
SNABB LINDRING MED TYST  
TRAKEOSTOMISUGNING 

Snabb lindring

–  Förinställda vakuumnivåer för AARC 1- 

rekommenderad sugstyrka

–  Unik, kompakt behållarstorlek som 

snabbt bildar vakuum

Tystgående 

–  Mycket mjuk drift med låg vibrationsnivå 

–  Låg ljudnivå < 65 dB(A) för diskret  

användning

Lösning för barn: Clario Toni

–  Uppfyller de specifika, unika behoven hos  

barn

–  Möjliggör efterlevnad av riktlinjer 

gällande andning och luftvägar med 

vakuumnivåer på –70 och –115 mmHg 

Clario
Pump för luftvägssugning 

Precious life – Progressive care



Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

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

Snabb lindring, tystgående och smart utformning

De förinställda vakuumnivåerna hos pumparna Clario och Clario Toni följer AARC-riktlinjerna för snabb och säker luftvägs-
sugning hos barn och vuxna. När man väl har valt vakuumnivå behålls denna inställning. Och viktigast av allt: sugningen 
påbörjas omedelbart för snabb effekt, tack vare den unika, kompakta behållaren. Den användaranpassade utformningen 
underlättar rengöring och återmontering.
Den tystgående driften och det stilrena utseendet möjliggör diskret sugning på offentliga platser, samtidigt som den lätta 
och bärbara utformningen ger användarna rörelsefrihet både i och utanför hemmet. Enkel att rengöra och den hygieniska 
utformningen med tre delar erbjuder utmärkt infektionskontroll då vätskor förhindras från att tränga in i pumpen.

Lokal kontakt

Praktisk och lättanvänd
–    Förinställda vakuumnivåer (i enlighet med AARC-riktlinjerna) innebär att du väljer inställning en gång och 

därefter kan använda pumpen omedelbart för snabb lindring. 
–  Du behöver inte återställa vakuumnivåerna – ställ bara in dem en gång, och därefter är vakuumet redo 

när du behöver det.
–  Det är bara att koppla in behållaren – inga extra slangar eller filter behövs.

Perfekt att ha med sig utanför hemmet
–  Pumpen är lätt och utformad för att vara bärbar vilket gör det enkelt för användaren att ta den med sig.
–  Batteridrivna versioner erbjuder över 50 minuters drift per laddning.
–  Då pumpen är tystgående kan den användas för diskret sugning under resor och på offentliga platser.

Säkerheten framför allt 
–  Den hygieniska utformningen med tre delar förhindrar att vätskor kommer in i pumpenheten.
–  Rundade kanter och anslutningar som klickas fast gör pumpen enkel att rengöra. 

Direkt överblick över viktiga funktioner

Tekniska data

Lågt flöde
15 l/min.

högt vakuum
Clario:  –135 / –270 / –600 mmHg
Clario Toni:  –70 / –115 / –600 mmHg

AC  1,7 kg
AC/DC  2,0 kg

Två års garanti

H x B x D
223 x 255 x 95 mm
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