“De nieuwe ARDO Carum betekent een grote vooruitgang op het gebied van klinische kolven. Zij biedt innovatieve functies, is gebruiksvriendelijk en absoluut individueel instelbaar. “
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Stabiel, wendbaar en functioneel.
Fleshouder aan beide kanten.
Geïntegreerde houder voor het extra
lange netsnoer (3 m).

Bezoek de Carum website met veel informatie, video‘s en meer spannende details omtrent de nieuwe standaard voor klinische borstkolven!

www.carum-borstkolf.nl
Inhoud en
technische gegevens

Carum

Carum accu

Art.Nr. 63.00.71

Art.Nr. 63.00.75

Carum borstkolf, netsnoer, transport - en opbergcontainer

Carum borstkolf met ingebouwde accu, netsnoer,
transport - en opbergcontainer

Gewicht/ Massa

3.0kg / 302x240x180mm

3.6kg / 302x240x180mm

Technische gegevens

Stimulatiemodus: vacuüm 60 – 130 mbar, cycli 72 – 120/ min; startgegevens: 60 mbar/ 90 cycli/ min
Afkolfmodus: vacuüm 30 – 330 mbar, cycli 30 – 60/ min; startgegevens: stimulatievacuüm + 30 mbar
Sensitieve Programma: Startgegevens 30 mbar/ 30 cycli/ min
EURO-Plug 100-230 VAC, 50-60 HZ

Ardo medical Benelux BV
Liesbosch 12 Z
3439 LC Nieuwegein
Nederland

Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri
Switzerland

Conformiteit/ Normen

CE 0123 in overeenstemming met de richtlijn voor medische producten
EMV getest

T + 31 (0)30 - 280 42 42
T: + 31 (0)30 - 288 3235
info@ardomedical.nl
www.ardomedical.nl

T +41 (0)41 754 70 70
F +41 (0)41 754 70 71
info@ardo.ch
www.ardomedical.com

Identificatienummers
Inhoud/ Uitvoering

Garantie

3 jaar

Bent u op zoek naar meer informatie?
Dan horen wij graag van u!

07/2011

Rolrek

Ardo medical AG reserves the right to change the color, design and technical specifications of these products.

Katrin Reich, adviseuse borstvoeding en lactatie IBCLC, verpleegkundige kinderen

ARDO Carum

de nieuwe standaard voor klinische borstkolven
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“IndividualPhases” – voor moeders die zelf willen bepalen!
Uit recent onderzoek* blijkt dat moeders het op prijs stellen als ze het aantal cycli en het vacuüm
individueel kunnen instellen.
De Carum is de eerste borstkolf waar zowel in bijschakelbare stimulatiemodus als in de afkolfmodus
de cyclus en het vacuüm apart ingesteld kunnen worden.

Stimulatiemodus

Moduswisseling

Afkolfmodus

Kleurendisplay- geniaal eenvoudig!
Carum – individueel en zacht
Vacuüm en cyclus kunnen zowel in de stimulatiemodus als in de afkolfmodus onafhankelijk
van elkaar worden ingesteld. Een zachte moduswisseling is altijd mogelijk – automatisch
of manueel per toetsdruk. Dankzij het speciale
“Sensitive Program” met lage begincyclus en
vacuüm is de kolf ook geschikt voor moeders
met zere en gevoelige tepels.

Met behulp van verschillende achtergrondkleuren kan men gemakkelijk de
stimulatie- en afkolf-fase onderscheiden.
Groot kleurendisplay met dimlichtfunctie voor de nacht en kolftijdvermelding.
Instellingen voor vacuüm en cyclus optimaal herkenbaar door balkweergave.

KolfSet met VacuuSeal
De vacuümpot, geïntegreerd in de KolfSet, vormt het hart van onze “VacuuSeal”
technologie. Het garandeert dat moedermelk en ziektekiemen niet in de slang en
in de kolf terecht kunnen komen. Meer
veiligheid, en reinigen met minder moeite.

De Carum is samen met borstvoedings adviseuses volgens de meest recente ervaringen ontwikkeld en geproduceerd in Zwitserland

Zone

Drop

Cyclus en vacuüm in stimulatie
modus individueel instelbaar

Zacht vloeiende wisseling
naar afkolfmodus voor
meer welzijn

Cyclus en vacuüm in afkolfmodus individueel
instelbaar. De "DropZone" zorgt voor het continu
afvloeien van de moedermelk

*Uit onderzoek met Carum blijkt: Meer dan 90% van de moeders kiezen individueel voor een zuigritme van minder dan
			
110 cycli per minuut.

Sensitive Program
Simpelweg uniek: het bijschakelbare “Sensitive Program.”
Behoedzame, diepe begincyclus en vacuüm speciaal voor
zere en gevoelige tepels.
Diepe begincycli en vacuüm voor
bijzonder behoedzame werking.

Sterk in dubbelkolven
Dubbelkolven zonder verlies aan
zuigkracht en zonder de zuiglijn
te beïnvloeden – met de nieuwe
kolftechniek “DualCylinder.”

Fles of zak ?
De Carum is voor beide uitgerust! Met een afneembare
dubbele flessenhouder en
een aparte diepvrieszakhouder.

