
• mimořádně tichý chod 
• 6 let garance na vývěvu
• minimální požadavky na servis 
• určen i pro trvalý provoz 
• INovativní DESIGN
• spolehlivý a bez vibrací
• vývěva chlazená ventilátorem
• vývěva vyrobená v německu

elektrický odsávací přístroj

victoria



Užitím jedinečného systému 
tlumení hluku a vibrací Victoria 

Aretace koleček

mimořádně  
tichý chod

Ochrana proti přesátí

Vakuometr s vyznačenými 
barevnými pásmy 

Světelná indikace chodu

Ergonomický regulátor podtlaku

Šasí  je vyrobeno z velmi robustního, 
ověřeného materiálu s UV ochranou

Přepínač plnění sběrných nádob (lahví)  
– po naplnění sběrné nádoby (lahve) přesměrujete  

jediným pohybem odsávání tekutin do druhé  
sběrné nádoby (lahve)

 

Držák sběrné nádoby (lahví) 
 

Maximální flexibilitu poskytuje eurolišta, na kterou můžete 
umístnit až 4 sběrné nádoby (lahve) libovolné velikosti  

(v nabídce 0,5; 1; 2; a 4 l varianty), případně další příslušenství 
(limitní vodní ventil, držák odsávacího okruhu)

• mimořádně tichý chod 
• 6 let garance na vývěvu
• minimální požadavky na servis 
• určen i pro trvalý provoz 
• INovativní DESIGN
• spolehlivý a bez vibrací
• vývěva chlazená ventilátorem
• vývěva vyrobená v německu



TECHNICká SPECIFIkace
TYP PORTABLE VERSA THORAX LIPOS

Obj. číslo 11-1112 11-1122 11-1132 11-1142
Sběrná nádoba (lahev) 2 L vsazovací uzávěr ● ● ●
Sběrná nádoba (lahev) 2 l šroubovací uzávěr ● 2 ks
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na bok odsávačky ●
Držák 2 l sběrné nádoby (lahev) na eurolištu ● ● 2 ks ●
PVC ods. okruh, stop ventil, sací filtr MSF ● ● ● ●
Pojízdný stojan ● ● ●
Limitní vodní ventil dvojitý ●
Rychlost volného průtoku vzduchu - velký průtok ± 5 L/min 40 L/min 40 L/min 40 L/min 50 L/min
Úroveň podtlaku - hluboký podtlak  ± 5 kPa –92 kPa –92 kPa –92 kPa –93 kPa

(–690 mmHg) (–690 mmHg) (–690 mmHg) (–698 mmHg)
(–938 cmH2O) (–938 cmH2O) (–938 cmH2O) (–948 cmH2O)

Příkon 110 VA (W) 110 VA (W) 110 VA (W) 110 VA (W)
Rozměry (š × v × d) v milimetrech 440 × 300 × 310 480 × 900 × 460 480 × 900 × 460 480 × 900 × 460
Váha 12 kg (26,5 lb) 21 kg (46,3 lb) 24 kg (52,9 lb) 21 kg (46,3 lb)
Rozsah úrovně podtlaku při hrudní drenáži 0 – 40 cmH2O

Victoria Portable
Tichý a výkonný model pro ambulanci
i lůžková oddělení, vhodná pro rychlé 
krátkodobé i dlouhodobé odsávání.

Victoria Portable 
s eurolištou
Model je vybaven eurolištou s rozměry
25 x 10 mm, která umožňuje použití Vašich 
držáků a sběrných nádob (lahví).

Victoria Versa
Nejčastěji používaný model se širokým 
využitím na lůžkových odděleních, ARO, 
JIP, interní oddělení, ORL, pro chirurgii, 
gynekologii, ortopedii, endoskopii a pod. 

Victoria Lipos
Model s vysokým výkonem sání určená
především pro liposukce a operační sály.

Victoria Thorax
Model určen jak pro běžné odsávání tekutin 
(jako předchozí typy), tak i pro  
drenáže vykonávané při intenzivní péči,  
hrudní a brišní chirurgii.

Victoria Thorax má jednoduchým a ojedinělým 
způsobem vyřešenou možnost odsávat plným 
výkonem i během probíhající drenáže.



Držák 2 l sběrné nádoby (lahve) 
na bok odsávačky *)

Lahvička proti přesátíVakuometr v kPa, bar, cmH2O, 
mmHg a barevnými pásmy

příslušenství
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Svěrka 25×5

Jednorázový vak  
na sekret MONOKIT

Sběrné nádoby (lahve) 
polykarbonátové nebo polysulfonové

Filtr sací MSF – bal. 20 ks.Nová eurolišta pro umístění velkého 
počtu volitelného příslušenství

Nožní spínač *)Zásuvka IEC *)Přepínač plnění lahvíSnadná a bezpečná
manipulace

Držák odsávacího okruhuIntegrované držáky pro upevnění 
až dvou lahví různýchv velikostí

Košík odkládací IIDeska odkládací Victoria II

Obj. č.: 11-5113Vždy součást přístrojeVždy součást přístroje

Vždy součást přístroje

Vždy součást přístroje

Vždy součást přístroje

Obj. č.: 271-022-001Obj. č.: 114-087-001 Obj. č.: viz. ceník

Obj. č.: 11-5116 Obj. č.: 11-5105 Obj. č.: 11-5110

Obj. č.: 11-5107 Obj. č.: 11-5102

           CHEIRÓN a.s., Republikánská 45, 312 00 Plzeň
tel.: 377 590 422 (obch. odd.), fax: 377 590 435
e-mail: obchod@cheiron.eu, www.cheiron.eu

Regionální kanceláře: PRAHA mobil: 602 145 043, mobil: 721 836 986, mobil: 602 487 077 
PLZEŇ mobil: 602 642 294, ČESKÉ BUDĚJOVICE mobil: 602 642 291, BRNO mobil: 601 395 447 
HRADEC KRÁLOVÉ mobil: 602 149 179, KROMĚŘÍŽ mobil: 725 714 941, OSTRAVA mobil: 728 564 509

*) Nutné uvést při objednávání. Dodatečně možno nainstalovat pouze u výrobce.

k odsávacím přístrojům victoria


