
 

Voldoet aan alle CE- en ISO 10079-3 normen: 
• Er is een aansluiting voor een overloopbeveiliging aanwezig 
• De manometer beweegt anti-klokwijs bij toename van vacuümkracht 
• Voldoet aan zeer hoge flows: tot 150l/min 

Soms is er behoefte aan extreem hoge flows. Dan biedt deze SFF vacuümregelaar de 
mogelijkheid om tot 150 l/min capaciteit te gaan, uiteraard afhankelijk van de flow uit 
het netwerk. 

Diagnose scherm aan achterzijde geeft direct aan of er verstopping en/of vervuiling is 
opgetreden. 
 
Modulaire opbouw. 
 
Onderdelen snel en eenvoudig te vervangen. Daarna uitsluitend functietest. 

Eenvoudig bedienbaar. Keuze uit gecontroleerde zuigkracht of direct volledig 
beschikbare zuigkracht.  

Eenvoudig bedienbare ON/OFF switch; ON positie geeft direct laatst ingestelde 
zuigkracht. 
 
Manometer opgenomen in de kast en daardoor goed beschermd. 
 
Manometer met dubbele schaalverdeling zowel kPa als mmHg. 
 
Makkelijk en snel te reinigen. 
 
Geen preventief onderhoud: 3x per jaar een Service check. 
 
Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.  

Vacuümregelaars kunnen zowel geassembleerd met rechtstreekse aansluiting worden 
geleverd als met CE ISO lage druk slangstel. 
 
Meer dan 20 jaar gebruikservaring. 

3 jaar garantie.

De Surgical  Free  Flow regelaar  (hoog  vacuüm/
hoge flow) voor gebruik in de OK; direct grote 
flows beschikbaar.
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Ohio SFF 
vacuümregelaar

Ohio vacuümregelaars hebben hun 
superioriteit alom bewezen. 
Wereldwijd zijn zij marktleider en 
blinken uit door toonzettende 
eigenschappen. Ohio regelaars 
kunnen beter benoemd worden als: 
'vacuüm reduceer ventielen'. De 
ingestelde vacuümkracht wordt 
namelijk geregeld d.m.v. een 
membraan. Gevolg hiervan is dat 
ingesteld vacuümniveau het 
maximum vacuümniveau is. Er zal 
dus niet bij vastzuigen van de 
catheter naar een ongewenst hogere 
vacuümkracht doorgezogen worden. 
Mede door deze techniek is er een 
ongekend hoge flowcapaciteit 
waardoor het zuigen merkbaar beter 
is.  
Deze bijzondere vacuüm regelaar is 
specifiek ontwikkeld voor die 
toepassing waar behoefte is aan 
hoge vacuümniveaus met hoge 
flowsnelheden, bijv. de OK.

VacO2med is ISO 13485 gecertificeerd door BSI


