Aspira Go

Kraftig, høykapasitets
bærbart sug

Kompakt og lettvekt design

Overflater enkle å rengjøre, liten fare
for krysskontaminasjon

Kan brukes overalt da den
kommer med ladbart batteri

anni di eccellenza italiana
years of italian excellence

Aspir
sp a Go

Kraftig, høykapasitets
bærbart sug

Aspira Go er
en profesjonell bærbar aspirator,
batteridrevet, for medisinsk og kirurgisk bruk i
helseinstitusjoner, for eksempel sykehus, sykehjem,
ambulanse og hjemmepleie. Den opplyste sugekraften er
produsert i samsvar med EN ISO 10079-1-standarden, og er
testet og validert av TÜV Rheinland. Litium-ionbatteripakken, enkel å bytte ut og raskt å lade opp,
flerspennings strømforsyningsenheten og 12V-bilkabelen
gjør denne enheten egnet for bruk overalt. Et hydrofobt
antibakterielt høyeffektivt filter for en-pasientsbruk
kan benyttes, skiftes ut annenhver måned. Aspira Go er
tilgjengelig med sugestrømmer 20 l/min eller 30 l/min.

Praktisk og resistent håndtak

Bæreveske med refleksdetaljer (tilleggsutstyr)

Integrerte kapsler for å
lukke åpningene.

Filterkobling i mykt
termoplastikkmateriale

Fikseringsknagg
for kapslene

Patentsøkt
Nytt injeksjonslokk av overformet bi-materiale
med hurtigfilterkobling

Klar og tydelig merking av
koblinger

Myk og hygenisk tetning
mot kolben

Intuitiv lesning av funksjoner

Justerbar vakuum med
nivåavlesning

Aspira Go er bygget av høykvalitets plastmateriale, noe
som sikrer robusthet under høy drift og samtidig redusert
vekt for en enklere transport med det praktisk integrerte
håndtaket. Kolbeholderen kan plasseres til høyre eller på
venstre side av enheten, den huser en en-liters gradert PCflaske. Dette og silikontilkoblingsrørene kan steriliseres for
optimal hygiene.

Tilbehør
Steriliserbar 1000 ml kolbe

Steriliserbar silikonslange

Antibakteriell/antiviralt hydrofobisk filter

Engangs manuell vakuumkontroll

Multivolt strømforsyning og batteripakke

12V DC Sigarettplugg for lading og strøm

Tilleggsutstyr

Flaem kolber for hjemmebruk kan vaskes i
oppvaskmaskin

Dobbelt overløpsblokkeringssystem og antibakterielt, antiviralt og hydrofobt filter for å
beskytte omsorgsperson og pumpe

Bæreveske
Oppheng for rullestol

Ekstra kolbeholder
Engangs pasientkolbe 800 ml

Støtsikker konstruksjon

Aspira Go

Kraftig, høykapasitets bærbart sug

Ekstra kolbeholder

Ladbart og utskiftbart Li-Ion batteri ved endt livsforløp
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Tekniske data
Modell

P1611EM-30

Maks flow
Strømforsyning

30 l/min
100-240V 50-60Hz o 12V DC

Batteridrift ved fulladet batteri

ca. 40 minutt

Batteri ladetid
Bruk

Ca. 4 timer
Intermitterende ( 30’ PÅ - 30’ AV )
62 dB (A) ca.

Lidnivå (ved 1 m)
Vekt

2.5 Kg / 5.5 lb
36 x 14 x 27 h cm

Dimensjoner
Garanti

Kontakt din forhandler

Artikkelnummer

AR30P00
2 STK

Kartong
Strekkode

I samsvar med European Medical Directive 93/42/EEC
Samsvarer med standard EN 10993-1 «Biologisk evaluering av medisinsk utstyr» og 93/42/
EEC «Medical devices» fri for ftalater. I overenstemmelse med reg. no 1907/2006.

Godkjenninger
Samsvarer med std. EN 60601-1 og EN ISO 10079-1 (kun for 230 V ~ 50 Hz)
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