
Breed assortiment
l   Virusfilters, bacteriefilters, geurfilters
l   Medela en conische aansluitingen
l   Disposable

Hoogwaardig
l   Speciaal vervaardigde hoogwaardige medische membranen
l   In het laboratorium geteste hoge bacterieretentiewaarden 
l   Lage luchtweerstand door groot oppervlaktegebied 

Medische vacuümfilters
Voor naleving van veiligheidsnormen



Medela heeft een vast assortiment disposable filters die naadloos compatibel zijn 
met alle Medela Healthcare apparaten. Zo kunt u een vacuümsysteem op maat 
samenstellen voor uiteenlopende hygiënische vereisten.

–   Het bacteriefilter biedt het eerste, fundamentele niveau van hygiënische bescher-
ming. Dit is een eerste vereiste als uw systeem geen ingebouwd bacteriefilter 
heeft.

–   Overloopfilters vormen een onmisbaar veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat 
er vloeistoffen in de pomp of het centrale vacuümsysteem dringen. Elk aspiratie-
systeem dient te worden uitgerust met twee redundante overloopmechanismen. 

–   Geurmembranen vangen effectief gassen en geuren op, wat met name nuttig is 
wanneer containers gedurende meerdere uren worden gebruikt.

–   Verder levert Medela herbruikbare bacteriefilters voor toepassingen waarbij de 
membranen met een grotere frequentie moeten worden vervangen.

–   Om de veiligheid van patiënten en ziekenhuispersoneel te waarborgen, moet 
de vervangingsfrequentie van het pompfilter voldoen aan de richtlijnen in de 
gebruiksaanwijzing en de geldende lokale regelgeving voor infectiebeheer.

–   Filtercapaciteit (bacteriefilter) 99,985 % bij partikels groter dan 0,3 μm.
–   Filtercapaciteit (virusfilter) 99,99984 % voor deeltjes groter dan 0,03 μm.

Medela aansluiting Conische aansluiting

Type filter Medela/Medela  
aansluitingen

Conisch/Conische 
aansluitingen Aanbevolen toepassing Voor de volgende 

vloeistofopvang systemen

Bacteriën Ref. 077.0573 Hygiënische  
basisbescherming Herbruikbare opvangpotten

Virus Ref. 101035265 Hygiënische  
basisbescherming Herbruikbare opvangpotten

Bacteriën/overloop Ref. 077.0571 Ref. 077.0572 Secundaire  
overloopbeveiliging

Disposable opvangzakken
Herbruikbare opvangpotten

Virus/overloop Ref. 101035263 Ref. 101035264 Secundaire  
overloopbeveiliging

Disposable opvangzakken
Herbruikbare opvangpotten

Geur/Bacteriën Ref. 077.0575 Geurvermindering Disposable opvangzakken
Herbruikbare opvangpotten

Overzicht filters

Filter vervangen
–   In geval van overlopen of verstopping, of
–   wekelijks bij gebruik voor één patiënt, of 
–   dagelijks bij gebruik voor meerdere patiënten. 

Voer een filtertest uit voor het gebruik bij elke patiënt om te controleren of er sprake  
is van een verstopt filter. Neem de hygiënevoorschriften van de instelling in acht. 
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
www.medela.com

Lokale contactgegevens

Medische vacuümtechnologie voor professionele zorgverleners

Neem voor meer informatie contact op met ons  
of met uw lokale Medela-vertegenwoordiger.

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB’s-Hertogenbosch
Netherlands
Phone  +31 73 690 40 40
Fax  +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be


