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Inleiding 
 
Voor gebruik thuis heeft u een elektrisch zuigapparaat meegekregen dat op een 
wandcontactdoos dient te worden aangesloten. 
 
 
Beschrijving Medela zuigapparaat 
 
De Medela uitzuigapparaat bestaat uit de volgende onderdelen: 
Het opvangreservoir (5) met deksel en disposable opvangzak (2) waarin via de 
verbindingsslang en de zuigkatheter het weggezogen secreet terecht komt. De 
verbindingsslang wordt bij (3) aangesloten. Het apparaat heeft een overloop-
beveiligingspotje (4) waardoor voorkomen wordt dat bij een overvolle opvangzak 
vloeistof in de pomp terecht komt. De aan en uit knop (1). De drukaflezer (6) waarop 
de ingestelde zuigkracht afgelezen kan worden. De drukregelaar (7) waarmee de 
zuigkracht ingesteld wordt. 
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Gebruik 
 
De elektrische pomp wordt aangesloten op een geaard stopcontact. De zuigkracht 
wordt voor volwassenen ingesteld tussen de 40- 60 cm H2O (kinderen tot 20 cm 
H2O). De ingestelde zuigkracht wordt gecontroleerd door deze bij de ‘vingertip’ af te 
sluiten en de vacuümdruk te controleren. Hierdoor loopt de wijzer op de meter op.  
Met de witte draaiknop wordt de zuigkracht bepaald.  
 
 
Reinigen en onderhoud 
 
De opvangzakken zijn disposable en worden vervangen door een nieuwe als de zak 
¾ vol is. Wekelijks dient de verbindingsslang verwijderd te worden en vervangen 
door een nieuwe. De pomp (kast) kan met een vochtige doek afgenomen worden. 
 
 
Bijzonderheden 
 
Indien de pomp niet goed zuigt, dient u eerst na te kijken of het deksel de pot goed 
afsluit en/of de pot niet vol is, waardoor het in het deksel gemonteerde ventiel zuigen 
onmogelijk maakt. Ook kan het zijn dat de zekering vervangen moet worden. Hiertoe 
kunt u contact opnemen met de firma Tefa (zie hieronder). 
 
     
Bediening 
 
- Zet het apparaat aan met aan/uit schakelaar. 
- Sluit de afzuigslang aan op het hiervoor bestemde aansluitpunt. 
- Sluit de afzuigslang af en controleer de ingestelde vacuümdruk op de (6) 

drukaflezer. 
- Gebruik elke uitzuigprocedure een nieuwe steriele uitzuigkatheter. 
- Spoel de zuigslang na gebruik door met schoon water. 
- Zorg ervoor dat de opvangflacon nooit te vol is, bij ¾ vol � ledigen. 

 
 
In geval van een defect uitzuigapparaat kan U contact opnemen met de firma 
Tefa (telefoon 0348-495700). 
 
Technisch onderhoud geschiedt jaarlijks door de firma Tefa in opdracht van het 
Centrum voor Thuisbeademing te Utrecht. 
 
 


