bilser elit

®

1980’den bugüne, binlerce referans...

CERRAHİ ASPİRATÖR
MODEL : BA-3

MODEL : BA-5

ISO 13485:2012
TSE 12426-HYY

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015
Aksesuarlar
*Aspirasyon Hortumu
*Bakteri Filtresi

OHSAS 18001:2007

Bilser elit Marka Cerrahi Aspiratör Cihazları, İmalat ve Montaj Hatalarına Karşı 2 yıl Garantilidir.
Garanti Bitiminin Ardından 10 Yıl Süreyle Ücreti Mukabili Yedek Parça ve Servis Garantisine Sahiptir.
ÜRETİCİ FİRMA : BİLSER BİLİMSEL VE TEKNİK CİHAZLAR / ANKARA *Tel:0312 3950623

*Fax:0312 3950673

Bilser elit Marka Cerrahi Aspiratörler,
cerrahi müdahaleler ile aspiratör gerektirecek tüm işlemlerde kullanılmak üzere
dizayn edilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
*Cihazın atık toplama kavanozu BA-3 Model cihazlarda 3 lt, BA-5 Model cihazlarda 5 lt kapasiteye
sahiptir. Kavanoz rahatlıkla görülebilecek şekilde kademeli olarak derecelendirilmiştir, derecelendirme için etiket veya boya kullanılmamıştır.
*Cihazın kavanozu cam malzemeden mamul
dayanıklıdır.

olup otoklav ve etilen oksit ile sterilizasyona

*Cihazın kavanoz kapaklarında taşmaları ve toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen emniyet/
şamandıra sistemi vardır.
*Cihaz üzerinde bakteri tutucu filtresi vardır. Şeffaf yuva içindeki filtre dışarıdan izlenebilmekte ve gerektiğinde kolaylıkla yenisi ile değiştirilebilmektedir.
*Cihazın kontrol panelinde; ışıklı AÇ-KAPA düğmesi, 0-760 mmHg skalalı vakum saati ve vakum
ayar düğmesi vardır.
*Cihaz deniz seviyesinde 0-650 mmHg vakum gücüne sahiptir. Vakum gücü, vakum ayar düğmesi
ile kolaylıkla kademesiz ayarlanabilmekte ve operasyon sırasında uygulanan vakum değeri, vakum saatiden izlenebilmektedir.
*Cihaz yağsız tip, uzun süre kullanımı sağlayacak dayanımda, 60 lt/dk hava emişi sağlayacak
güçte motor-pompa ünitesine sahiptir.
*Cihaz imalatında kullanım gayesine uygun olacak şekilde birinci sınıf işçilik ve malzeme kullanılmıştır, ana gövde ve metal aksamlar korozyona karşı korunmuş ve elektrostatik toz fırın boya
ile kaplanmıştır.
*Cihaz mobildir, kullanım kolaylığı açısından heryöne hareket etmesini ve kolayca taşınabilmesini
sağlayan antistatik özellikte 4 adet tekerleği ve üst seviyesinde gövdeye monte edilmiş bir taşıma
kulpu bulunmaktadır.
*Cihaz 220-230 V 50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmakta ve şebeke gerilimindeki olası
değişimleri ±%10 V kompanse edebilmektedir. Ayrıca ana devre emniyet sigortasına sahiptir.

