AMBUJET P 1000 B 10G
Aspirador portátil para secreções
com soporte de parede com recarga automática 10G

Aspirador com dimensões reduzidas, utilizado para a remoção de fluidos do tracto respiratório superior ou do sistema
de suporte à respiração. A unidade de sucção cria um vácuo que puxa o fluido através do cateter descartável ligado ao
recipiente de recolha. A base tem a dupla função de estação de carga e de fixação em conformidade com a norma EN
1789.
Características específicas
Peso e tamanho reduzidos
Visualização rápida do vácuo graças aos LEDs
Classificação ISO Alto vácuo/Alto fluxo
Aspirador protegido contra choques e quedas graças ao
casca anti-choque
Mecanismo para enganchar e desenganchar a base
extremamente rápido
Para carregar a bateria, é só por o aspirador na sua
base/fixação

Equipamento de série
Fixação com sistema de recarga automática integrada
Bateria
Copo Serres com bolsa descartável
Tubo paciente descartável 1,8 m
Alça para transporte aspirador
Acessórios /Peças de reposição
SC75012E
Bolsas laterais para Jet
SC73017E
Fonte de alimentação 220V
SC73013E
Filtro antibacteriano de reposição
Cateter de aspiração descartável 1,8m
SC73016E
sterile
SC75018E
Paquete 36 bolsas descartáveis
Em conformidade com
ISO 10079-1
EN 1789

Especificações
Dimensões Jet
Dimensões Jet c/fixação
Peso aspirador
Peso fixação
Range vácuo
Sucção livre fluxo
Nivel de som
Requisitos de conexão elétrica
Classificação IP
Bateria
Tempo de utilização bateria
Tempo de recarga bateria
Capacidade do copo
Tubo paciente
Temp. De utilização
Temp. De armazenamento
Umidade

200x225x285 mm
200x250x320 mm
2,65 kg
0,8 kg
Da 50 a 550 mmHg
32 l/min
70 db
100-240 VAC 47-63 Hz
0,75
A max; 12VDC 33W max
IP12
12V DC Ni-MH
30 min. ON, 30 min. OFF
5h
1000 ml
1,8 m
Da 0°C a +45°C
Da – 40°C a +70°C
Da 0 a 95%
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