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Matricea de produse

Verificați tabelul de mai jos pentru a determina care dispozitiv Nouvag se potriveste cel mai bine pentru domeniul 
dumneavoastră de activitate. Toate pompele sunt fabricate în Elveția și sunt renumite pentru fiabilitatea şi construcţia 
lor solidă. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări din ţara dumneavoastră.

Vacuson 18 Vacuson 40 Vacuson 60 Vacuson 60 LP

18 l/min.
-0,8 bar la 610 mmHg

40 l/min.
-0,9 bar la 686 mmHg

60 l/min.
-0,9 bar la 686 mmHg

60 l/min.
-0,9 bar la 686 mmHg

Domeniul medical

Operaţii generale • • • • • •

Endoscopie • • •

Tratament cu vacuum (vid) • • • •

Obstetrică • •

Aspiraţia căilor respiratorii •

ORL • • •

Neurochirurgie • • •

Chirurgie generală • • •

Liposucţie • • •

Sala de operaţie

Sala de operaţie • • • • • • • •

Departamentul de urgenţe •

Cabinet stomatologic • • •

Cabinet medical • • • • • • •

Îngrijire specială la domiciliu • • •

Îngrijire la domiciliu • •

• •   Optim
 •     Adecvat

Pompele descrise în această broșură sunt în mod corespunzător echipate cu accesoriile specifice utilizate, de exemplu, în următoarele domenii:

• Pompă portabilă (Vacuson 18)

• Pompă universală pentru spitale și cabinete (Vacuson 40)

• Pompă de chiuretaj pentru diagnosticare şi chiuretaj terapeutic sau post-chiuretaj (Vacuson 40)

• Pompă de extracşie pentru obstetrică în ginecologie  (Vacuson 40)

• Pompă pentru chirurgie (Vacuson 60)

• Pompă pentru liposucţie (Vacuson 60)

• Pompă pentru liposucţie cu pompă de infiltraţie integrată şi canulă de mână corespunzătoare (Vacuson 60 LP)
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Vacuson 18,
compact şi portabil

Dispozitiv de vid pentru o gamă largă de domenii, de multe ori folosite la cabinete medicale, cabinete stomatologice și 
în îngrijirea la domiciliu. Versatilitatea sa îl fac prima alegere în fiecare mediu. Accesibil, durabil și simplu de utilizat.

Unica pompă de vid fără ulei 
este rezultatul a peste 20 de 
ani de dezvoltare. Un număr 
mare de ani de experienţă în 
domeniul medical a dus la 
produsul nostru Vacuson 18. 
Acesta produce o extragere 
constantă a aerului, fără 
vibraţii puternice şi foarte 
silenţios. O supapă de vid cu 
diafragmă asigură crearea 
uşoară şi rapidă de vid. 
Această caracteristică garan-
tează o viaţă lungă datorită 
utilizării fără întreţinere.

Tip: Vacuson 18

Tensiune la intrare: 115/230 Volţi la 50-60 Hz

Consum de putere 175 W

Capacitate de aspiraţie: Până la 18 l/min.

Vid maxim: -0,8 bar /610 mmHG 

Dimensiuni, unit. de comandă (L x l x î): 190 x 130 x 250

Greutate, unitate de comandă:                3,2 kg
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Vacuson 40, 
un vid puternic şi un domeniu extins de utilizare

Pompele Vacuson sunt folosite pentru aspiraţia fluidelor şi a secreţiilor. Puterea pompei poate fi reglată continuu, 
monitorizată de manometrul cu scară în bar şi mmHG.

Tip: Vacuson 40

Tensiune la intrare: 115/230 Volţi la 50-60 Hz

Consum de putere 185 W

Capacitate de aspiraţie: până la 40 l/min.

Vid maxim: -0,9 bar at 686 mmHG 

Dimensiuni, unitatea de comandă (L x l x î): 360 x 290 x 280

Greutate, unitatea de comandă:             8,5 kg

Pompa de aspiraţie Va-
cuson 40 este renumită 
pentru construcţia solidă, 
manevrarea facilă şi nevoile 
scăzute la întreţinere. 
Acoperă o gamă largă de 
domenii de utilizare, cum ar 
fi Obstetrică, Endoscopie, 
ORL şi multe altele. De fapt, 

Vacuson 40

• Economică datorită excelentului raport preţ/performanţă 

• Capacitate de aspiraţie precisă şi continuu reglabilă

• Tehnologie solidă, de încredere şi aprobată

• Zgomot şi vibraţii scăzute

• Protecţie automată împotriva revărsării

• Pompă cu piston fără consum de ulei

Numai unitatea de aspiraţie, fără recipiente, capace recipiente şi canulă

Vacuson 40 este cea mai ver-
satilă dintre pompele noastre. 
Aşa cum numele o sugerează, 
pompa oferă o capacitate de 
până la 40 de litri pe oră şi îşi 
face treaba silenţios, cu un 
nivel scăzut de vibraţii.
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Vacuson 60, 
vid puternic şi o înaltă capacitate de aspiraţie

Motorul pompei de aspiraţie Vacuson 60 acţionează două pistoane pentru a genera vid. Astfel este atinsă 
performanţa înaltă de aspiraţie de 60 de litri pe minut.

Un motor cu două pistoane 
pentru generarea de vid 
predestinează pompa de vid 
Vacuson 60  pentru aplicaţii 
avansate, în comparaţie cu 
Vacuson 40. Operează într-
un mod robust, silenţios şi 
fiabil, care vă permite să nu 
vă ridicaţi privirea de pe pa-
cient. Prin reglajele fine ale 
vidului, puteţi să operaţi şi în 
domenii mai sofisticate, unde 
este important să păstraţi 

Tip: Vacuson 60

Tensiune la intrare: 115/230 Volţi la 50-60 Hz

Consum de putere 250 W

Capacitate de aspiraţie: Până la 60 l/min.

Vid maxim: -0,9 bar la 686 mmHG 

Dimensiuni, unitatea de comandă (L x l x î): 360 x 290 x 280

Greutate, unitatea de comandă:            12 kg

Vacuson 60

• Economică datorită excelentului raport preţ/performanţă 

• Capacitate de aspiraţie precisă şi continuu reglabilă

• Tehnologie solidă, de încredere şi aprobată

• Zgomot şi vibraţii scăzute

• Protecţie automată împotriva revărsării

• Pompă cu dublu piston fără consum de ulei

• Cea mai variată gamă de aplicări

• Vid mai puternic

• Debit mai mare

Numai unitatea de aspiraţie, fără recipiente, capace recipiente şi canulă

vidul la un nivel reglat. Gama 
largă de extensii şi accesorii a 
Nouvag completează acest 
sistem la un nivel care nu 
prea lasă loc la mai mult de 
dorit.
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Exemple de configuraţii pentru Vacuson 40 şi Vacuson 60

Sistemul pompelor de aspiraţie Vacuson poate fi configurat individual după dorinţele dumneavoastră şi poate fi 
modificat în orice moment prin adăugarea de noi componente.

Pompă de extracţie
•  Vacuson 40

•  Stativ

•  1 recipient de aspiraţie, 2 litri

Pompă pentru chirurgie
•  Vacuson 60

•  Stativ

•  2 recipiente de aspiraţie, 5 litri

•  Pedală Vario AIR

•  Cupă aspiraţie

•  Suport tub

•  Canulă Yankauer 

•  Suport tub

Exemplul 1

Exemplul 2
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Sisteme de colectare

Uneori, logic este să aveţi la îndemână recipiente standard pentru aspiraţie, alteori e nevoie să înlocuiţi sau să 
aruncaţi un recipient fără complicaţii, fără a pierde timp cu curățarea și reinstalarea. Alegeți din colecţia noastră de 
recipiente pentru aspirație reutilizabile și de unică folosință, pentru a lucra mereu într-un echilibru între confort și 
avantaj economic.

Reutilizabile

De unică folosinţă

Art. 4039

Recipient de 
1,5 litri 
Art. 4049

Art. 4036Art. 4030 Art. 4035

Art. 4033/4093

Recipient de aspiraţie complet 
cu capac pentru Vacuson 18. 
Recipient gradat cu capacităţi de 
1,5 şi 2 litri.Recipientul şi capacul 
sunt disponibile şi separat, con-
form imaginilor din dreapta.

Art. 4058

Capac cu dispozitiv de siguranţă 
împotriva revărsării, pentru re-
cipientele de 2 şi 5 litri, pentru 
Vacuson 40/60 şi 60 LP.

Art. 4245

Recipient de aspiraţie cu o ca-
pacitate de 5 litri pentru Vacuson 
40/60 şi 60 LP. Compatibil cu 
capacul 4058.

Art. 4052

Recipient de aspiraţie cu o ca-
pacitate de 2 litri pentru Vacuson 
40/60 şi 60 LP. Compatibil cu 
capacul 4058.

Art. 4030

Set (kit) individual constând din 
pungă pentru lichide, cu capac, 
de unică folosinţă, accesoriu de 
retenţie şi recipient gradat 
pentru Vacuson 40/60 şi 60 LP. 
Recipient gradat cu capacitatea 
de 2,0 litri. Ventilul de aer este 
hidrofobic conform GORE™, cu 
protecţie SMOKE®. Punga pentru 
lichide cu capac, de unică folos-
inţă, se furnizează în cutii de 50 
buc., iar recipientele gradate 
sunt disponibile şi separat.

Recipient de 1,5 litri
Art. 4033

Recipient de 2,0 litri (fără imag-
ine) Art. 4093

Recipient de 
2,0 litri
Art. 4094
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Extensii şi accesorii

Pentru a face munca de zi cu zi cât mai eficientă posibil, Nouvag oferă numeroase extensii și accesorii utile. Com-
pletați-vă gama de echipamente, pentru a vă face munca cât mai ușoară și practică. A avea accesoriile potrivite la 
îndemână la momentul potrivit este esențial. Alegeţi Nouvag ca partenerul dvs. la alegerea de seturi de tubaj, filtre 
și alte articole de consum.

Art. 1898

SANICAR este un dispozitiv mobil 
pentru a transporta sau a căra un 
maxim de 3 dispozitive. Este 
echipat cu trei tăvi inferioare, o 
tijă opţională pentru agăţarea 
unui recipient şi un ştecher de 
ieşire cu 3 prize şi un comutator 
principal iluminat. Patru recipi-
ente de aspiraţie pot fi adaptate 
pe tava superioară, respectiv alte 
accesorii similare. SANICAR vine 
cu roţi antistatice, dintre care 2 
sunt blocabile.

Art. 4122

STAND este un dispozitiv 
mobil pentru transport. Este 
echipat cu o poliţă inferioară 
şi una superioară, pe care pot 
fi montate diverse dispozitive. 
Standul STAND vine cu 4 roţi 
antistatice, din care 2 sunt 
blocabile.

Art. 4242

Regulator de picior pentru 
pompa de extracţie, cu 2 metri 
de tub din silicon, inclusiv 
conectori la ambele capete.

Art. 4053/4054

Cupe de aspiraţie pentru utilizare 
în obstetrică, cu diametrul de 60 
mm (4053) sau 70 mm (4054)

Art. 4246

Filtru hidrofob împotriva bacteri-
ilor, pentru Vacuson 18/40/60 şi 
60LP. A se schimba periodic la 
fiecare 8 ore de operare, sau 
imediat ce se adună spumă.

Art.                                          28535

Conector unghiular din aluminiu
pentru a fi utilizat în locul piesei 
drepte din plastic, pentru o op-
erare mai convenabilă. 

Art. 4118

Suport tuburi pentru conectarea 
la accesoriul de suspensie fie al 
Sanicar (1898), sau al Stand 
(4122), sau chiar cu Vacuson 40, 
60 şi 60 LP.

Art.                                             4043

Pahar clătire cu modul de 
racord pentru conectarea la 
Sanicar (1898), Stand (4122), 
sau Vacuson 40, 60 sau 60 LP.

Art. 6026

Tub steril, de unică folosinţă, de 
4 m lungime, pentru conectarea 
piesei de mână a canulei la ca-
pacul recipientului de aspiraţie. 
Diametrul interior/exterior al 
tubului este de 5 mm/8 mm.

Art. 4076

Tub sterilizabil din silicon pentru 
pompă, 2 metri, pentru Vacuson  
40/60. Diametru tub, interior/
exterior, 8 mm/11 mm.
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Instrumente pentru aspiraţie

Chiuretele şi canulele pentru ginecologie se încadrează perfect în gama de produse pentru sistemele de aspiraţie 
Nouvag. Toate produsele prezentate sunt sterilizabile şi autoclavabile.

Art. 4420

Tub de racord pentru chiurete.

Art. 4446

Canulă de aspiraţie Yankauer cu 
lungimea de 28 cm şi un calibru 
central de 2,0 mm în diametru.

Art. 4449

Andrews Pynchon cu lungimea 
de 24 cm şi calibrul central de 2,0 
mm în diametru.

Canule de aspiraţie

Acesorii pentru ginecologie (chiurete)

Art. 
4430

Ø 14 mm

Art. 4429

Ø 12 mm

Art. 4428

Ø 10 mm

Art. 4427

Ø 8 mm

Art. 4426

Ø 6 mm

Art. 4425

Ø 4 mm
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Mai multe pompe de aspiraţie şi de infiltraţie Nouvag

Sistem de liposucţie Vacuson 60 LP,
inclusiv pompă de infiltraţie, pompă de 
aspiraţie, canulă de mână corespun-
zătoare şi recipiente pentru aspiraţie.
Se livrează pe un stand robust cu 
pedală şi toate tuburile necesare.
Informaţii suplimentare pot fi găsite în 
broşura noastră «Chirurgie plastică şi 
cosmetică».

Dispenser DP 30 LipoPlus 
pompă peristaltică de infiltraţie, 
ideală ca pompă de tumescență 
pentru liposucţie. O conectare 
foarte uşoară a setului de tuburi. O
performanţă a infiltraţiei de până 
la 27 de litri pe oră.

Dispenser DP 30
pompă peristaltică de infiltraţie 
pentru tratamentul vascular. O 
conectare foarte uşoară a setului 
de tuburi. O performanţă a infil-
traţiei de până la 17 de litri pe oră.
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Nouvag AG · P. O. Box 180 · St.Gallerstr. 23–25 · CH-9403 Goldach  

Telefon +41 (0)71 846 66 00 · Fax +41 (0)71 846 66 70

info@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag GmbH · Schulthaißstr. 15 · D-78462 Konstanz  

Telefon +49 (0)7531 1290-0 · Fax +49 (0)7531 1290-12

info-de@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag USA Inc. · 18058 Albyn Court · CA-93532 Lake Hughes · SUA  

Telefon +1 661 724 0217 · Fax +1 661 724 1590 

Telefon netaxabil (800) 673 7427

paul@nouvagusa.com · www.nouvag.com

Partenerii Nouvag: 


