
Clario sugpump för luftvägar

Precious life – Progressive care

Clario

MOBILITET OCH TILLFÖRLITLIGHET



Clario
Lättanvänd och mycket mobil sugpump

Hemsjukvårdsteam och patienter i behov av sugning av luftvägar uppskattar sugpumpen Clario för dess smarta teknik 
och utformning.

Clarios modulära utformning består av 3 huvuddelar för enkel användning och okomplicerad inställning: 

– Drivenhet
– Behållare 
– Säkerhetskammare

Clario har tre förinställda vakuumnivåer som gör hanteringen enkel. 
Clario är mycket hygienisk eftersom inget sekret kan komma in i pumpen, vilket också förenklar rengöringsrutinerna.
Clario går snabbt att förbereda för nästa användare.

Clario har låg vikt, vilket gör att du kan ta med den överallt. Clario finns också i en batteridriven version som gör den 
ännu lättare att ta med sig.

gfb ca ed a  Flottör förhindrar överströmning

b  Pluggar för säker transport

c  Behållare 0,5 liter 

d  Vakuumregulator

e  Säkerhetskammare

f  Lampa som visar batteristatus

g  Bärhandtag



Hög mobilitet och stor tillförlitlighet 

Clario kombinerar smart teknik med smart utformning, och är mycket lättan-
vänd. Pumpen består av endast tre komponenter som kan klickas ihop på ett 
ögonblick. Sugslangen är fäst vid behållarens lock vilket gör användningen 
bekväm. Clario har tre vakuumnivåer som är lätta att ställa in och förklara. En 
lysdiodsdisplay på AC/DC-versionen anger när batteriet behöver laddas. Alla 
dessa funktioner är förpackade i en diskret design som gör att pumpen inte ser 
ut som en typisk medicinsk produkt, och ljudnivån är mycket låg.

Clario kombinerar smart teknik med smart utformning , och är mycket 
lättanvänd.

Clario har en hygienisk utformning i tre steg. Flottören förhindrar överströmning. 
Säkerhetskammaren samlar upp sekret om flottören skulle fattas. Slutligen  
förhindrar membranet att sekret kommer in i pumpen. Tack vare dessa funk-
tioner kan överströmning inte uppstå i pumpens mekaniska delar. Utrustningen 
behöver inte öppnas vid rengöring och inga filter behövs. Pumpen är mycket 
lätt att rengöra vilket bidrar till att förhindra korskontaminering mellan patienter.

Kompakt och bärbar

Clario ger användaren större frihet. I den batteridrivna versionen, som endast 
väger 2 kg, ingår ett laddningsbart batteri som ger mer än 50 minuters sugtid. 
Bärväskan (tillval) kan användas för att på ett diskret och bekvämt sätt  
transportera Clario och tillhörande delar. 

Enkel att använda

Lätt att rengöra

Lätt att transportera

   
Snabbfakta
 
 – Medela underlättar för vårdpersonalen med sina 50 års erfarenhet av medicinsk vakuumteknik.
 – Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess sker med mekanisk precision för att garantera högsta prestanda.
 – Clario är uppskattad vid hemsjukvård eftersom den är tillförlitlig och lätt att använda.
 – Clario har en modern men ändå tidlös utformning. Den ser inte ut som en typisk medicinsk produkt.
 – Clario rekommenderas starkt av många hemsjukvårdsteam.
 – Det är varken jobbigt eller tidskrävande att rengöra Clario.
 – Clarios hygieniska utformning med tre lager bidrar till att förhindra korskontaminering.
 – Clario ökar mobiliteten vilket förbättrar livskvaliteten.
 – 2 års garanti för utrustningen.
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Tillbehör

Manometer 

för reglering av  
vakuuminställningar.

Kontakt för 12 VDC  
IN-bilanslutningskabel 

för användning i bil.

Bärväska med mjukt fodral 

för enkel och diskret  
transport.

Använd Medelas tillbehör för ännu större  
flexibilitet och enkel användning.

Tekniska data

kg

Lågt flöde

15 l/min.

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

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

AC  1,7 kg
AC/DC  2,0 kg

2 års garanti

H x B x D
223 x 255 x 95 mm

Effekt
100–240 V
  50–60 Hz

Medicinsk sugteknik för  
vårdpersonal

Kontakta oss eller din lokala Medela- 
representant för mer information.

  
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




