
Clario pumpe til sugning af luftveje

Precious life – Progressive care

Clario

MOBIL OG DRIFTSSIKKER



Clario
Brugervenlig og mobil sugeløsning

Hjemmeplejere og patienter, der har brug for en løsning til sugning af luftvejene, sætter stor pris på Clarios sugeevne, 
de intelligente funktioner og det smarte design.

Clarios modulopbyggede design består af 3 hoveddele, hvilket gør den let at samle: 

– Drivenhed
– Beholder
– Sikkerhedskammer

Clario har tre forudindstillede vakuumniveauer, der gør den let at anvende. 
Clario er en meget hygiejnisk løsning, da der ikke kan trænge sekreter ind i pumpen, så den regelmæssige rengøring 
kan overstås nemt og hurtigt.
Clario er hurtigt klar til den næste bruger.

Clarios letvægtsdesign betyder, at den kan medbringes overalt. Clario findes i en batteridrevet udgave, 
der gør den endnu mere mobil.

gfb ca ed a  Flyder forhindrer overløb

b  Propper til sikker transport

c  0,5 liter beholder 

d  Vakuumregulator

e  Sikkerhedskammer

f  LED til visning af batteristatus

g  Bærehåndtag



Mobilitet kombineret med pålidelighed 

Clario kombinerer intelligente funktioner med smart design og brugervenlighed. 
Pumpen består af kun tre komponenter og kan samles på et øjeblik. Sugeslan-
gerne er for nemheds skyld fastgjort til beholderens låg. Clario byder på tre 
vakuumniveauer, der er nemme både at indstille og forklare. Et LED-display på 
AC/DC-udgaven indikerer, hvornår batteriet skal oplades. Alle disse funktioner 
er samlet i et tiltalende og diskret apparat med et overraskende lavt støjniveau.

Tre veje til god hygiejne

Clario byder på et tredelt hygiejnesystem. Flyderen forhindrer overløb. Sikker-
hedskammeret opsamler sekreter, hvis flyderen glemmes. Og membranen 
forhindrer, at der trænger sekreter ind i pumpen. Disse foranstaltninger sikrer, 
at eventuelt overløb ikke trænger ind i pumpens mekaniske dele. Apparatet  
skal ikke åbnes ved rengøring, og der skal ikke bruges filtre. Pumpen er  
meget nem at gøre ren, hvilket forebygger krydskontaminering.

Kompakt og mobil

Clario giver brugeren større frihed. Med den batteridrevne udgave, som kun  
vejer 2 kg og er udstyret med et genopladeligt batteri, opnår brugeren mere 
end 50 minutters sugetid. Der kan tilkøbes en praktisk og diskret bæretaske 
til Clario og tilhørende komponenter. 

Nem at betjene

Nem at rengøre

Nem at transportere

Hurtige fakta

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

Vakuummeter 

til ændring af  
vakuumindstillinger.

12 VDC-kabel til  
tilslutning til 

cigaretudtaget i en bil.

Blød bæretaske 

til enkel og diskret transport.

Brug Medela-tilbehør for endnu større fleksibilitet 
og brugervenlighed.

Tekniske data

kg

lavt flow

15 l/min.

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

min. –18 kPa  –135 mmHg
med. –36 kPa  –270 mmHg
maks. –80 kPa  –600 mmHg

Vekselstrøm  1,7 kg
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

Medicinsk vakuumteknologi 
til sundhedspersonale

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

Lokal kontakt:

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, Schweiz

www.medela.com




