
 

Voldoet aan alle CE- en ISO 10079-3 normen, o.a.: 
• Er is een aansluiting voor een overloopbeveiliging aanwezig 
• Er is een positieve-druk beveiliging aanwezig: een beveiliging die voorkomt dat er 

positieve druk vanuit het gasnet bij de patiënt kan komen. 
• De manometer beweegt anti-klokwijs bij toename van vacuümkracht 
• Voldoet aan flows: minimaal 15 l/min aan de patiëntzijde van de opvangpot. 

Dankzij deze unieke eigenschappen en veiligheden is het verantwoord en zinvol om 
geen gebruik meer te maken van de zgn. natte 'drie-kamer'-thorax opvangsystemen. 
Dit bespaart aanzienlijk op kosten. De watermanometer wordt namelijk overbodig. 

Negatieve druk beveiliging: geïntegreerde aanzuigklep die bij te hoge 
vacuümkrachten 'valse' lucht aanzuigt, waardoor er geen hoger vacuüm kan worden 
gecreëerd. 
 

Excellente flowcapaciteit: 0-40 l/min 
 

Modulaire opbouw. 
 

Onderdelen snel en eenvoudig te vervangen. Daarna uitsluitend functietest. 
 

Onbreekbare kast. 

Manometer opgenomen in de kast en daardoor goed beschermd. Met dubbele 
schaalverdeling zowel kPa als cmH2O. 
 

Makkelijk en snel te reinigen. 
 

Geen preventief onderhoud: slechts 1x per jaar een Service check. 
 

Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.  
 
Grote instelknop voor nauwkeurige fine-tuning van instelwaarden. 
 

Eenvoudige compensatie-instelling voor het waterslot; stille afzuiging. 

Vacuümregelaars kunnen zowel geassembleerd met rechtstreekse aansluiting worden 
geleverd als met CE ISO lage druk slangstel. .  
 

Meer dan 25 jaar gebruikservaring. 

3 jaar garantie.

Unieke regelaar maakt watermanometer op 
betrouwbare manier overbodig.
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Ohio Thorax 
vacuümregelaar

Thorax zuigerij voldoet aan 
specifieke normen gesteld in ISO 
10079-3.  Een vacuümregelaar die 
specifiek voor thorax ontworpen is: 
marked "thoracic drainage" en er 
mag niet behandeld worden met 
meer dan -10 kPa! Vandaar deze 
specifieke Thorax vacuümregelaar.  
Thorax drainage is een verhaal 
apart: De volstrekt unieke Ohio 
regelaar heeft een aantal 
eigenschappen in zich waardoor de 
complexiteit van Thoraxdrainage 
aanzienlijk vereenvoudigd en de 
effectiviteit aanzienlijk verhoogd 
wordt. Tevens kan men hierdoor 
veel kosten op deze speciale en 
complexe zuigapplicatie besparen. 
De Thoraxregelaar kan voorzien 
worden van een 
overloopbeveiliging.

VacO2med is ISO 13485 gecertificeerd door BSI
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