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Precious life – Progressive care

Våra kund- och teknikserviceteam strävar efter att tillhandahålla det stöd du behöver när det gäller teknik,  
rutinunderhåll, produktsupport eller när du har frågor om beställningar och leveranser. 

Medela Healthcare har som mål att skapa en bättre tillvaro för patienter, läkare och vårdpersonal genom nya 
innovationer, och genom vårt engagemang för att förstå utmaningarna som patienter och vårdpersonal dagligen  
ställs inför. Livet är dyrbart, och det krävs passionerade människor som vi på Medela för att progressiv vård  
ska finnas tillgänglig.

Medela Healthcare erbjuder banbrytande lösningar för luftvägssugning och kirurgisk sugning, förlossning  
med sugklocka, vätskeuppsamling, thoraxdränageterapi och sårbehandling med negativt tryck (NPWT).

Michael Larsson 

Styrelseordförande, Medela AG
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Praktisk tillämpning av forskning och expertis

Vi använder vår kärnkompetens inom medicinsk vakuumteknik och vårt engagemang för utbildning, service och forskning 
för att stödja dig när du ger vård av hög kvalitet till dina patienter. Därför använder vårdpersonal över hela världen våra 
produkter, tjänster och lösningar.
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Forskning

Medela har en lång tradition av att stödja medicinsk forskning genom samarbete med ledande läkare, forskare, sjukhus  
och forskningsinstitut. Dessa samarbeten ger oss ständig tillgång till den senaste kunskapen, och tack vare detta kan  
vi utveckla nya och innovativa produkter som räddar liv.

Medelas mål är att vara experter inom respektive vårdområde baserat på djupgående grundforskning och klinisk forskning. 
Medela Healthcare tillämpar kunskap, ser till att forskningsresultat omsätts i verkliga resultat och strävar efter att förbättra 
framtidens patientvård.

Service

Våra kund- och teknikserviceteam strävar efter att tillhandahålla det stöd du behöver när det gäller teknik, rutinunderhåll, 
produktsupport eller när du har frågor om ordrar och leveranser. Våra serviceteam finns där när du behöver stöd  
i din vårdverksamhet.

Utbildning

Medela arbetar kontinuerligt med utbildning och har en stark övertygelse om att fortbildning är avgörande för att  
säkerställa en god patientvård med hög kvalitet.



6 Produktsortiment och användningsområden

På följande sidor hittar du alla produkter och system vi erbjuder våra kunder inom ett brett spektrum av specialiserade  
medicinska tillämpningar.

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning
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Clario

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 montering:
 – Drivenhet
 – Behållare 
 – Säkerhetskammare

Clario har tre förinställda vakuumnivåer 
som gör hanteringen enkel.
Clarios hygieniska design med 
tre huvudkomponenter förhindrar 
överströmning till pumpens mekaniska 
delar. Den är även enkel att rengöra.
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.

Lättanvänd och mycket mobil

gfb ca ed

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Luftvägs-
sugning

Snabbfakta

–  Clario är uppskattad vid hemsjukvård eftersom den är så lätt att använda.
–  Dess hygieniska design med endast tre huvudkomponenter gör att den  

går snabbt och enkelt att rengöra.
–  Clario har låg vikt och erbjuder frihet för användare som förflyttar sig ofta.

Tekniska data

Lågt flöde

15 l/min.
(+/– 10%)

min. Vakuum –18 kPa –135 mmHg (+/– 15 %)
med. Vakuum –36 kPa –270 mmHg (+/– 15 %)
max. Vakuum –80 kPa –600 mmHg (– 15 %)

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

H x B x D
223 x 255 x 95 mm

a  Flottör förhindrar överströmning

b  Proppar för säker transport

c  Behållare som rymmer 0,5 l 

d  Vakuumregulator

e  Säkerhetskammare

f  Lampa som visar batteristatus

g  Bärhandtag



8

Clario Toni

Med Clario Toni kan man välja mellan 
3 förinställda vakuumnivåer, vilket gör 
sugningen anpassningsbar och flexibel så 
att rätt vård kan ges till patienter i enlighet 
med kraven i de viktigaste internationella 
standarderna. Helt rätt vård för barn! 

Clario Toni består endast av 3 komponenter:
– Drivenhet
– Behållare 
– Säkerhetskammare

Clario Tonis tre förinställda vakuumnivåer  
gör hanteringen enkel:
– –60 mmHg, (–8 kPa) för nyfödda barn
–  –100 mmHg, (–13 kPa) för barn
– –600 mmHg, (–80 kPa) för tjockt sekret

Clario Toni har en hygienisk utformning  
med tre delar:
– Flottör i behållaren
– Säkerhetskammare
–  Membransystem
Det gör den mycket hygienisk eftersom inget 
sekret kan komma in i pumpen, vilket också 
förenklar rengöringsrutinerna.

Perfekt för pediatrisk vård – lätt att 
använda, effektiv och mycket mobil

gfb ca ed

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Luftvägs-
sugning

Snabbfakta

–  De vakuumnivåer som rekommenderas särskilt för sugning av luftvägar hos 
pediatriska trakeostomipatienter finns inbyggda som standardinställningar  
i Clario Toni.

–  Uppfyller riktlinjerna från American Association for Respiratory Care (AARC) 
gällande sugning av luftvägar hos nyfödda barn, spädbarn och barn.

–  Uppfyller kliniska riktlinjer för sugning av luftvägar från det brittiska  
sjukhuset Great Ormond Street Hospital.

–  Uppfyller svenska riktlinjer för sugning av övre luftvägar. Dessa riktlinjer  
beskrivs i Vårdhandboken, vars innehåll är baserat på Hälso- och  
sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Tekniska data

Lågt flöde

15 l/min.
(+/– 10%)

min. Vakuum –8 kPa –60 mmHg (+/– 15 %)
med. Vakuum –13 kPa –100 mmHg (+/– 15 %)
max. Vakuum –80 kPa –600 mmHg (– 15 %)

2,0 kg

H x B x D
223 x 255 x 95 mm

a  Flottör förhindrar överströmning

b  Proppar för säker transport

c  Behållare som rymmer 0,5 l 

d  Vakuumregulator

e  Säkerhetskammare

f  Lampa som visar batteristatus

g  Bärhandtag
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Vario 18 är en medicinsk sugpump för 
flera användningsområden på sjukhus, 
mottagningar och inom hemsjukvård. 
Den har en 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

Snabbfakta

 – Kan användas i miljöer där tystgående utrustning krävs.
 – Exakt vakuuminställning och snabb vakuumuppbyggnad:  
klar för användning när det behövs.

 – En och samma apparat som uppfyller flera olika behov och är lätt att använda.
 – Ett stort utbud av tillbehör finns tillgängliga för individuell anpassning.

Mångsidig och smidig e f ga cb d

a  Överströmningsskydd/bakteriefilter

b  Vakuummätare i kPa och mmHg

c  LED-lampa

d  Bärhandtag

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Luftvägs-
sugning

e  Vakuumregulator med membran 
och säkerhetsvred 

f  Slanghållare

g  Kontakt för 12 VDC  
IN-bilanslutningskabel

Tekniska data

Lågt flöde

18 l/min. 
(+/– 10%)

Högt vakuum

–75 kPa  –563 mmHg
(– 10 %)

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

H x B x D
380 x 170 x 285 mm
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Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Kirurgisk 
sugning

Vario 18c/i ger dig bästa möjliga 
prestanda för en rad olika typer av 
konstant och intermittent sugning, 
till exempel gastrisk eller kirurgisk 
sugning. Intermittent sugning används 
vid dränage där extra försiktighet  
krävs, medan det konstanta  
sugläget kan användas för mindre  
ingrepp eller vid luftvägssugning.  
Mångsidigheten gör Vario 18c/i till  
en utmärkt allroundpump för sjukhus 
och mottagningar.
Vario 18c/i drivs av det beprövade 
QuatroFlex-systemet, som är en 
patenterad kolv-/cylinderdrivenhet.  
Det här systemet ger en tillförlitlig  
och tyst drift. 
Med Vario 18c/i kan du ställa in och 
upprätthålla ett exakt sugtryck, enligt 
rekommendationerna i riktlinjerna för 
känsliga ingrepp. Eftersom en och 
samma pump kan användas för både 
konstant och intermittent sugning 
krävs mindre utbildningstid.

Vario 18 c/i

Snabbfakta

 – Minskade utbildningskostnader
 – Mycket tystgående
 – Kan användas i 30 minuter utan att vara ansluten till elnätet:  
idealisk för patientförflyttningar

 – Inga nya uppsamlingssystem behövs: pumpen kan användas  
med samma behållare/påsar som Medelas sjukhuspumpar  
Dominant Flex och Basic.

Tillförlitlig konstant eller intermittent sugning

a  Överströmningsskydd/bakteriefilter

b  Vakuummätare i kPa och mmHg

c  LED-lampa

d  Bärhandtag

e  Membranvakuumregulator Tekniska data

f  Slanghållare

g  Kontakt för 12 VDC  
IN-bilanslutningskabel

h  Konstant/intermittent/AV-knapp

Lågt flöde

18 l/min.
(+/- 10 %)

Medelvakuum 
 -55 kPa
- 413 mmHg
(Tolerans: +/- 10 %)

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

H x B x D
380 x 170 x 285 mm

Två års garanti

IEC 60601-1:2005,  
tredje upplagan uppfylld

e f ga cb d

h
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Vario 8 och Vario 8 c/i är sugpumpar 
med lågt vakuum som passar bra för 
många olika användningsområden 
på sjukhus och polikliniker. De är 
mångsidiga, tillförlitliga och mobila, 
och de passar för en rad olika 
tillämpningar med lågt vakuum. 
Sugpumparna är bärbara tack  
vare den kompakta konstruktionen 
och möjligheten till batteridrift. 
Medelas beprövade schweiziska 
teknik erbjuder exakta 
vakuumnivåinställningar och mycket 
tillförlitlig drift, vilket gör Vario 8 och 
Vario 8 c/i till tillförlitliga enheter för 
långsiktig sjukhusanvändning. Den 
enkla designen ger effektiv rengöring. 
Sist men inte minst är pumpens 
intuitiva hantering och säkerhets-
funktioner enkla att förstå och 
använda, så klinisk personal lär  
sig snabbt hur den fungerar.

Vario 8 och Vario 8 c/i

Snabbfakta

 – En pump för alla sugbehov med lågt vakuum
 – Passar flera olika användningsområden
 – Bärbar och lätt
 – Möjlighet till batteridrift
 – Tillförlitlig QuatroFlex™-teknik
 – Lätt att använda och lätt att ansluta
 – Den enkla designen ger effektiv rengöring
 – Säkerhetsvred förhindrar oavsiktliga ändringar av vakuumnivån

Utformade för att vara mångsidiga, mobila och säkra

a  Överströmningsskydd/bakteriefilter

b  Vakuummätare i kPa och mmHg

c  LED-lampa

d  Bärhandtag

Tekniska data

e  Vakuumregulator med membran 
och säkerhetsvred 

f  Slanghållare

g  Kontakt för 12 VDC  
IN-bilanslutningskabel

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Kirurgisk 
sugning

Vario 8 c / i  
(pump med lågt vakuum och konstant/intermittent-läge)
På-tider 8 s/16 s/32 s  
Av-tider 4s /8 s/16 s

Lågt flöde

8 l/min. 
(+/– 10 %)

Vario 8 och Vario 8 c/i
Lågt vakuum
–9 kPa/–68 mmHg

AC 3,5 kg
AC/DC 4,2 kg
utan behållare

H x B x D
380 x 170 x 285 mm

Två års garanti

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

e f ga cb d
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Basic

Snabbfakta

–  Utformad för att hålla en livslängd tack vare pumpens hållbara  
och kraftfulla kolv-/cylinderteknik. 

–  Övertygar genom sin sofistikerade enkelhet. Optimerad för enkel  
hantering och rengöring.

–  Kraftfull men tyst. Ger hög vakuumkraft och bygger snabbt upp vakuum. 

Hög kvalitet från Schweiz

Basic ger tillförlitlig och enkel sugning 
med god hygien. Pumpen passar för 
all slags sugning på sjukhus, kliniker 
och läkarmottagningar.
Den är lätt att använda och har ett 
intuitivt gränssnitt. Tack vare dess 
tillförlitliga kolv-/cylinderteknik har 
pumpen en konstant hög sugkapacitet. 
Den enkla invändiga konstruktionen 
minimerar arbetet med rutinkontroller 
och sparar pengar. Drivenhetens 
låga driftshastighet gör även att 
pumpen är mycket tystgående. 
Basic är hygieniskt utformad med 
ett hölje tillverkat i ett enda stycke 
som är lätt att rengöra, på-/av-
knapp med CleanTouch-teknik 
och kompatibilitet med Medelas 
vätskeuppsamlingssystem. 

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Kirurgisk 
sugning

Tekniska data

Högt flöde

30 l/min. 
(+/– 5 l/min.)

–90 kPa  –675 mmHg
(+/– 15 %)

9,3 kg
(rackmodell)

H x B x D
210 x 305 x 375 mm
(rackmodell)

a  Överströmningsbehållare med mekaniskt överströmningsskydd förhindrar  
att vätskor tar sig in i pumpen 

b  Den kraftfull drivenheten som sitter i ett enda pumphölje gör pumpen  
väldigt enkel att använda

c  En patenterad membranregulator snabbar på uppbyggandet av vakuum 

d  Clean Touch-utförandet underlättar rengöringen

e  Det stabila stativet med breda skenor rymmer upp till fyra behållare 

f  En integrerad fotpedal med på/av-knapp gör att pumpen kan användas  
utan händer

Rackmodell

Portabel version

Mobil version

a

b

c

e

f 

d
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Snabbfakta

–  Utformad för att hålla en livslängd tack vare pumpens hållbara och kraftfulla 
kolv-/cylinderteknik. 

–  Övertygar genom sin sofistikerade enkelhet.  
Optimerad för enkel hantering och rengöring.

–  Kraftfull men tyst. Ger hög vakuumkraft och bygger snabbt upp vakuum. 
–  Välj Dominant Flex för att ytterligare öka flödeshastigheten eller sänka ljudnivån.

Dominant Flex
Stor flexibilitet

Dominant Flex erbjuder olika 
flödeshastigheter: 50 l/min  
(normal drift), 40 l/min (tyst läge) eller 
60 l/min (turboläge). Sugpumpen 
Dominant Flex kan användas som 
en tillförlitlig och hygienisk lösning 
för allmän sugning eller som en 
reservenhet för en väggsug på 
sjukhus, för ambulerande kirurgi och 
på kliniker och läkarmottagningar.
Pump höljets design på Dominant 
Flex, CleanTouch- knapparna och 
placeringen av driftelementen minskar 
den tid som måste avsättas till 
rengöring. För ytterligare skydd finns 
ett stort sortiment av filter. Medela har 
utvecklat och tillverkat sugpumpen 
Dominant Flex. Det innebär att du får 
en pålitlig sugpump med lång livslängd 
och ett fullt kompatibelt system för 
uppsamling av vätska. 

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Kirurgisk 
sugning

Tekniska data

Högt flöde

40, 50, 60 l/min.
(+/– 5 l/min.)

–95 kPa  –713 mmHg
(+/– 15 %)

9,3 kg
(rackmodell)

H x B x D
210 x 305 x 375 mm
(rackmodell)

a  Överströmningsbehållare med mekaniskt överströmningsskydd förhindrar  
att vätskor tar sig in i pumpen 

b  Den kraftfull drivenheten som sitter i ett enda pumphölje gör pumpen väldigt 
enkel att använda

c  Knappar för flödesnivåer möjliggör ökning av flödeshastigheten eller sänkning 
av ljudnivån

d  En patenterad membranregulator snabbar på uppbyggandet av vakuum 

e  Clean Touch-utförandet underlättar rengöringen

f  Det stabila stativet med breda skenor rymmer upp till fyra behållare 

g  En integrerad fotpedal med på/av-knapp gör att pumpen kan användas  
utan händer

Rackmodell

Portabel version

Mobil version

a

b

c

d

f

g 

e
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Thopaz +™

Medelas thoraxdränagebehandling  
ger signifikant lägre vårdkostnader 1–5

Snabbfakta

–  Kompakt, bärbar vakuumkälla.
–  Reglerat tryck nära patientens bröstkorg tack vare dubbellumenteknik.
–  Digital skärm som visar luftläckage, vätskeproduktion och tryck.
–  Meddelanden om systemstatus och indikator för kateterocklusion.
–  Dataregistrering och överföring till PC.

Medelas Thopaz+ skapar en ny 
vårdstandard för thorax dränage-
behandling. I motsats till analoga system 
reglerar det tysta Thopaz+-systemet 
det inställda trycket nära patientens 
bröstkorg och övervakar digitalt viktiga 
vårdparametrar. Kliniska data har visat 
att Medelas thoraxdränagesystem 
förbättrar resultaten av behandlingen 
och ger en effektivare vård. Systemet 
gör det möjligt att applicera ett 
optimalt tryck vid postoperativ 
thoraxdränagebehandling* och ger 
en objektiv och tillförlitlig övervakning 
av patientens status. Som ett resultat 
av detta kan vårdtiden på sjukhuset 
minskas med åtminstone 1 dag 1, 2, 6, 7, 
vilket även minskar vårdkostnaderna 
i motsvarande mån 1–5. Patientens 
upplevelse av behandlingen blir mer 
positiv tack vare den förbättrade 
rörligheten som Thopaz+ erbjuder. 
Vårdpersonalens arbete underlättas 
genom direkt nedladdning av data 
från Thopaz+ till en dator, där data 
sedan kan läggas in i elektroniska 
patientjournaler.

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Thorax-
dränage

Tekniska data

Lågt flöde

5 l/min.
(+/– 10%)

Lågt vakuum
– 10 kPa
– 75 mmHg
– 100 mbar/cmH2O 
(+/– 15 %)

1 kg (utan behållare)
2,2 lbs

eac f              g              db

a  Färgdisplay

b  Ljussensor

c  Behållare för engångsbruk 
(0,3, 0,8 och 2 liter)

d   Port till nätadapter

e   USB-port för dataöverföring

f   Patientslang, dubbellumen

g   Provtagningsport

* tack vare dubbellumenteknik

1 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov;13(5):490-3

2 Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Sep;62(6):509-15

3 Cir Esp 2010, 87(6):385-9

4 Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery 2009, 9(Supplement 1):S31

5 Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2015 Sep;23(7):832-8

6 Ann Thorac Surg. 2014 Aug;98(2):490-6

7 Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2012 Oct;15(4):622-6
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Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

NPWT

Invia Liberty erbjuder säker behandling 
genom att aktivt kontrollera det tryck 
som appliceras vid sårområdet 1. 
Pumpen anpassar snabbt luft-
flushningen efter vätskemängden  
i slangen för att systemet ska  
fungera optimalt. 
Behållaren fästs och frigörs med 
ett knapptryck, vilket gör det enkelt 
att byta behållare. Garanterat säker 
slanganslutning med den nya  
Invia-snabbkopplingsfunktionen 2. 
Den intuitiva och tystgående pumpen 
kan helt integreras i patientens dagliga 
liv, och Invia Libertys kompakta design 
och bekväma bärväska ökar patientens 
komfort och rörlighet.

Invia Liberty*

Snabbfakta

 – Tillförlitlig leverans av och kontroll över det negativa trycket vid sårområdet 1 
 – Snabb identifiering av stopp i systemet 1 från pump till förband 
 – Säker fastsättning av slangar och behållare 2 med ett klick
 – Intuitiv användning och användarvänliga anvisningar för felsökning 
 – Kompakt design för patientens komfort och rörlighet 
 – Klinisk flexibilitet med ett omfattande sortiment med förband

Enkel och säker behandling

Tekniska data

Lågt flöde
5 l/min.

-40 mmHg till -200 mmHg

1 kg
2,2 lbs

H x B x D
95 x 170 x 150 mm

Två års garanti

> 10 timmar Konstant och intermittent
Dubbellumenslang, Y-anslutning
300 och 800 ml

Lägen:
Slang:
Behållare:

* Medela NPWT-lösningar är för tillfället inte tillgängliga på alla marknader. 1 Prestandainformation finns lagrat på fil hos Medela AG 

2 Valideringsinformation om användbarhet på fil finns hos Medela AG 
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Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

NPWT

Invia Motion är en bekväm pump för 
enpatientsbruk och erbjuder flexibla 
möjligheter med valbara tryckinställningar, 
behandlingslägen och kompatibilitet med 
både skumförband och gasvävsförband. 
Invia Motion är lämplig att använda för alla 
typer av patienter och eliminerar behovet 
av att samla in, rengöra och underhålla 
utrustning mellan varje enskild patient. 
Den kompakta designen och den tysta 
driften ökar patientens komfort och 
underlättar vardagen under behandlingen. 
Invia Motion erbjuder säker behandling. 
Med hjälp av dubbellumenslangen som 
går från pumpen till såret kontrolleras det 
inställda trycket aktivt vid sårområdet.
Pumpen löser också upp mindre stopp  
i slangen, och vid större, olösta stopp 
larmar pumpen för att underrätta 
vårdpersonalen och patienten.
Snabbkopplingen erbjuder enkel och säker 
sammankoppling 2 av förbandsslangen och 
behållarens slang.

Invia Motion*

Snabbfakta

 – Inget behov av rengöring och sterilisering av en använd enhet
 – Ingen risk för korskontaminering som kan uppstå med flergångsutrustning
 – Kompakt design för patientens komfort och rörlighet
 – Tillförlitlig leverans av och kontroll över det negativa trycket vid sårområdet 1

 – Snabb identifiering av stopp i systemet1 från pump till förband
 – System med behållare ger effektiv hantering av sårexsudat

Smidigt enpatientsbruk med lika hög  
prestanda som hos flergångspumpar

H x B x D
99 x 98 x 52 mm

Konstant och intermittent
Dubbellumenslang
Set med 150 ml-behållare /slang

Tekniska data

Lågt flöde
1 l/min.

Medelvakuum
-40 mmHg till -175 mmHg

350 g
utan behållare

Två års garanti

> 10 timmar Lägen:
Slang:
Behållare:

* Medela NPWT-lösningar är för tillfället inte tillgängliga på alla marknader. 1 Prestandainformation finns lagrat på fil hos Medela AG 

2 Valideringsinformation om användbarhet på fil finns hos Medela AG 
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Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

NPWT

Invia NPWT-systemen kontrollerar hela 
tiden det inställda trycket i sårområdet 
och anpassar luftflushningen till 
mängden vätska i slangen 
De olika förbanden har samma 
transparenta film och sugkopplingar. 
vårdpersonalen behöver bara välja 
typ av sårfyllnadsmaterial (skum eller 
gasväv) samt lämplig storlek. 
Den smidiga utformningen med 
flexibla vingar runt sugslangen (Invia 
FitPad) gör den enkel att applicera 
även på svåråtkomliga områden. 
Snabbanslutning mellan 
förbandsslangen och behållarens 
slang gör det enkelt att fästa enheten 
på ett säkert sätt 2.

Invia-förband*

Snabbfakta

 – Invia-skumförband med FitPad 
 – Tillförlitligt negativt tryck i hela sårområdet 1

 – Snabb identifiering av stopp i systemet 1 från pump till förband
 – Säker 2 fastsättning av slangar med ett klick
 – Lätthanterlig 2 snabbkoppling av slangar
 – Intuitiv hantering av transparent film
 – Enkel applicering av förband även på områden som är svåra att arbeta med

Enkel och säker behandling

Tekniska data

* Medela NPWT-lösningar är för tillfället inte tillgängliga på alla marknader. 1 Prestandainformation finns lagrat på fil hos Medela AG 

2 Valideringsinformation om användbarhet på fil finns hos Medela AG 

Skum 
Nätformad polyester 

och polyuretan,  
hydrofobiskt material

Porstorlek: 600–800 mikron

Draghållfasthet: 20 PSI /138 kPa

PSI: Pounds per Square Inch (tryckenhet)

Transparent film
Polyuretanfilm  
med akrylhäfta

Storlek: 26 cm x 32 cm

MVTR: 385 g / m2 / dag

MVTR:  Moisture Vapor Transmission Rate 
(vattenånggenomsläpplighet)
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Medela Vätskeuppsamlingssystem
Säkert och enkelt

Snabbfakta

–  Lättavlästa markeringar som visar vätskevolymen.
–  Behållarna är tillverkade i högkvalitativt, stöttåligt och autoklaverbart polysulfon.
–  Lock som passar alla storlekar på behållare, tillverkade av förstärkt polyamid  

med Santoprene-tätning.

Snabbfakta

 – Säker och hygienisk uppsamling och kassering av vätskor
 – Tystgående < 50 dB (A)
 – Enkel hantering med en hand
 – Inbyggt högflödesfilter som skyddar mot bakterier och överströmning
 – Påsar med dubbla lager med mycket starkt läckageskydd
 – Automatisk vakuumkoppling – ingen extra slang till locket behövs

Medela engångssystem för 
vätskeuppsamling underlättar säker 
uppsamling och kassering av vätska 
som sugits upp. Alla påsar har flera 
säkerhetsfunktioner, ett filter för 
överströmning och bakterieskydd, 
ett förfilter för rök och en backventil 
som förhindrar återströmning. Det 
hårda locket sluter tätt och innebär 
att enheten kan användas med 
låg ljudnivå. Eftersom vakuumet 
är automatiskt kopplat till påsen 
via behållaren behöver ingen extra 
vakuumslang anslutas i samband  
med varje påsbyte. Omslagsventil  
eller seriekoppling gör det möjligt  
att hantera stora volymer. Påsarna  
är tillverkade av giftfria material och 
kan kasseras på ett miljövänligt  
sätt (enligt lokala riktlinjer).

Medelas flergångssystem för 
uppsamling av vätska är tillverkat  
av hållbara komponenter av hög 
kvalitet. Systemet underlättar 
uppsamlingen av vätskor. Det finns 
fyra olika behållarstorlekar – 1, 2, 3 
och 5 liter – och alla storlekarna har 
samma lockstorlek, vilket underlättar 
hantering och logistik.

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Vätskeupp-
samling

Flergångsbehållare på 1, 2, 3 och 5 liter

Medelas flergångssystem  
för uppsamling av vätska
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Medelas system för förlossning  
med sugklocka
Säker, individanpassad hjälp

Snabbfakta

–  Aktivt vakuum för stabilt fäste på barnets huvud för att förhindra att klockan 
oavsiktligt lossnar.

–  Stort urval av typ av sugklocka samt storlekar för att erbjuda skonsam  
och individanpassad anslutning.

–  Går snabbt att ställa in, eftersom de kompatibla komponenterna passar  
ihop på ett säkert sätt.

Medelas system för förlossning med 
sugklocka är ett individanpassat och 
effektivt system för säkra ingrepp.  
I kombination med Medelas sugpump 
Basic och hårda eller mjuka flergångs- 
eller engångssugklockor samt ett stort 
urval av tillbehör ger systemet säker 
och individanpassad hjälp.
Basic bygger upp vakuumet jämnt  
och aktivt för att hålla sugklockan  
på plats, vilket kan minska risken  
för att klockan lossnar.

Luftvägs-
sugning

Kirurgisk 
sugning

Thorax-
dränage

Medicinsk 
vakuumteknik

NPWT

Sugklocke-
förlossning

Vätskeupp-
samling

Utbildning
Service

Produkter
Forskning

Sugklocke-
förlossning

Tekniska data (Basic)

Högt flöde

30 l/min.
(+/– 5 l/min.)

Högt vakuum
–90 kPa
–675 mmHg
(+/– 15 %)

9,3 kg
(rackmodell)

H x B x D
210 x 305 x 375 mm
(rackmodell)



Medicinsk vakuumteknik  
för sjukvårdspersonal

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

Lokal kontakt:

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

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