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Laerdal Suction Unit
Stille werking

De LSU is extreem stil bij gebruik met de lage  

vacuümniveaus. Hierdoor is de eenheid met name  

effectief op een kinderafdeling of in een andere  

setting waar het rustig moet zijn.

De LSU is uitgerust met apparaatdiagnostiek, een 
batterij die zonder hulpmiddelen kan worden 
vervangen, ingebouwde oplader, geïntegreerde  
vacuümregelaar/stroomknop en "robuust" stootvast/
spatwaterdicht ontwerp. De LSU werkt zonder  
geluid te maken.

De LSU is uitgerust met apparaatdiagnostiek en heeft de 

mogelijkheid de gereedheid voor gebruik te bepalen.

De gebruiker kan testen op:

•	 Occlusie	in	het	suctiesysteem

•	 Efficiëntie	van	opbouwen	vacuüm	van	het	pompsysteem

•	 Maximaal	bereikbaar	vacuümniveau

•	 Lekkage	van	lucht

•	 Status	van	opladen	van	batterij

Met	de	LSU	kunt	u	erop	rekenen	op	elk	moment	de	beste	

patiëntenzorg	te	verlenen.

De Laerdal-suctie-eenheid is het resultaat van meer dan  

30	jaar	ervaring	op	het	gebied	van	luchtwegzorg	aan	de	

tekentafel en in de praktijk, en is daarom de compacte en 

betaalbare	keuze	voor	de	extreemste	situaties.

Verklaring	over	groot	vacuüm/grote	
stroom	(ISO	10079)

Testknop op apparaat

Vacuümindicator

Stroom aan-indicator

Indicator	voor	externe	stroom

Indicator voor storingsmodus

Indicator voor de batterijstatus

Vacuüminstellingen	(0-500+	mmHg)
0=UIT

Lichtblauw	(links):	tracheaal
Donkerblauw	(rechts):	orofaryngeaal

Eenvoudig te begrijpen
grafische gebruikersinterface

Laerdal Suction Unit

De LSU is gemakkelijk van de wandbeugel 
los te maken, zelfs met handschoenen aan

Deze grote, enkele knop is eenvoudig te 
activeren en bij te stellen, zelfs met 
brandweerhandschoenen aan

Gebruiksvriendelijke opslag van  
patiëntleiding

Connectoren met kleur- en maatcodering Gebruiksvriendelijke afbeelding voor leiding 
op de LSU

Het gebruiksgemak wordt gewaarborgd  
door een batterij die zonder hulpmiddelen 
kan worden vervangen, ingebouwde  
oplader en meerdere stroomopties

De eenheid is getest om te voldoen aan  
de classificatie IP34D, waardoor het  
apparaat in de regen kan worden  
gebruikt zonder risico op storingen 

780030 LSU
met Serres®- 
opvangzaksysteem 

780000 LSU  
met herbruikbaar  
opvangrecipiënt

* Exclusief batterij, opvangrecipiënt, 
stroomsnoeren en normale slijtage

5 JAAR 
GARANTIE *

Lage vacuüm- 
instelling 46 dBA
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 BESTELLEN

Cat. No. Omschrijving
780000	 LSU	met	herbruikbaar	opvangrecipiënt
780030	 LSU	met	Serres®-opvangzaksysteem
 
 Verbruiksartikelen 
781200	 Aerosolfilter	voor	herbruikbaar	 
	 opvangrecipiënt	van	LSU
57151	 Serres-opvangzak	1000	ml
5833181	 Serres-aspiratieleiding	180	cm

 Toebehoren
782000		 Draagtas	(voor	volledig	apparaat)
782600		 Wandbeugel	met	stroomsnoer	voor	gelijkstroom

782610		 Wandbeugel	met	stroomsnoer	voor	wisselstroom,	VS
782620		 Wandbeugel	met	stroomsnoer	voor	wisselstroom,EU
782630		 Wandbeugel	met	stroomsnoer	voor	wisselstroom,	VK
782640		 Wandbeugel	zonder	stroomsnoer
782300		 Schouderriem
782400		 Heuptas
780440		 Externe	oplaadset

 CLASSIFICATIE

Door stroom aangedreven, medisch suctie-apparaat voor gebruik in het 

veld	en	op	locatie,	in	overeenstemming	met	ISO	10079-1:1999.

Groot	vacuüm/grote	stroom.

Niet	geschikt	voor	gebruik	in	de	aanwezigheid	van	brandbare	 

vloeistoffen of gassen.

Apparatuur	van	klasse	II	en	type	BF,	in	overeenstemming	 

met	IEC	60601-12e	editie(2000).

Beschermingsklasse	IP34D	spatwaterdicht,	in	overeenstemming	 

met	IEC	60529	(2001)

Voldoet	aan	EN	1789:1999.

CE	Het	product	voldoet	aan	de	essentiële	vereisten	van	de	
Europese	richtlijn	93/42/EEG;	Richtlijn	inzake	medische	apparaten	
zoals	gewijzigd	door	2007/47/EG.

0434

LSU-wandbeugel

 FYSIEKE KENMERKEN

4.0	kg

H	315	X	W	330	X	D	160	mm

1000ml

Herbruikbaar,	binnendiameter	
van	8	mm,	lengte	van	150	cm

Serres	5	binnendiameter	van	
8	mm,	lengte	van	180	cm

  Geschatte geluidsniveaus (vrije luchtstroom) bij verschillende instellingen

  Maximale luchtstroom bij verschillende instellingen

  WERKING

  Gebruiksduur van de batterij (vrije luchtstroom) bij verschillende instellingen

  Stroomspecificatie

GEWICHT (inclusief batterij)       

AFMETING 

CAPACITEIT VAN OPVANGRECIPIËNT          

PATIËNTASPIRATIELEIDING (niet-steriel)         

80	mmHg								 120	mmHg									 200	mmHg								 350	mmHg							 500+	mmHg

12	l/min												 16	l/min													 20	l/min														 23	l/min												 25	l/min

80	mmHg				 120	mmHg					 200	mmHg				 350	mmHg			 500+	mmHg

3h	20	min				 2h	20	min				 1h	30	min				 1	h									 45	min

80	mmHg				 120	mmHg					 200	mmHg				 350	mmHg			 500+	mmHg

46	dbA				 48	dbA					 51	dbA							 53	dbA											 56	dbA			

Werking/opladen    100-240	V	wisselstroom	of	12-28	V	gelijkstroom	

Verzegelde loodzuurbatterij      12	V	gelijkstroom	2,0	Ah


