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תיאור כללי תיאור כללי 

PM65 המיוצר נייד סקשיין מכשירPM65 המיוצר נייד סקשיין מכשיר
ע"י Medical Precision הוא פתרון נהדרע"י Medical Precision הוא פתרון נהדר

לניידות. כולל סוללה רבת עצמה המאפשרתלניידות. כולל סוללה רבת עצמה המאפשרת
לפעול במשך 120 דקות. המכשיר כולללפעול במשך 120 דקות. המכשיר כולל
מחוון אור המספק התראה כשהסוללהמחוון אור המספק התראה כשהסוללה

הנמוכה, להבטחת המשכיות טיפול . הנמוכה, להבטחת המשכיות טיפול . 
מותאמת לשימוש מוסדות רפואיים ושימושמותאמת לשימוש מוסדות רפואיים ושימוש
ביתי. רמת ביצועים גבוהה מספק וואקוםביתי. רמת ביצועים גבוהה מספק וואקום

בעצמה inHg 2-21. שעון לקריאה קלה שלבעצמה inHg 2-21. שעון לקריאה קלה של
הוואקום בעת השאיבה. ביצועי סוללההוואקום בעת השאיבה. ביצועי סוללה

מצוינים מאפשרת 1.5 שעות של זמןמצוינים מאפשרת 1.5 שעות של זמן
הפעלה. מחוון "אור סוללה נמוך" , למניעתהפעלה. מחוון "אור סוללה נמוך" , למניעת
Vac Go Easy הפרעות במהלך הטיפול. לVac Go Easy הפרעות במהלך הטיפול. ל
מיכל איסוף בנפח cc 800 , המכשיר ניתןמיכל איסוף בנפח cc 800 , המכשיר ניתן

לנשיאה בתיק נוח, שתוכנן במיוחד לשאת אתלנשיאה בתיק נוח, שתוכנן במיוחד לשאת את
מכשיר השאיבה, קיים תא מיוחד לאחסוןמכשיר השאיבה, קיים תא מיוחד לאחסון

Auto Tubing המטען, כבל חשמל היניקהAuto Tubing המטען, כבל חשמל היניקה
DC פלסטיק מארז .אופציונאלי ABS עמיד, DC פלסטיק מארז .אופציונאלי ABS עמיד, 

קל לניקוי ובקרת זיהום ידידותי. אין שטחיםקל לניקוי ובקרת זיהום ידידותי. אין שטחים
פתוחים ביחידה שעלולים לאפשר מצעפתוחים ביחידה שעלולים לאפשר מצע
חיידקים ולכלוך. מערכת הגנת משאבהחיידקים ולכלוך. מערכת הגנת משאבה

כפולה כוללת שני אמצעי הגנה. כיבוי בעתכפולה כוללת שני אמצעי הגנה. כיבוי בעת
הצפה במכל כדי להגן על גלישה ומסנןהצפה במכל כדי להגן על גלישה ומסנן

הידרופובי המיועד למנוע החזרת נוזלים כמוהידרופובי המיועד למנוע החזרת נוזלים כמו
גם מזהמים לאוויר מהכניסה למשאבה.גם מזהמים לאוויר מהכניסה למשאבה.
Easy Go Vac ואיכותי מהימן מכשיר.Easy Go Vac ואיכותי מהימן מכשיר.

וואקום inHg 2-21 "אור סוללה נמוך"וואקום inHg 2-21 "אור סוללה נמוך"
התראת סוללה חלשה מיכל 800 סמ"ק קלהתראת סוללה חלשה מיכל 800 סמ"ק קל

לניקוי ובקרת זיהום ידידותית מסנן הידרופובי לניקוי ובקרת זיהום ידידותית מסנן הידרופובי 
מאפיינים מאפיינים 
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מידות (בתיק):30מידות (בתיק):30
*25*25
* 10* 10

*25 ס"מ משקל: (עם תיק נשיאה ואביזרים):*25 ס"מ משקל: (עם תיק נשיאה ואביזרים):
4.4 קילוגרם משקל ברוטו: 5 קילוגרם מכל4.4 קילוגרם משקל ברוטו: 5 קילוגרם מכל

סקשיין: נפח 800 מ"ל  וואקום לא יעלה על סקשיין: נפח 800 מ"ל  וואקום לא יעלה על 
inHg 635 כפולה הבטחה .כספית מ"מ:inHg 635 כפולה הבטחה .כספית מ"מ:

מצוף במכל לכבוי שסתומים, מגן על מכשירמצוף במכל לכבוי שסתומים, מגן על מכשיר
הוואקום בזמן מילוי יתר. מסנן: פנימי וואקום:הוואקום בזמן מילוי יתר. מסנן: פנימי וואקום:

inHg 51-483 6.5 :ספיקה כספית מ"מ ±inHg 51-483 6.5 :ספיקה כספית מ"מ ±
1.8 ,DC , 4.01.8 ליטר / לדקה חשמל:12 וולט ,DC , 4.0 ליטר / לדקה חשמל:12 וולט

אמפר מטען סוללות / ספק כוח: 100-240אמפר מטען סוללות / ספק כוח: 100-240
וולט AC, 50-60 הרץ, סוג סוללה פנימי: 12וולט AC, 50-60 הרץ, סוג סוללה פנימי: 12
וולט, טווח טמפרטורת הפעלה: ° C  10 עדוולט, טווח טמפרטורת הפעלה: ° C  10 עד

40 ° C 40טווח :ניידות / אחסון דרישות ° C טווח :ניידות / אחסון דרישות
C ° 20-) F ° 104 עד F ° 4- :טמפרטורהC ° 20-) F ° 104 עד F ° 4- :טמפרטורה

עד C ° 40) לחות: 95% ללא עיבוי סיווגעד C ° 40) לחות: 95% ללא עיבוי סיווג
ציוד: I Class – הגנה מפני התחשמלות סוגציוד: I Class – הגנה מפני התחשמלות סוג

BF – נגד הגנה של מסוימת מידהBF – נגד הגנה של מסוימת מידה
התחשמלות IPX0 – תואר של הגנה מפניהתחשמלות IPX0 – תואר של הגנה מפני

החדירה של נוזלים מצב פעולה – רציףהחדירה של נוזלים מצב פעולה – רציף

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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