
Clario Toni – pædiatrisk luftvejssugepumpe

NÆNSOM OG MOBIL

Clario

Precious life – Progressive care



Clario
Den helt rette pædiatriske behandling –  
brugervenlig, effektiv og yderst mobil

Plejepersonale i hjemmet og pædiatriske patienter, som har brug for sugning af luftvejene, sætter stor pris på sugepumpen 
Clario Toni på grund af dens intelligente funktioner og det smarte design.
Clario Toni har variable vakuumværdier, der giver fleksibel, passende sugning og den rette pleje til trakeostomipatienter,  
og den opfylder dermed de højeste internationale standarder. Den helt rette pleje til børn!

Clario Tonis modulopbyggede design består af tre hoveddele, hvilket gør den let at samle: 
– Drivenhed
– Beholder 
– Sikkerhedskammer

Clario Tonis tre forindstillede vakuumniveauer gør den let at anvende:
60 mmHg til nyfødte
100 mmHg til børn eller sugning af øvre luftveje
600 mmHg til tyktflydende sekreter
 
Clario Tonis tredelte hygiejniske design, der består af
– Flyder i beholder
– Sikkerhedskammer
– Membransystem
er meget hygiejnisk, da der ikke kan trænge sekreter ind i pumpen, så den regelmæssige rengøring kan overstås nemt  
og hurtigt.

Clario Tonis letvægtsdesign garanterer den største mobilitet, da patienter har mulighed for at medbringe den overalt. 

gfb ca ed a  Flyder forhindrer overløb

b  Propper til sikker transport

c  0,5 l-beholder 

d  Vakuumregulator

e  Sikkerhedskammer

f  LED til visning af batteristatus

g  Bærehåndtag

–  Opfylder AARC’s (American Association for  
Respiratory Care) retningslinjer for luftvejssug  
til nyfødte, spædbørn og børn

–  Opfylder de kliniske retningslinjer for luftvejssug  
fra Great Ormond Street Hospital, Storbritannien

–  Opfylder retningslinjerne for sugning af de øvre 
luftveje i Sverige – fremsat i The Handbook  
for Healthcare, baseret på den svenske Hälso-  
och Sjukvårdslagen og Socialtjänstlagen.



Tredobbelt sikkerhed

Clario Toni har tre vakuumindstillinger, der er nemme at indstille og forklare, 
baseret på de kliniske retningslinjer for luftvejssug. Det er nu meget nemmere  
at indstille lave vakuumniveauer til nyfødte og børn. Clario Toni består af blot  
tre komponenter, der kan klikkes sammen på et øjeblik. Clario Tonis tredelte 
hygiejniske design giver brugeren en følelse af sikkerhed, da der ikke kan  
ske overløb ind i pumpens mekaniske dele. Apparatet skal ikke åbnes ved  
rengøring, og der skal ikke bruges filtre. 

Frihed

Clario Toni giver brugeren større frihed. Pumpen vejer kun 2 kg og er udstyret 
med et genopladeligt batteri, der gør, at den kan klare mere end 50 minutters 
sugetid. Den valgfri bæretaske til Clario Toni og de tilhørende komponenter  
gør den diskret og praktisk at transportere.

Ligeværdighed

Clario Toni kan medbringes, uanset hvor brugeren skal hen, og der er ingen, 
der vil lægge mærke til pumpen inde i den fine bæretaske. Selv hvis pumpen 
fjernes, beskytter det ikke-medicinske, diskrete design og det overraskende 
lave støjniveau brugeren mod forlegenhed eller stirrende blikke. 

Nem at betjene

Nem at transportere

Nem at rengøre

  
Hurtige fakta
 
 – Clario Toni integrerer de vakuumniveauer, der specielt anbefales til pædiatriske trakeostomisug  
som standardindstillinger.

 – Clario Toni er værdsat til pleje i hjemmet pga. dens pålidelighed og brugervenlighed.
 – Clario Toni har et moderne og tidløst design. Den ser ikke ud som typisk medicinsk udstyr.
 – Clario Toni anbefales af professionelle hjemmeplejere.
 – Clario Toni er let og hurtig at rengøre.
 – Clario Tonis tredelte hygiejniske design er med til at eliminere krydskontaminering.
 – Clario Toni giver større mobilitet, hvilket giver bedre livskvalitet. 
 – 2 års produktgaranti.
 – Medela tilbyder 50 års erfaring inden for medicinsk vakuumteknologi.
 – Vores schweiziske udviklings- og produktionsproces giver mekanisk præcision, der garanterer  
en fremragende ydeevne.

C
la

rio



Tilbehør

Vakuummeter 

til ændring  
af vakuumindstillinger.

Stik til 12 VDC- 
biltilslutningskabel 

til brug i bilen.

Blød bæretaske 

til enkel og diskret transport.

Alternativer:  Clario  
Når der kræves højere  
vakuumniveauer,  
eksempelvis til voksne eller 
sugning af nedre luftveje.

Med Medelas tilbehør får du endnu større  
fleksibilitet og brugervenlighed.

Medicinsk vakuumteknologi  
til sundhedspersonale

Kontakt os eller din lokale Medela- 
repræsentant for at få yderligere oplysninger.

  
Lokal kontakt:

Tekniske data

lavt flow

15 l/min.

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EØF), IIa

min.	 –	 60	mmHg	 –	 8	kPa	(±15 %)
mid.	 –100	mmHg	 –13	kPa	(±15 %)
maks.	 –600	mmHg	 –80	kPa	(–	15 %)

AC/DC  2,0 kg

2 års garanti

H x B x D
223 x 255 x 95 mm

Strøm
100-240 V
 50-60 Hz
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Medela Medical Danmark
Filial af Medela Medical AB i 
Sverige
Rådhustorvet 5, 2.sal
3520 Farum
Denmark
Phone +45 (0) 48 14 52 60
Fax +45 (0) 48 14 14 94
info@medela.dk
http://www.medela.dk

Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone +46 (0)8 588 03 200
Fax +46 (0)8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com




