Clario is met zijn drie vooraf 
ingestelde vacuümniveaus handig  
in het gebruik.
Dankzij het drievoudig hygiënisch 
ontwerp van Clario is het overlopen 
van vloeistof in de mechanische delen 
uitgesloten. Het reinigen is eenvoudig.
Door zijn lichtgewichtontwerp laat 
de Clario zich makkelijk overal mee 
naartoe nemen. Clario is ook leverbaar 
in een uitvoering die met een accu 
werkt, voor nog meer mobiliteit.

Eenvoudig in het gebruik en zeer mobiel

gfb ca ed
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Vrijmaken 
luchtwegen

De voordelen op een rij

–  Clario wordt in de thuiszorg geroemd om zijn gebruiksgemak.
–  Door het drievoudige hygiënische ontwerp kost schoonmaken weinig tijd  

en moeite.
–  De Clario is lichtgewicht en geeft de gebruiker vrijheid en mobiliteit.

Technische gegevens

lage flow

15  l/min
(±10%)

min. vacuüm 18 kPa 135 mmHg (±15%)
gem. vacuüm 36 kPa 270 mmHg (±15%)
max. vacuüm 80 kPa 600 mmHg (15%)

AC  1,7 kg
AC/DC  2,0 kg

H x B x D
223 x 255 x 95 mm

a  Vlotter voorkomt overlopen

b  Pluggen voor veilig vervoer

c  0,5 liter opvangpot 

d  Vacuümregelaar

e  Veiligheidskamer

f  Led voor accustatus

g  Handgreep
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Clario Toni

De Clario Toni heeft drie vooraf ingestelde 
vacuümwaarden voor flexibel, passend  
uitzuigen en de juiste zorg voor tracheotomie
patiënten. Clario Toni voldoet daarmee aan  
de hoogste internationale normen. Precies  
de juiste zorg voor kinderen! 

Clario Toni bestaat uit slechts drie  
componenten:
– Motor
– Opvangpot 
– Veiligheidskamer

De drie vooraf ingestelde vacuümniveaus van 
de Clario Toni vereenvoudigen het gebruik:
– 60 mmHg voor pasgeborenen
–  100 mmHg voor kinderen
– 600 mmHg voor dikke vloeistoffen

Het drievoudig hygiënische ontwerp van  
de Clario Toni dat bestaat uit:
– Vlotter in opvangpot
– Veiligheidskamer
–  Membraansysteem
is bijzonder hygiënisch omdat er geen secre
ties in de pomp terecht kunnen komen, waar
door dagelijkse reiniging eenvoudig wordt.

Precies de juiste pediatrische zorg: gebruiks-
vriendelijk, doeltreffend en heel mobiel

gfb ca ed
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Vrijmaken 
luchtwegen

De voordelen op een rij

–  De Clario Tonivacuümpomp is standaard uitgerust met de vacuümniveaus  
die zijn aanbevolen voor het vrijmaken van de luchtwegen bij kinderen met  
een tracheostoma.

–  Voldoet aan de richtlijnen van de American Association for Respiratory Care 
(AARC) voor het vrijmaken van de luchtwegen bij pasgeborenen, baby’s  
en kinderen.

–  Voldoet aan de klinische richtlijnen van het Great Ormond Street Hospital,  
VK voor het vrijmaken van de luchtwegen.

–  Voldoet aan de richtlijnen voor het vrijmaken van de bovenste luchtwegen  
in Zweden, aanbevolen in het Handboek Gezondheidszorg, gebaseerd op  
de Zweedse wet op gezondheid en medische dienstverlening en de wet  
op de sociale dienstverlening.

Technische gegevens

lage flow

15  l/min
(±10%)

min. vacuüm 8 kPa 60 mmHg (±15%)
gem. vacuüm 13 kPa 100 mmHg (±15%)
max. vacuüm 80 kPa 600 mmHg (15%)

2,0 kg

H x B x D
223 x 255 x 95 mm

a  Vlotter voorkomt overlopen

b  Pluggen voor veilig vervoer

c  0,5 liter opvangpot 

d  Vacuümregelaar

e  Veiligheidskamer

f  Led voor accustatus

g  Handgreep
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De Vario 18 is een multifunctionele 
medische vacuümpomp voor zieken
huizen, klinieken en thuiszorgsituaties. 
De pomp is betrouwbaar, geruisloos 
en mobiel. De innovatieve QuatroFlex 
motoreenheid is eenvoudig in  
het onderhoud.

De Vario 18 is geschikt voor gebruik 
met een disposable of herbruikbaar 
opvangsysteem, afhankelijk van  
de wensen van de klant.

Vario 18

Voordelen

 – Kan worden gebruikt in omgevingen waarin een geruisloze werking gewenst is.
 – Nauwkeurige vacuüminstellingen en snelle vacuümopbouw: direct klaar  
voor gebruik.

 – Een veelzijdig apparaat waarvoor weinig gebruiksinstructie nodig is.
 – Breed assortiment aan accessoires voor individuele toepassingen.

Veelzijdig en gemakkelijk e f ga cb d

a  Overloopbescherming/bacteriefilter

b  Manometer in kPa en mmHg

c  Ledwaarschuwingslampje

d  Handgreep
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Vrijmaken 
luchtwegen

e  Membraanvacuümregelaar  
met veiligheidsknop 

f  Slanghouder

g  Stekker voor 12 VDC IN  
autoaansluitkabel

Technische gegevens

lage flow

18 l/min 
(±10%)

hoog vacuüm

75 kPa  563 mmHg
(10%)

AC  3,5 kg
AC/DC  4,2 kg

H x B x D
380 x 170 x 285 mm
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Vacuüm-
technologie

De Vario 18 c/i garandeert optimale 
prestaties voor uiteenlopende continue 
en intermitterende medische vacuüm
behoeften, zoals maagafzuiging en 
vacuüm voor operaties. Intermitterend 
vacuüm is geschikt voor een 
delicatere drainage, terwijl de continue 
vacuüm modus wordt gebruikt voor 
kleinere ingrepen of het vrijmaken van 
luchtwegen. Door zijn veelzijdigheid 
is de Vario 18 c/i een zeer praktisch 
en multifunctioneel apparaat voor 
ziekenhuizen en klinieken.
De Vario 18 c/i wordt aangedreven 
door het uitgebreid beproefde 
QuatroFlex systeem, een 
gepatenteerde zuiger/cilinder
aandrijving. Dit zorgt voor een 
betrouwbare en stille werking  
van het apparaat. 
Met de Vario 18 c/i kan de in 
richtsnoeren voor delicate operaties 
aanbevolen vacuümdruk nauwkeurig 
worden ingesteld en gehandhaafd.  
Het gebruik van één apparaat voor 
continu en intermitterend vacuüm 
beperkt de trainingstijd.

Vario 18 c/i

De voordelen op een rij

 – Lagere trainingskosten
 – Fluisterstille werking
 – 30 minuten werking zonder netvoeding: ideaal voor patiëntverplaatsingen
 – Er hoeven geen nieuwe opvangsystemen te worden aangeschaft: werkt met 
dezelfde opvangpotten/zakken als de ziekenhuispompen Dominant Flex en 
Basic van Medela.

Betrouwbaar continu of intermitterend vacuüm

a  Overloopbescherming/bacteriefilter

b  Manometer in kPa en mmHg

c  Ledwaarschuwingslampje

d  Handgreep

e  Membraanvacuümregelaar Technische gegevens

f  Slanghouder

g  Stekker voor 12 VDC IN  
autoaansluitkabel

h  Schakelaar continu/ 
intermitterend/uit

lage flow

18 l/min
(±10%)

Gemiddeld vacuüm 
 55 kPa
413 mmHg
(Tolerantie: ±10%

AC 3,5 kg
AC/DC 4,2 kg

H x B x D
380 x 170 x 285 mm

2 jaar garantie

Voldoet aan IEC 
606011:2005,  
editie 3.0

e f ga cb d

h
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De Vario 8 en Vario 8 c/i zijn geweldige 
multifunctionele laagvacuümpompen 
voor gebruik in ziekenhuizen en poli
klinieken. Ze zijn veelzijdig, betrouw
baar, mobiel en geschikt voor een 
breed scala aan toepassingen met 
een laag vacuüm. De vacuümpompen 
zijn draagbaar en flexibel dankzij 
hun compacte ontwerp en de 
accuvoeding. 
De bewezen Zwitserse technologie 
van Medela staat garant voor een 
nauwkeurige vacuümniveauinstelling 
en een uiterst solide werking, 
waardoor Vario 8 en Vario 8 c/i 
betrouwbare apparaten zijn voor 
langdurig gebruik in ziekenhuizen. 
Door het eenvoudige ontwerp zijn  
ze snel en vlot te reinigen. 
Verder zijn de intuïtieve bediening 
en veiligheidsvoorzieningen van het 
apparaat eenvoudig te begrijpen en 
gebruiken, zodat zorgverleners er  
snel mee vertrouwd raken.

Vario 8 en Vario 8 c/i

De voordelen op een rij

 – Eén pomp voor alle laagvacuümtoepassingen
 – Geschikt voor een breed scala aan toepassingen
 – Draagbaar en lichtgewicht
 – Optionele werking op accuvoeding
 – Betrouwbare QuatroFlex™ technologie
 – Gebruiksvriendelijk en gemakkelijk aan te sluiten
 – Snel en vlot te reinigen dankzij het eenvoudige ontwerp
 – De veiligheidsknop vermijdt het risico op een onbedoelde instelling

Veelzijdig, mobiel en veilig ontwerp

a  Overloopbescherming/bacteriefilter

b  Manometer in kPa en mmHg

c  Ledwaarschuwingslampje

d  Handgreep

Technische gegevens

e  Membraanvacuümregelaar  
met veiligheidsknop 

f  Slanghouder

g  Stekker voor 12 VDC IN  
autoaansluitkabel
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Vacuüm-
technologie

Vario 8 c/i  
(laagvacuümpomp met continue/intermitterende modus)
Aantijden 8 s / 16 s / 32 s  
Uittijden 4 s / 8 s / 16 s

lage flow

8 l/min 
(±10%)

Vario 8 en Vario 8 c/i
laag vacuüm
9 kPa / 68 mmHg

AC 3,5 kg
AC/DC 4,2 kg
zonder opvangpot

H x B x D
380 x 170 x 285 mm

2 jaar garantie

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEG), IIa

e f ga cb d
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Basic

De voordelen op een rij

–  Ontworpen om levenslang mee te gaan dankzij de duurzame en  
krachtige zuiger/cilindertechnologie. 

–  Overtuigt met zijn geavanceerde eenvoud. Geoptimaliseerd voor  
eenvoudig hanteren en reinigen.

–  Krachtig maar stil. Levert een hoge vacuümkracht en snelle  
vacuümopbouw. 

Simply Swiss

De Basic biedt betrouwbare, 
eenvoudige en hygiënische vacuüm
werking. De pomp is geschikt voor alle 
vacuümtoepassingen in ziekenhuizen, 
klinieken of dokterspraktijken.
De Basic houdt het simpel met zijn 
intuïtieve bediening die door de 
betrouwbare zuiger/cilindertechnologie 
een hoge zuigkracht garandeert. 
Met zijn vereenvoudigde binnen
constructie is het regulier onderhoud 
van de Basic minimaal, wat kosten 
bespaart. De lage loopsnelheid van 
de motoreenheid zorgt voor een 
fluisterstille werking. De Basic is zeer 
hygiënisch door zijn eenvoudig af 
te nemen behuizing (bestaande uit 
een geheel), CleanTouchaan/uit
schakelaar en compatibiliteit met de 
Medelavloeistofopvangsystemen. 
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Vacuüm-
technologie

Technische gegevens

hoge flow

30 l/min 
(±5 l/min)

90 kPa  675 mmHg
(±15%)

9,3 kg
(rackmodel)

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

a  De veiligheidsset met mechanische overloopbeveiliging voorkomt  
dat er vloeistof terugloopt in de pomp. 

b  Met zijn krachtige motor en strakke behuizing is de pomp  
bijzonder gebruiksvriendelijk

c  De gepatenteerde membraanvacuümregelaar versnelt de opbouw  
van het vacuüm 

d  CleanTouchelementen vergemakkelijken de reiniging

e  De stabiele trolley met brede rail kan tot vier potten dragen 

f  Dankzij de ingebouwde voetbediende aan/uitschakelaar hebt  
u de handen vrij

Rackmodel

Draagbare uitvoering

Versie op verrijdbare standaard

a

b

c

e

f 

d
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De voordelen op een rij

–  Ontworpen om levenslang mee te gaan dankzij de duurzame en  
krachtige zuiger/cilindertechnologie. 

–  Overtuigt met zijn geavanceerde eenvoud.  
Geoptimaliseerd voor eenvoudig hanteren en reinigen.

–  Krachtig maar stil. Levert een hoge vacuümkracht en  
snelle vacuümopbouw. 

–  Kies Dominant Flex om ook de flow te verhogen of het geluidsniveau  
te verlagen.

Dominant Flex
De kracht van keuze

De Dominant Flex biedt verschillende 
flowniveaus: 50  l/min (standaard 
werking), 40  l/min (fluistermodus) of 
60  l/min (turbomodus). De Dominant 
Flex is inzetbaar als betrouw
bare en hygiënische algemene 
vacuümtoepassing of als back
upsysteem voor wandafzuiging 
in ziekenhuizen, chirurgiecentra, 
klinieken en dokterspraktijken.
Het ontwerp van de behuizing van 
Dominant Flex, de CleanTouch
toetsen en de plaatsing van de 
bedieningselementen dragen allemaal 
bij aan een kortere schoonmaaktijd. 
Voor extra bescherming kunt u 
kiezen uit een brede selectie filters. 
De Dominant Flex is ontwikkeld en 
geproduceerd door Medela. En dat 
betekent dat u kunt rekenen op een 
betrouwbare, duurzame vacuümpomp 
en een volledig compatibel 
vloeistofopvangsysteem. 
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Vacuüm-
technologie

Technische gegevens

hoge flow

40, 50, 60 l/min
(±5 l/min)

95 kPa  713 mmHg
(±15%)

9,3 kg
(rackmodel)

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

a  De veiligheidsset met mechanische overloopbeveiliging voorkomt  
dat er vloeistof terugloopt in de pomp. 

b  Met zijn krachtige motor en strakke behuizing is de pomp  
bijzonder gebruiksvriendelijk

c  Met de flowregelknoppen verhoogt u de flow of verlaagt u het geluidsniveau

d  De gepatenteerde membraanvacuümregelaar versnelt de opbouw  
van het vacuüm 

e  CleanTouchelementen vergemakkelijken de reiniging

f  De stabiele trolley met brede rail kan tot vier potten dragen 

g  Dankzij de ingebouwde voetbediende aan/uitschakelaar hebt  
u de handen vrij

Rackmodel

Draagbare uitvoering

Versie op verrijdbare standaard

a

b

c

d

f

g 

e
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Thopaz +™

Medela’s thoracale drainagetherapie  
vermindert de zorgkosten significant 1–5

De voordelen op een rij

–  Compact, draagbaar vacuümsysteem.
–  Gereguleerde druk aan de borst van de patiënt dankzij  

de dubbellumentechnologie.
–  Digitale weergave van luchtlekkage, vloeistof en druk.
–  Meldingen over systeemstatus en katheterindicator.
–  Opname van gegevens en overdracht naar computer.

Medela’s Thopaz+ zet een nieuwe  
zorgstandaard voor thoracale drainage
therapie. Anders dan analoge systemen 
regelt het systeem op betrouwbare  
wijze de druk die op de borst van de 
patiënt wordt toegepast en monitort  
het digitaal (en stil) kritische therapie 
indicatoren. Uit klinische gegevens blijkt 
dat Medela’s thoracale drainagetherapie 
de resultaten verbetert en de zorgverle
ning stroomlijnt. Met dit systeem kan de 
optimale druk worden toegepast tijdens 
postoperatief thoraxdrainagemanage
ment*, en kan de patiëntenstatus  
objectief en betrouwbaar worden  
gemonitord. Daardoor kan de verblijfs
duur in het ziekenhuis met ten minste  
1 dag worden verkort 1, 2, 6, 7 en dat levert 
de bijbehorende verlaging van zieken
huiskosten op 1–5. Door de mobiliteit 
die Thopaz+ biedt, wordt de patiënten
ervaring verbeterd. Voor de medische   
staf betekent het systeem meer 
gebruiks gemak doordat het mogelijk  
is om gegevens vanuit Thopaz+  
rechtstreeks naar elektronische  
patiëntenbestanden te downloaden.
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Cardiot-
horacale 
drainage

Technische gegevens

lage flow

5 l/min
(±10%)

laag vacuüm
10 kPa
75 mmHg
100 mbar/cmH2O 
(±15%)

1 kg (zonder opvangpot)
2,2 Ibs

eac f g db

a  Kleurendisplay

b  Lichtsensor

c  Disposable opvangpot 
(0,3 / 0,8 / 2 liter)

d   Poort netstroomadapter

e   USBpoort voor  
gegevensoverdracht

f   Patiëntslang met dubbel lumen

g   Monsterpoort

* dankzij de dubbellumentechnologie

1 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 nov.;13(5):4903

2 Thorac Cardiovasc Surg. 2014 sept.;62(6):50915

3 Cir Esp 2010, 87(6):3859

4 Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31

5 Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 sept.;23(7):8328

6 Ann Thorac Surg. 2014 aug.;98(2):4906

7 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 okt.;15(4):6226
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NPWT

Invia Liberty biedt therapievertrouwen 
door de ingestelde druk op de 
wond actief te controleren 1. Voor 
optimale prestaties past de pomp 
de luchtstroomcyclus snel aan de 
hoeveelheid vloeistof in de slang aan. 
Kliksysteem voor het vastzetten van 
opvangpotten en onetouchknop 
om ze te ontgrendelen en snel te 
vervangen. De nieuwe Inviaconnector 
met snelkoppeling garandeert een 
veilige aansluiting van slangen 2. 
Dankzij de intuïtieve en stille 
pompwerking krijgt de Invia Liberty 
naadloos een plek in het dagelijkse 
leven van de patiënt, terwijl zijn 
compacte design en de handige 
draagtas het patiëntcomfort en de 
mobiliteit bevorderen.

Invia Liberty*

De voordelen op een rij

 – Betrouwbare levering van negatieve druk en controle op de plaats van de wond 1 

 – Intelligente verstoppingsdetectie 1 tussen pomp en verband 
 – Veilige 2 aansluiting van opvangpot en slangen met hoorbare klik
 – Intuïtieve pompbediening en probleemoplossing 
 – Compact ontwerp voor patiëntcomfort en mobiliteit 
 – Klinische flexibiliteit dankzij een uitgebreide selectie aan wondverbanden

Therapievertrouwen zonder zorgen

Technische gegevens

lage flow
5 l/min

40 mmHg tot 200 mmHg

1 kg
2,2 lbs

H x B x D
95 x 170 x 150 mm

2 jaar garantie

> 10 uur Continu en intermitterend
Slang met dubbel lumen, Yconnector
300 en 800 ml

Modi:
Slangen:
Opvangpot:

* De Medela NPWToplossingen zijn momenteel niet beschikbaar in alle landen 1 Prestatiegegevens beschikbaar bij Medela AG 

2 Validatiegegevens van de bruikbaarheid beschikbaar bij Medela AG 
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De Invia Motion biedt het gemak van een 
persoonlijke pomp voor eenmalig gebruik 
voor één patiënt, klinische flexibiliteit dankzij 
de diverse drukinstellingen, therapiemodi 
en compatibiliteit met zowel schuim als 
gaasverbanden. De Invia Motion is geschikt 
voor gebruik in alle zorgsituaties en 
voorkomt dat apparatuur voor het gebruik 
bij een volgende patiënt moet worden 
opgehaald, gereinigd en onderhouden. 
Dankzij het compacte ontwerp en de 
stille werking kan de patiënt tijdens de 
therapie in alle comfort op de achtergrond 
functioneren. Invia Motion geeft 
therapievertrouwen. De pomp controleert 
actief de druk op de wond via een slang met 
dubbel lumen vanaf de pomp tot de wond.
Bovendien verhelpt de pomp kleine 
verstoppingen in slangen, en worden  
artsen en patiënten via visuele en 
geluidssignalen geattendeerd op 
onopgeloste verstoppingen.
De snelkoppeling garandeert een vlotte en 
veilige aansluiting 2 van de verbandslang  
op de opvangpotslang.

Invia Motion*

De voordelen op een rij

 – Gebruikte hulpmiddelen hoeven niet te worden gereinigd of gesteriliseerd
 – Geen risico op kruisbesmetting zoals bij gebruik met herbruikbare hulpmiddelen
 – Compact ontwerp voor comfort en mobiliteit
 – Betrouwbare levering van negatieve druk en controle op de plaats van de wond 1

 – Intelligente verstoppingsdetectie 1 tussen pomp en verband
 – Systeem met opvangpotten voor efficiënt exsudaatbeheer

Combineert het gemak van eenmalig gebruik 
met een krachtige, herbruikbare pomp

H x B x D
99 x 98 x 52 mm

Continu en intermitterend
Slang met dubbel lumen
150 ml opvangpot/slangenset

Technische gegevens

lage flow
1 l/min

gemiddeld vacuüm
40 mmHg tot 175 mmHg

350 g
zonder opvangpot

2 jaar garantie

> 10 uur Modi:
Slangen:
Opvangpot:

* De Medela NPWToplossingen zijn momenteel niet beschikbaar in alle landen 1 Prestatiegegevens beschikbaar bij Medela AG 

2 Validatiegegevens van de bruikbaarheid beschikbaar bij Medela AG 
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Invia NPWTsystemen controleren 
actief de ingestelde druk op de 
wond en passen de spoelcyclus 
voor optimale prestaties aan de 
hoeveelheid vloeistof in de slang aan. 
De wondverbandsets hebben 
allemaal dezelfde transparante 
film en componenten voor de 
vacuüminterface; professionele 
zorgverleners hoeven alleen het type 
wondvulmateriaal (schuim of gaas) en 
de gewenste afmetingen te kiezen. 
Het lage profielontwerp en de flexibele 
lipjes op de vacuüminterface  
(Invia FitPad) maken een passende 
hechting op lastige plaatsen op  
het lichaam mogelijk. 
De interface met snelkoppeling tussen 
de verbandslang en opvangpotslang 
verzekert een vlotte en veilige 
aansluiting 2.

Invia wondverbanden*

De voordelen op een rij

 – Invia Foam Wondverbandset met FitPad 
 – Betrouwbare levering van negatieve druk over de wond 1

 – Intelligente verstoppingsdetectie 1 tussen pomp en verband
 – Veilige 2 aansluiting van slangen met klikgeluid
 – Handige 2 snelkoppeling op interface voor slang
 – Intuïtief gebruik van transparante film
 – Gemakkelijk aanbrengen van verband op lastige plaatsen op het lichaam

Therapievertrouwen met gemak

Technische gegevens

* De Medela NPWToplossingen zijn momenteel niet beschikbaar in alle landen 1 Prestatiegegevens beschikbaar bij Medela AG 

2 Validatiegegevens van de bruikbaarheid beschikbaar bij Medela AG 

Schuim 
Vernet polyether  
en polyurethaan,  

hydrofoob materiaal

Poriegrootte: 600  800 micron

Treksterkte: 20 PSI /138 kPa 

PSI:  pounds per square inch  
(pond per vierkante inch)

Transparante film
Polyurethaanfilm  

met acryllijm

Maat: 26 cm x 32 cm

Waterdampdoorlatendheid 
(MVTR): 385 g/m²/dag

Waterdampdoorlatendheid  
(MVTR):  Moisture Vapor Transmission Rate
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Medela DCS
Veiligheid en gebruiksgemak

De voordelen op een rij

–  Eenvoudige schaalverdeling voor het aflezen van vloeistofvolumes.
–  Opvangpotten van hoogwaardig, schokbestendig en autoclaveerbaar  

polysulfoon.
–  Uniforme deksels voor alle formaten opvangpotten, van versterkt  

polyamide met santopreenafsluiting.

De voordelen op een rij

 – Veilige, hygiënische opvang en afvoer van vloeistof
 – Geruisloze werking < 50 dB(A)
 – Eenvoudige bediening met één hand
 – Ingebouwd bacterie en overloopfilter met hoge flowcapaciteit
 – Uiterst stevige en lekbestendige, tweelaagse opvangzakken
 – Automatische vacuümaansluiting − geen extra slang op het deksel nodig

Het disposable vloeistofopvang
systeem van Medela zorgt voor 
de veilige opvang en afvoer 
van afgezogen vloeistof. Alle 
opvangzakken zijn voorzien van 
meerdere veiligheidsfuncties, zoals 
een overloop en bacteriefilter, een 
rookvoorfilter en een terugslagklep 
die teruglopen voorkomt. Het harde 
deksel sluit de opvangzak hermetisch 
af en zorgt voor een stille werking. 
Omdat het vacuüm automatisch via de 
opvangpot op de opvangzak aansluit, 
hoeft er bij het verwisselen van de 
opvangzak geen extra vacuümslang 
te worden aangesloten. Voor het 
wegzuigen van grote volumes kunnen 
opstellingen met omschakelsysteem 
of een seriële aansluiting worden 
gebruikt. De opvangzakken zijn 
gemaakt van nietgiftige materialen 
en kunnen op milieuvriendelijke wijze 
worden afgevoerd (volgens de lokale 
voorschriften).

Het herbruikbare opvangsysteem 
van Medela bestaat uit duurzame, 
hoogwaardige componenten. Voor het 
eenvoudiger opvangen van afgezogen 
vloeistof. Er zijn vier verschillende 
formaten potten (1, 2, 3 en 5 liter), 
waarbij hetzelfde deksel op alle 
formaten past, voor logistieke eenvoud 
en gemak.
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opvang

Herbruikbare opvangpotten van 1, 2, 3 en 5 liter

Medela Herbruikbaar opvangsysteem
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Medela VAD
Veilige en individuele ondersteuning

De voordelen op een rij

–  Actief vacuüm voor een krachtige hechting van de vacuümcup aan  
de schedel, voorkomt ongewenst losschieten.

–  Grote keuze aan vacuümcups en maten voor een zachte en  
passende hechting.

–  Snel opstellen van systeem door goed passende, combineerbare  
componenten.

Het Medela systeem voor vacuüm
bevalling is een individueel en efficiënt 
systeem voor veilige ingrepen. De 
combinatie van de Medela Basic 
vacuümpomp met een keuze uit 
harde of zachte, herbruikbare of 
disposable cups en een breed scala 
aan accessoires, biedt een veilige en 
individuele ondersteuning.
Het constante vacuüm van de Basic 
houdt de vacuümcup op zijn plaats 
zodat het risico dat de cup losschiet 
minimaal is.
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Vacuüm-
bevalling

Technische gegevens (Basic)

hoge flow

30 l/min
(±5 l/min)

hoog vacuüm
90 kPa
675 mmHg
(±15%)

9,3 kg
(rackmodel)

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



Medical Vacuum Technology  
for Healthcare Professionals

Neem contact op met ons of met uw lokale  
Medela-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Plaatselijke contactgegevens:

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’sHertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be ©
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