
Dominant Flex  
Chirurgische vacuümpomp 

Krachtig

–  Krachtige flow tot 60 l per minuut en 

een fluisterstille werking bij < 40 dB(A)*

–  Constant vacuüm – geen fluctuatie 

–  Supersnel opvoeren van het vermogen 

Betrouwbaar

–  Extreem duurzaam 

–  Hoogwaardige, in Zwitserland  

vervaardigde componenten 

KRACHTIGE EN BETROUWBARE  
VACUÜMTECHNOLOGIE 

Precious life – Progressive care

101036487-MNLNL-2018-02-A-sellsheet-domflex-A4.indd   1 08.05.18   09:32



Medische vacuümtechnologie voor professionele zorgverleners

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

Onafhankelijk, krachtig en betrouwbaar – een goed alternatief voor wandvacuüm

De Dominant Flex voorziet in bijna alle vacuümtoepassingen in ziekenhuizen, klinieken of dokterspraktijken. Het heeft de 
classificatie ‘Cardiac Floating’ en is daarmee toegelaten voor gebruik bij cardiochirurgie. De pomp biedt een goed alternatief 
voor een wandvacuüm, omdat het separate vacuüm overstroming in wandsystemen voorkomt en een gelijkmatig, consistent 
en betrouwbaar vacuümniveau biedt. Het zware zuiger-cilindersysteem biedt een fluisterstille en robuuste werking. Door de 
jarenlange betrouwbare werking van de vacuümpomp, de minimale onderhoudseisen en de lange vervangingscycli, wordt 
de initiële investering snel terugverdiend. 

De Dominant Flex biedt flexibiliteit, zodat de gebruiker kan kiezen voor een krachtige, gemiddelde of een lage flow, waarbij 
tegelijkertijd ook de vacuümopbouwtijd en het geluidsniveau worden geregeld. Met zijn krachtige flow en vacuüm is deze 
pomp ook een perfecte liposuctie-aspirator. 

De Basic vacuümpomp van Medela biedt een instapoplossing voor medische vacuümtechnologie en combineert gebruikers-
gemak en duurzaamheid dankzij een vereenvoudigd, uniek ontwerp (Hoog vacuüm – 90 kPa / 675 mmHg; Hoge flow: 30 l/min.). 

Voor extra mobiliteit zijn er ook trolley- of draagbare versies leverbaar. De vloeistofopvangsystemen van Medela completeren 
de pomp, voor het veilig en geruisloos opvangen van lichaamsvloeistoffen.

*Gegevens beschikbaar bij Medela AG

Lokale contactgegevens
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 Krachtig maar stil 

 4   De krachtige motoreenheid is fluisterstil bij < 40 dB(A)*.
 5    De gepatenteerde membraanvacuümregelaar biedt een 

snelle opbouw van het vacuüm.
 6    Met de Dominant Flex kunt u zelf het gewenste flowniveau 

kiezen.

 Gebruikersgericht ontwerp voor gebruiksgemak

 7    De pomp is beschermd door een mechanische 
overloopbeveiliging.

 8    Eenvoudig te reinigen en een minimaal infectierisico door 
de Clean Touch-elementen en de gladde behuizing zonder 
randjes en groeven.

 9    Door de ingebouwde voetbediende aan/uit-schakelaar houdt  
u uw handen vrij.

 Ontworpen voor een levenslange werking

 1     Zware zuiger-cilindertechnologie voor ongeëvenaarde 
duurzaamheid.

 2     Dankzij 50 jaar ervaring heeft Medela robuuste pompen 
gebouwd met 5 jaar garantie op de complete pomp.

 3    Minimale mechanische slijtage door de toepassing van 
gepatenteerde platte veren. 

Belangrijke kenmerken in één oogopslag

Technische gegevens Dominant Flex

hoge flow
40/50/60 l/min.

hoog vacuüm 
– 95 kPa/ 713 mmHg

9,3 kg (rack-model)
20,5 lbs

5 jaar garantie

H x B x D 
(rack-model)
210 x 305 x 375 mm
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
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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