
Precious life – Progressive care

Poder de escolha

dominant Flex – aspirador cirúrgico

dominant Flex



dominant Flex
o primeiro aspirador cirúrgico Medela com  
taxas de fluxo reguláveis

Proporciona aspiração higiénica, simples e fiável. os aspiradores cirúrgicos dominant Flex podem ser utilizados para 
aspiração geral ou para apoiar as aplicações de aspiração principais nas seguintes aplicações hospitalares, em clínicas 
cirúrgicas de ambulatório e em consultórios médicos: cirurgia geral, lipoaspiração, endoscopia, aspiração das vias aéreas, 
neurocirurgia e drenagem de feridas.

Escolha a taxa de fluxo. sem necessidade de mudar de aspirador quando se necessita de uma taxa de fluxo diferente.  
a operação padrão do dominant Flex é de 50 l/min. se necessitar de uma acumulação de vácuo mais rápida, toque no 
botão cleanTouch, para obter 60 l/min. Para operações delicadas, nas quais um nível de ruído mínimo é fundamental, 
toque simplesmente no botão de 40 l/min para reduzir o nível de ruído. 

Opte pela fiabilidade. o nosso processo de desenvolvimento de produtos é sempre orientado pelas necessidades dos 

nossos clientes. a Medela utiliza materiais resistentes, testa e volta a testar os novos conceitos, e implementa soluções de 

engenharia inteligentes de modo a continuar a nossa tradição de fornecer aspiradores de qualidade e de longa duração.

Opte pela proteção higiénica. o design da caixa do dominant Flex, os seus botões cleanTouch e a localização dos seus 
elementos de funcionamento ajudam a reduzir o tempo necessário para a sua limpeza. Para uma proteção adicional, pode 
ainda escolher entre uma gama alargada de filtros. os nossos sistemas de recolha de fluidos proporcionam uma proteção 
integrada.

Uma escolha fácil. a nossa equipa de peritos combina com sucesso soluções de engenharia inteligentes e uma  
operação simples. a construção interna do dominant Flex reduz a manutenção. a operação “one-touch” é fácil e intuitiva, 
com leds indicadores do modo ativado.

a  Kit de segurança

b  Manómetro em kPa e mmhg

c  Botões para regulação do nível  

de fluxo

d  Botão ligar/desligar

e  regulador de vácuo de membrana

f  Indicador de modo de espera 
(standby)

g  calha padrão

h  Interruptor de pedal ligar/desligar

i  Quatro rodas com travões

j  Pega de transporte
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alteração do fluxo com um  
único toque

alta qualidade e durabilidade  
dos componentes

higiene por construção inteligente

a fiabilidade encontra-se com  
a tecnologia moderna

Poder de escolha

com o dominant Flex, ganha flexibilidade e pode realizar mais aplicações  
com apenas um único aspirador. a taxa de fluxo padrão de 50 l/min é o fluxo 
de partida ideal para a maioria dos procedimentos. caso necessite de uma 
acumulação de vácuo mais rápida, um simples toque no botão de 60 l/min é  
o suficiente para colocar o aspirador em modo turbo. Um toque no botão de  
40 l/min proporciona de imediato uma operação mais silenciosa.

Fiabilidade suíça

a Medela cumpre as promessas do rótulo “Made in switzerland”. aplicamos a 
experiência de mais de 50 anos na criação de aspiradores cirúrgicos para criar 
uma moderna unidade motora de pistão e cilindro. o material de alta tecnologia 
resistente ao calor proporciona uma operação fiável e duradoura. a tecnologia 
patenteada e a construção inteligente contribuem para uma necessidade de 
manutenção reduzida.

Elevado nível de higiene

a qualidade dos materiais da caixa do aspirador resiste a desinfetantes  
potentes e a cobertura lisa de uma só peça facilita a limpeza. a tecnologia 
cleanTouch aplicada nos botões de ligar/desligar e de mudança de taxa de  
fluxo permite uma operação com um só toque com botões isentos de abertu-
ras ou ranhuras. a operação mãos-livres do aspirador é possível através  
do interruptor de pedal ligar/desligar integrado no carro do aspirador.

Simplicidade sofisticada

a Medela desenvolveu o aspirador dominant Flex focando-se na facilidade  
de utilização e na versatilidade. o manómetro com grande visor permite a 
verificação num relance. o regulador de vácuo de membrana ajuda-o a definir 
níveis de vácuo precisos. os botões cleanTouch significam que o fluxo pode 
ser alterado com um simples toque. o aspirador encontra-se disponível em 
versões para suporte, portátil ou móvel, de modo a adaptar-se ao ambiente 
clínico a que se destina. os sistemas de recolha reutilizáveis ou descartáveis 
Medela foram especialmente concebidos para compatibilidade e funcionalidade 
com os aspiradores Medela.

Versão para suporte

  
Vantagens
 
– O Dominant Flex é o primeiro aspirador cirúrgico Medela com taxas de fluxo reguláveis, oferecendo uma escolha  

de acumulação de vácuo mais rápida ou funcionamento mais silencioso.

– o processo de desenvolvimento e fabrico suíço oferece precisão mecânica e um excelente desempenho.

– A fiabilidade de mais de 50 anos de experiência adaptados às necessidades modernas.

– O interior simplificado do aspirador ajuda a reduzir a necessidade de manutenção.

– Facilidade de utilização através de um design inteligente e uma ampla gama de acessórios compatíveis.

– 5 anos de garantia.
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acessórios

especificações técnicas

Regulador de vácuo  
de pedal para uma  
regulação “mãos-livres”

Pode ser ligado aos  
aspiradores standard  
Medela.

Interruptor de pedal ligar/
desligar

Tamanho do cabo de 3,5 m.

Gama de filtros

Para proteger o aspirador de 
transbordo, proteger o ambien-
te de contaminação bacteriana 
ou neutralizar o odor.

Sistema de recolha  
reutilizável

recipientes e tampas de 
PsU autoclaváveis para a 
recolha fácil e económica 
de secreções. Tamanhos: 
1, 2, 3 e 5 litros.

Sistema de recolha  
descartável

Mangas de revestimento des-
cartáveis e recipientes reutili-
záveis de Pc permitem um ma-
nuseamento simples e limpo e 
uma gestão de fluidos eficiente. 
Tamanhos: 1,5 e 2,5 litros.

Gama de tubagens

de silicone ou de PVc.

Complete o seu aspirador Dominant Flex com  
acessórios Medela, para uma flexibilidade a  
facilidade de utilização superiores.

Tecnologia de aspiração  
Médica para Profissionais  
do setor da saúde

Entre em contacto connosco ou com o seu re-
presentante local Medela para mais detalhes.

  Contacto local:

Productos Medicinales Medela, s.l.
c/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918, Badalona
Barcelona
spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
info@medela.pt
www.medela.es
www.medela.pt

a  x  l x P (versão para suporte)
210 x 305 x 375 mm

Potência
100 – 240V

fluxo elevado
40 l/min.
50 l/min.
60 l/min.

Iso 9001
Iso 13485
ce (93/42/cee), IIa

alto vácuo
– 95 kPa
– 713 mmhg

9,3 kg (versão para 
suporte)

5 anos de garantia

Medela aG
lättichstrasse 4b
6341 Baar, switzerland
www.medela.com




