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Özellikler
SVC820002  Vakum 

(VAVD) Kontrol Cihazı

Ölçüm 

Aralığı

-760 mmHg ile 0 mmHg ve 

-100 mmHg ile 0 mmHg,   

± % 3  hassasiyet

Vakum Girişi                 ¼” ( 6 mm )

Vakum Çıkışı                  ¼” ( 6 mm )

Ana Gövde         Alüminyum Gövde

Açma 

Kapama

Hassas Ayarlı Açma ve 

Kapama

Boyut 

(Y x G x D)
231 mmx184 mmx108 mm

 Ağırlık                  2,4 kg 

KATALOG NO AÇIKLAMA 

SVC820002 Vakum (VAVD) Kontrol Cihazı

VAVD Kontrol Cihazı , vakum destekli venöz drenajının hassas 
ve güvenli olarak sağlanması için özel olarak tasarlanmıştır.
Venöz drenajındaki kan akımı yeterli olmadığında rezervuarda
negatif basınç oluşturarak yeterli kan akışını sağlamak için
vakum yardımlı venöz drenaj kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

•Analog manometre göstergeli 
 Vakum kaynağı ve rezervuar yönlerini gösteren 2 ayrı  manometresi 
bulunmaktadır.

•Hafif ve ergonomik tasarım

•Hassas ve güvenli vakum kontrolü 
 Kardiyotomi rezervuarına uygulanan vakum güvenilir, izlenebilir  ve 
hassastır.

•VAVD  standartlarına uygun
Vakum destekli venöz drenaj, hastadan venöz dönüşü artırmak için 
venöz rezervuarı kapağına özel bir vakum kontrol cihazının 
bağlanması ile elde edilir.

•Açma-kapama anahtarı 
Basınç tahliyesi sayesinde güvenilirdir.

•Venöz rezervuarı vakum ayarlama düğmesi 
Venöz rezervuara uygulanan vakumun sürekli olarak doğru olmasını 
sağlar ve uygulanan vakum seviyesi kolayca düzenler.

•Tutucu 
 Askılığa monte etmek için tutucu mevcuttur .

•1/4 ‘’ giriş ve çıkış  bağlantıları 
Cihaz ile rezervuar ve vakum kaynağı arasında doğru ve kolay 
bağlantı sağlar. 
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KATALOG NO AÇIKLAMA 

SVC820002 Vakum (VAVD) Kontrol Cihazı

Vacuum (VAVD) Control Device has been specifically designed to
ensure that vacuum-assistes venous drainage is precise an safe.
When the blood flow in venous drainage is not sufficient, 
vacuum-assisted venous drainage is used to provide sufficient
blood flow by creating negative pressure in the reservoir.

FEATURES

• With an analog manometer gauge 
There are 2 manometers showing the pressures at vacuum source 
and the reservoir sides.

• Light and ergonomic design

• Precise and safe vacuum control
The suction applied to the cardiotomy reservoir is reliable ,traceable 
and consistent.

• Comply with related VAVD standards
Vacuum assisted venous drainage is achieved by connecting a 
special vacuum control device to venous cover of reservoir increase 
venous return from the patient.

• On-off switch
It works reliably through the its pressure relief.

• Vacuum regulating button of venous resevoir
Ensures that the vacuum applied to the venous reservoir is 
consistently correct and easily regulates applied vacuum level.

• Holder
Vacuum Control Device has a holder for mounting on the IV pole.

• 1/4 '' inlet and outlet connections
It provides an accurate and easy connection between the device 
and the reservoir and vacuum source.

Specifications
SVC820002  Vacuum 

(VAVD) Control Device

Measuring 

Range

-760 mmHg to 0 mmHg and 

-100 mmHg to 0 mmHg, 

± 3% accuracy 

Vacuum Inlet                 ¼” ( 6 mm )

Vacuum Outlet                  ¼” ( 6 mm )

Body         Aluminum Body

On/Off Fine tuning  On/Off

Size 

 (H x W x D)
231mmx184mmx108mm

Weight  2,4 kg 
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