Medela DCS
Sistema de recolha de fluidos descartável

SEGURANÇA FACILITADA

Paz de espírito...
–	
Segurança e higiene na recolha e eliminação de fluidos
– Funcionamento silencioso < 50 dB ( A )
–	
Manuseamento fácil, utilização só com uma mão
...graças ao seu design inteligente
–	
Incorporação de filtro bacteriano e contra extravasamento de alto débito
–	
Forros de dupla camada altamente resistentes a rotura
–	
L igação de vácuo automática – sem tubos adicionais

Precious life – Progressive care

SEGURANÇA FACILITADA
O sistema de recolha de fluidos descartável da Medela proporciona segurança
na recolha e eliminação dos fluidos aspirados.
Todos os forros estão equipados com várias características de segurança, tais como
um filtro bacteriano contra extravasamentos, um pré-filtro de fumo e uma válvula de não
retorno para prevenir o refluxo. A tampa dura veda bem e permite um funcionamento
com baixo nível de ruído. Dado que o vácuo é automaticamente ligado ao forro através
do recipiente, não é necessário ligar mais tubos de vácuo a cada mudança de forro.
As configurações com válvula de conversão ou ligação em série permitem gerir grandes volumes. Os forros são fabricados em material não tóxico e podem ser eliminados
por incineração de forma ecológica.

Características chave num relance
O baixo nível de ruído reduz significativamente o incómodo no bloco
operatório
–	
C om 50 dB(A) medidos à distância de 1 m, os forros da Medela são
até quatro vezes mais silenciosos do que outros modelos comparáveis 1.
Utilização fácil só com uma mão
–	
O vácuo é imediatamente aplicado através das tampas duras, que encaixam
perfeitamente no recipiente de forma simples.
–	
A s pegas grandes dos forros, os recipientes em V e a garra de fecho
do recipiente permitem uma utilização só com uma mão.
–	
G raças à ligação automática do vácuo através do recipiente, não é
necessário ligar mais tubos de vácuo a cada vez.

Segurança por meio do design
–	
S istema fechado com filtro bacteriano contra extravasamentos de alto débito
( 99,999 % de retenção 1 ), pré-filtro de fumo e válvula antirrefluxo do paciente.
–	
A folha de alumínio com PA/PE de dupla camada e altamente resistente
à rotura 1 garante a melhor proteção.
–	
O s modelos opcionais com solidificante eliminam o risco de derrame e
podem reduzir o custo da eliminação 2.

Gama completa de acessórios compatíveis
A Medela oferece uma gama completa de acessórios compatíveis,
tais como recipientes reutilizáveis, tubos de vácuo, filtros, copos
de amostras, tubos de paciente e carrinho em carrossel.

Referências
1 Dados de desempenho nos arquivos da Medela AG
2 Dependendo dos regulamentos locais em matéria de eliminação
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ATENÇÃO: Nos EUA, a lei federal só permite a venda deste dispositivo a médicos ou por indicação de um profissional de saúde.

