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MÅNGSIDIG OCH EFFEKTIV



Vario 18
Mångsidig och effektiv sugning

Vario 18 är en effektiv medicinsk sugpump med flera olika användningsområden på sjukhus,  

kliniker och vid vård i hemmet. Den är tillförlitlig, har låg ljudnivå och är lätt att flytta. Den innovativa 

QuatroFlex-drivenheten förenklar vid service och underhåll. 

Vario 18 kan användas tillsammans med antingen engångs- eller flergångssystem för uppsamling  

av vätska – allt enligt varje kunds specifika behov och krav.

Vario 18 är tillverkad med schweizisk precision och kvalitet och erbjuder en bred uppsättning  

användbara funktioner:

e f ga cb d a 	 Överströmningsskydd/bakteriefilter

b  Vakuummätare i kPa och mmHg

c  LED varningslampa 

d  Bärhandtag

e  Vakuumregulator med membran 

f  Slanghållare

g  Kontakt för 12 VDC IN-bilanslutningskabel



Unik schweizisk teknik 

Det innovativa kolv/cylindersystemet i fyra lager, QuatroFlex, bygger upp ett 
vakuum på några sekunder. Pumpen har kompakt storlek och låg ljudnivå  
under drift. Förutom den unika utformningen och tekniken är Vario 18 lätt  
att serva och underhålla – något som värderas högt av medicintekniker.  
Membranvakuumregulatorn möjliggör exakt vakuuminställning. Vredet  
måste tryckas in när vakuumnivån ska ändras, vilket förhindrar oavsiktliga  
inställningsändringar. Medela Vario 18 kan därför användas vid  
patientens säng.

Mångsidighet med flera olika användningsområden 

Vario 18 har låg vikt och är bärbar, vilket gör att den kan användas på olika 
avdelningar i sjukhus och på kliniker samt i hemmamiljö. Den kan användas vid 
såväl små kirurgiska ingrepp som för luftvägssugning. Med vakuumregulatorn  
är det enkelt att ställa in olika sugnivåer. Vario 18 kan förses med antingen  
ett engångs- eller ett flergångssystem för uppsamling av vätska.

Hygienisk och enkel användning

Vario 18 erbjuder enkel, intuitiv hantering. Alla  tillbehör är utformade för att 
komplettera den på ett perfekt sätt och för att motverka felaktiga anslutningar. 
Bland de valbara tillbehören finns till exempel en vagn, en bärväska och flera 
olika delar. Pumpen har även en inbyggd batteriladdare som gör den möjlig att 
bära med sig. Särskilda batterilarm anger med ljud- och ljussignaler när  
batteriet behöver laddas.

Exakt vakuuminställning med  
intryckningsbart vred

Optimal hygien för många  
användningsområden

Kan anpassas efter  
individuella behov

  
Snabbfakta
 
 – Medela underlättar för vårdpersonalen med sina 50 års expertis inom medicinsk vakuumteknik.
 – Vår schweiziska utvecklings- och tillverkningsprocess sker med mekanisk precision för att garantera högsta prestanda.
 – QuatroFlex-teknik: tyst funktion: kan användas i miljöer där tystgående maskiner krävs.
 – Exakt vakuuminställning och snabb vakuumbildning: klar för användning vid behov.
 – En	apparat	för	flera	olika	behov.
 – Nya användare behöver endast några få användningsanvisningar.
 – Går att köra på batterier i 30 minuter.
 – Akustisk och optisk batterihantering.
 – Ett	stort	utbud	av	tillbehör	finns	tillgängliga	för	individuell	anpassning.	
 – Vario 18 är tillförlitlig och enkel att använda precis som Medelas sugpumpar för operationssalar.
 – 2 års garanti för utrustningen.
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Tillbehör

Stativ 

med vagn för mobil  
transport av pump  
och tillbehör.

Hållare och brickor 

som kan användas för  
att fästa Vario 18 vid  
standardskenor.

Bärväska

för transport av pumpen.

Kontakt för 12 VDC  
IN-bilanslutningskabel 

för användning av pumpen 
i bilen.

Filter 

skyddar pumpen från  
överströmning, miljön  
från bakterier och  
neutraliserar lukt.

Flergångssystem för  
uppsamling av vätska 

Autoklaverbara flaskor och 
lock för enkel och ekono-
misk uppsamling av sekret.  
Tillgängliga storlekar: 
1 och 2 liter.

Engångssystem för  
uppsamling av vätska

med engångssugutrustning 
och PC-flergångsflaskor 
som bidrar till hygienisk, 
enkel hantering och effektiv 
vätskehantering.  
Tillgängliga storlekar: 
1,5 och 2,5 liter.
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Tekniska data

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

2 års garanti

kg

Lågt

18 l/min.

Högt vakuum
 –75 kPa
–563 mmHg

AC  3,5 kg
AC/DC  4,2 kg

Använd Medelas tillbehör för ännu större flexibilitet 

och enkel användning.

H x B x D
380 x 170 x 285 mm

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




