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U bent voorzien van een Medela  uitzuigunit. 
Deze unit beschikt Niet over een interne accu 
maar werkt alleen op 220 volt.. De medela 
dient dus altijd aangesloten te zijn op de net-
voeding.  
In de regel zult u naast de Medela , ook voor-
zien zijn van een mobiele uitzuigunit. 
 
De medela dient op een stabiele plaats gezet 
te worden. Indien u voorzien bent van een be-
ademingstrolley kunt u hem op de onderste 
plank plaatsen. 

Medela Basic 30 
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Werking/ instelling 

 AAN/UIT knop (B) indrukken 
 Hou met duim de uitzuigslang DICHT! 

Zie afb. 1 en/of 2 
 Kijk op Mano meter (A) en lees druk af. 

Voor een goede werking dient de druk 
tussen 40 en 60 cm H2O te zijn inge-
steld.  

 Indien  de druk hoger dan 60 of lager 
dan 40 is kunt u deze bijstellen met stel-
schroef  (C).   

 De Medala is nu gebruiksklaar. 
 Sluit nu de uitzuigcathter aan op de ver-

bindingsslang. 
 Na de uitzuigprocedure, de uitzuigcath-

ter weggooien! 
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Onderhoud 

 Indien u de Medela gebruikt heeft dient u 
de uitzuigslang ( C) grondig na te spoe-
len met schoon water. Deze slang dient 
iedere twee weken i.v.m. hygiëne  ver-
nieuwd te worden. 

 Tijdens gebruik van de Medela zal al het 
secreet zich verzamelen in opvangpot 
(A). U dient dagelijks (indien gebruikt), 
de pot te ledigen en huishoudelijk 
schoon te maken. 

 Deze pot mag niet meer dan 3/4 gevuld 
zijn!! 

 Opvangpot (B) is een overloopbeveili-
ging.  De klep in deze pot zal (indien  pot 
A overloopt  )dichtslaan ter bescherming 
van het apparaat. 

 De Medela is in principe onderhoudsvrij. 
Wekelijks de pompkast met een vochtige 
doek reinigen is voldoende. Jaarlijks 
wordt een technische controle uitge-
voerd door de leverancier. 
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Indien er zich een storing voordoet aan het 
apparaat dient u contact op te nemen met het 
CTbM. Wij zullen uw storing dan verder afhan-
delen met de leverancier. De leverancier zal u 
diezelfde dag voorzien van een vervangend 
toestel of het toestel ter plaatste repareren . 

Storingen 


