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Aquaflush suolihuuhtelujärjestelmät uudistuvat tammikuusta 2020 alkaen 
 

Entistä helpompi ja miellyttävämpi käyttää   
Aquaflush on sitoutunut jatkuvasti kehittämään tuotteitaan käyttäjiltä ja asiantuntijoilta saamansa 

palautteen perusteella. Uusien venttiilien ansiosta Aquaflush suolihuuhtelujärjestelmät ovat entistä 

helpompia ja miellyttävämpiä käyttää. Myös muita tuotekohtaisia parannuksia saadaan samassa 

yhteydessä, kuten pehmeämpi pumppu ja 90-asteen kulmaliitin Compact-järjestelmiin.  

 

• Tuotteet ovat entistä helpompia koota uusien liittimien ansioista 
o Värikoodaus 

▪ Uusissa liittimissä on kolmea eri väriä, oranssia, sinistä ja harmaata. Tuotteen 

kokoaminen on selkeää, värit vain yhdistetään toisiinsa. Myös värisokeat erottavat 

valitut värit toisistaan. Katso kuvat alla.  

o Kierrä ja lukitse 

▪ Uudet liittimet ovat entistä helpompia käyttää, myös heikommalla 

sorminäppäryydellä. Liitintä kierretään, kunnes ’klik’ – ääni kertoo sen lukittuneen. 

Se avataan vastaavasti kiertämällä toiseen suuntaan. Katso kuvat alla.  

o Palloventtiili  

▪ Uusissa liittimissä on palloventtiili, jonka ansioista vesi virtaa entistä tasaisemmin. 

Myös uudet venttiilit ovat yhdensuuntaisia, jolloin likainen vesi ei pääse takaisin 

järjestelmään, ja veden pumppaaminen painovoimaa hyödyntäen onnistuu myös.  

o Yhteensopivuus 

▪ Uusien venttiilien ansioista Aquaflushin huuhtelujärjestelmät ovat keskenään 

yhteensopivia, jolloin käyttäjän on tarvittaessa helppo siirtyä käyttämään Compact 

järjestelmästä Compact+ ja edelleen Lite - järjestelmää tai toisin päin. 

 

 

 

 



 

 

 

• Tuotekohtaiset uudistukset 

 
o Compact (ks. kuvat alla) – REF aloituspakkaus AFCS / kuukausipakkaus AFCM 

▪ Uusi, 90-asteen liitin kärjen ja pumpun välille, ergonominen ja helpottaa käyttöä 

▪ Uusi, pehmeämpi pumppu 

▪ Uudet värikoodatut liittimet 

 

o Compact+ (uusi tuote, 220 ml pumppu) – REF aloituspakk. AFCPS / kk-pakk. ACPM 

▪ Uudet, värikoodatut liittimet 

 

o Lite – REF aloituspakk. AFLS / kk-pakk. AFLM 

▪ Uudet, värikoodatut liittimet 

 

o Actif – REF aloituspakkaus AFAS / kk-pakk. AFAM 

▪ Uusi, 1,2 litran vesipussi sisäänrakennetulla lämpötila-anturilla 

▪ Uudet, värikoodatut liittimet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudistuneessa Compactissa on ergonominen 90-asteen kulmaliitin, jatkoletkun saa liitettyä kuten aikaisemminkin.  

 

* 

Muut tutut ominaisuudet löytyvät tuotteista, kuten ennenkin: pehmeät ja ergonomiset silikoniset kärjet, 

liukasteet, jatkoletku (aloituspakkauksissa sekä tilattavissa erikseen) ja säilytyslaukku (aloituspakkauksissa).  

Muutokset astuvat voimaan tammikuusta 2020 alkaen, varaston vaihtuessa uudistettuihin tuoteversioihin.  

 

Lisätietoja: 

asiakaspalvelu@medfanet.fi / puh. 010 328 0260 

www.medfanet.fi/suolihuuhtelu  
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