
1.5  opvangpot

1.5 opvangzak

2.5 opvangzak

2.5  opvangpot

Disposable Collection System

Quick Card

Gebruik van opvangzakken

Voorbereiding van enkele opvangzak en -pot

Combineer de opvangzakken  
met de juiste opvangpotten

1.5 opvangzak

1.5  opvangpot

2.5 opvangzak

2.5  opvangpot

De maatverdeling van de opvangzakken is niet gelijk aan  
de opvangpotten! Bij verkeerd gebruik van het product zijn 
veiligheid en hygiene niet gegarandeerd.

Bevestig de vacuümslang aan  
de vacuümaansluiting

 
1  Plaats de opvangzak in 

de opvangpot

 
2  Druk het deksel stevig 

naar beneden

 
3  

 
4 Zet de pomp aan

✓✓

Precious life,
progressive care

Deze Quick Card dient geenszins als vervanging voor  
de gebruiksaanwijzing REF 200.1783.

Bevestig de patiëntslang in 
de  patiëntaansluiting, gebruik 
daarbij de connector op de 
opvangzak



Met wisselsysteem

LET OP 
Sluit de patiëntaansluiting 
 voordat je omschakelt van 
de ene opvangzak naar de 
andere.

Vacuüm seriële verbindingen

Vacuüm seriële verbindingen

Patiëntslang

Vacuüm aansluiting 
naar de pomp

Het wisselsysteem
zorgt ervoor dat het vacuüm 
kan worden  omgeschakeld 
van de ene  opvangpot naar 
de andere.

Patiëntslang

LET OP 
*  Medela raadt ten sterkste aan om een veiligheidsset of een 

overloopbeveiligings-/bacteriefilter met de vacuüm regelaar 
te gebruiken om te voorkomen dat vloeistoffen in de vacuüm-
bron terecht komen. 

077.0571* 077.0651*

Bevestig de vacuüm-
slang met y-stuk  
met behulp van de 
directe connector 
aan de vacuümpoort

International Sales
Medela AG 
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
Fax +41 41 562 51 00
customercare@medela.ch
www.medelahealthcare.com

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
www.medelahealthcare.com
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Netherlands & Belgium 
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ‘s-Hertogenbosch
Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl, info@medela.be
www.medela.nl, www.medelahealthcare.be

Aansluiting van seriële schakeling

Ontkoppeling en afvalverwerking
 
1  Klem de patiëntslang af

 
2  Sluit de patiënt- 

aansluiting af

 
3    Zet de pomp uit en zet 

het vacuüm op nul

 
4  Verwijder de opvangzak  

en gooi deze weg

077.0160 077.0158
VE 100

Patient seriële verbindingen


