
Vario 18 sugepumpe

Precious life – Progressive care

Vario 18

ALSIDIG OG EFFEKTIV



Vario 18
En alsidig og effektiv sugeløsning

Vario 18 er en effektiv medicinsk sugepumpe. Pumpen er velegnet til generel brug på hospitaler,  

klinikker og ved pleje i hjemmet. Den er driftsikker, lydsvag og mobil. Nem vedligeholdelse takket  

være den nyskabende QuatroFlex-drivenhed. 

Vario 18 kan anvendes enten med et opsamlingssystem til engangsbrug eller til flergangsbrug,  

alt efter kundens behov.

Vario 18 er fremstillet med schweizisk præcision og kvalitet og byder på en række nyttige funktioner:

e f ga cb d a 	 Overløbsbeskyttelse/bakteriefilter

b  Vakuummåler i kPa og mmHg

c  LED-advarselslys 

d  Bærehåndtag

e  Membran-vakuumregulator 

f  Slangeholder

g  Stik til 12 VDC-kabel er klar til tilslutning 
i bilens 12V stik



Unik schweizisk teknologi 

Takket være det innovative 4-trins stempel-/cylindersystem, QuatroFlex, kan  
der opbygges vakuum på få sekunder. Apparatet er desuden både kompakt  
og støjsvagt. Pumpen er både unik med hensyn til design og teknologi og  
nem at betjene og vedligeholde. Dét er noget, medicoteknikere sætter pris på. 
Membranens vakuumregulator giver nøjagtige vakuumindstillinger. Den skal 
trykkes ind for at ændre vakuummet, hvilket forhindrer utilsigtede indstillings-
ændringer. Medela Vario 18 kan derfor også anvendes ved patientens seng.

Et alsidigt apparat med mange anvendelsesmuligheder 

Vario 18 er et let og mobilt apparat, der kan bruges på tværs af hospitals- 
afdelinger eller i hjemmet. Den kan bruges ved mindre kirurgiske indgreb  
samt ved sugning af luftveje. Det er nemt at indstille sugeniveauet med  
vakuumregulatoren. Vario 18 kan udstyres enten med et opsamlingssystem  
til engangs- eller flergangsbrug.

Hygiejnisk og brugervenlig

Vario 18 tilbyder let, intuitiv betjening. Alt tilbehør er designet til at  
komplementere udstyret perfekt og forhindre dårlige forbindelser. Valgfrit 
ekstraudstyr omfatter et transportstativ, en bæretaske og diverse tilbehørsdele. 
Pumpen er desuden udstyret med en indbygget batterioplader til mobil brug. 
Både en visuel alarm og en lydalarm angiver, når batteriet skal lades op.

Nøjagtige vakuumindstillinger  
med trykknap

Optimal hygiejne til mange formål

Kan tilpasses individuelle behov

  
Hurtige fakta
 
 – Medela tilbyder 50 års ekspertise inden for medicinsk vakuumteknologi.
 – Vores schweiziske udviklings- og produktionsproces giver mekanisk præcision, der garanterer en fremragende ydeevne.
 – QuatroFlex-teknologi: lydsvag drift: kan anvendes, når lydsvag drift er nødvendig.
 – Nøjagtige vakuumindstillinger og hurtig opbygning af vakuum: hurtigt klar til brug.
 – Ét	apparat	dækker	flere	behov.
 – Nye brugere behøver kun en kort oplæring for at kunne betjene den.
 – Batteridrift i 30 minutter.
 – Akustisk og optisk batterihåndtering.
 – Stort udvalg af tilbehør til individuel tilpasning. 
 – Vario 18 byder på samme driftsikkerhed og brugervenlighed som Medelas sugepumper til operationsstuer.
 – 2 års produktgaranti.
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Tilbehør

Rullestativ 

til mobil transport af  
pumpen og tilbehør.

Holdere og plader 

kan bruges til fastgørelse 
af Vario 18, som  
standardstativ.

Bæretaske

til transport af pumpen.

12 VDC-kabel til  
tilslutning til 

cigaretudtaget i en bil.

Filtre 

til beskyttelse af pumpen 
mod overløb, beskytter  
omgivelserne mod bakterier 
og neutraliserer lugt.

Opsamlingssystem til  
flergangsbrug 

autoklaverbare beholdere og 
låg, som let og økonomisk 
opsamler sekreter.  
Findes i følgende størrelser: 
1 og 2 liter.

Opsamlingssystem til  
engangsbrug

med engangs-sugesystem 
og PC-beholdere til fler-
gangsbrug, der sikrer en 
hygiejnisk, brugervenlig og 
effektiv væskehåndtering.  
Findes i følgende størrelser: 
1,5 og 2,5 liter.
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Tekniske data

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

2 års garanti

kg

lavt flow

18 l/min.

Højt vakuum
 –75 kPa
–563 mmHg

Vekselstrøm  3,5 kg
AC/DC  4,2 kg

Brug Medela-tilbehør for endnu større fleksibilitet 

og brugervenlighed.

H x B x D
380 x 170 x 285 mm

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




