Dispenzor DP 30
Od špecialistov na výkonné čerpadlá
Vyskúšajte nový dávkovač Nouvag DP 30 s vysoko
výkonným čerpadlovým systémom. Nastavte výkon
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čerpadla a pracujte s nožným Vario pedálom.
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Univerzálna inﬁltračná pumpa
Dispenzor DP 30 je univerzálna inﬁltračná pumpa, ktorá je veľmi vhodná na aplikáciu tumescentnej anestézie pri
endovenóznej laserovej ablácii.
Potenciometrom na prístroji sa nastavuje požadovaný percentuálny prietok a samotné dávkovanie je ovládané
nožným pedálom.
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Najlepší pomer cena/výkon
Univerzálne použiteľný
Jednoduché ovládanie
Jednoduchá údržba
Kvalita inﬁltrácie
Časová úspora v porovnaní
s inﬂitráciou pomocou ihly
• Kontinuálne a presne
nastaviteľný výkon
inﬁltrácie
• Spoľahlivá, schválená
a stabilná technológia

Technické údaje
Typ:

Dispenzor DP 30

Napájanie:

230 V 50 Hz

Max. výkon:

40 VA

Prietok:

1 – 12.5 l/h (+/– 5 %)

Maximálny tlak:

2.0 bar

Rozmery:

Š 260/ H 250/ V110 mm

Hmotnosť:

2,5 kg

Dispenzor DP 30 s ON/OFF
nožným pedálom, Ref. 4186
Obsahuje:
• Inﬁltračný set, 4 m, sterilný
Ref. 6022
• Držiak fľaše (bez fľaše)
Ref. 1770
• ON/OFF pedál, Ref. 1513
Dispenzor DP 30 s nožným
Vario pedálom, Ref. 4187
Obsahuje:
• Inﬁltračný set, 4 m, sterilný
Ref. 6022
• Držiak fľaše (bez fľaše)
Ref. 1770
• Vario pedál, Ref. 1501
Neobsahuje inﬁltračný roztok!

Ergonomický tvar
Najmenší a njaľahší
prístroj vo svojej triede.
Jednoduché čisteni e.

Integrácia štandardných ﬂiaš
Štandardná fľaša s inﬁltračným
roztokom sa jednoducho pripojí
k dispenzeru.

Jednoduché pripojenie hadičky

On/Oﬀ kontrolka
Zelená LED indikuje zapnutie
prístroja.

Tiché čerpadlo
Inﬁltračná hadička sa ľahko pripája
a čerpadlo pracuje na nízkej úrovni
hluku.

Adekvátny výkon čerpadla
Reprodukovateľný inﬁltračný výkon
vďaka stupnici regulácie prietoku.

Predný spínač čerpadla
Spínač je umiestnený na prednom
paneli, z dôvodu jednoduchého
ovládania a zamedzenia
neúmyselného posunutia prístroja.

