
Operacyjny ginekologiczny ssak – DF-350 A
Ssak  DF-350  A jest  ssakiem  operacyjnym,  przeznaczony  jest  on   do 
stosowania szczególnie w ginekologii.  Ssak posiada przepływ aż 80 l /  
min, przeznaczony jest on do pracy ciągłej. 
Ssak wyposażony jest w duży wskazówkowy miernik ssania co umożliwia 
użytkownikowi  łatwe  odczytanie  wartości  ssania.  Sonda  ssąca  jest 
podłączona  bezpośrednio  do  butli  ssącej  wyposażonej  w  zawór 
antyprzelewowy. Dodatkowym zabezpieczeniem ssaka jest mały zbiornik 
z  zaworem  antyprzelewowym.  Uchwyt  na  pokrywie  butli  ssącej 
umożliwia  w  łatwy  sposób  obsłudze  zdjęcie  butli  ze  ssaka  w  celu 
opróżnienia, jest to higieniczne i bezpieczne 
dla obsługi. 
Kółka  ssaka  skręcają  się  o  360°,  dzięki 
czemu  urządzenie  jest  mobilne  i  łatwe  w 
przemieszczaniu.  Każde  kółko  posiada 
hamulec.
Obudowa  ssak  wykonana  jest   z 
wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS, co 
daje delikatnie błyszczący wygląd i jest łatwe 
w utrzymaniu czystości. 

Ssak wyposażony jest w przełącznik wyboru ssania:
• ssanie chirurgiczne: mniejszy dren, mniejszy przepływ
• ssanie położnicze: większy dren, większy przepływ

Rozwiązanie takie daje możliwość doboru wielkości przepływu do w zależności od zastosowania ssaka. W 
obu przypadkach mamy możliwość płynnej regulacji siły ssania za pomocą pokrętła.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania: AC 220V-240V
Moc: 250W
Wydajność maksymalna >80 l / min
Podciśnienie maksymalne >720 mmHg (96kPa)
Płynna regulacja podciśnienia 0-720 mmHg
Kółka: 4 szt. z hamulcami
Rozmiar urządzenia dł.45xszer.35xwys.84cm
Rozmiar opakowania dł.54xszer.44xwys.95 cm
Waga urządzenia 19,5 kg
Całkowita waga (transportowa) 25 kg

Standardowe akcesoria: 
1. Tuba ssąca (S) 180 cm 2 szt.
2. Tuba ssąca (L) 180 cm 1szt.
3. Cewnik ssania  1 szt. 
4. Włącznik nożny 1szt.
5. Filtr (L) 2 szt. 
6. Butle na wydzieliny   2  x 3l 

Opcjonalne akcesoria:
1. Zbiornik 2l do wkładów jednorazowych Serres
2. Wkłady jednorazowe Serres 2l
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