
TYSTGÅENDE, TILLFÖRLITLIG DRIFT 

Tystgående 

– Tyst och diskret drift

– 51,8 dB(A) vid maximalt flöde

 

Bärbar

– Med eller utan batteri  

–  Testad för kompatibilitet med befintliga 

vätskeuppsamlingssystem från Medela  

Prestanda

–  Exakta vakuumnivåer som kan varieras, 

för flera olika användningsområden

–  Kraftfull QuatroFlex-drivenhet med  

låg vibrationsnivå för problemfri drift

–  Går snabbt att ställa in, intuitiv  

användning

Vario 18
Bärbar sugpump 

Precious life – Progressive care



Medicinsk sugteknik för vårdpersonal

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

Ett måste på vårdenheten – tystgående, bärbar och säker 

Tack vare den låga ljudnivån hos denna sugpump kan personalen fokusera på arbetsuppgiften, oavsett var sugningen äger 
rum. I stressiga situationer behöver man en enhet som är enkel att ställa in och hantera. Båda dessa behov uppfylls av 
Vario 18-pumpen. Då Vario 18 erbjuder flera olika vakuumnivåer är den ett måste på vårdenheten – justera vakuumnivån 
enkelt genom att trycka ned knappen och vrida på den. Inställningarna är inte bara mycket exakta, utan säkerhetsknappen 
förhindrar också oavsiktliga ändringar. Batteriversionerna kan användas vid patienttransporter eller på platser där eluttag 
saknas. Sjukhus som redan använder sig av ett vätskeuppsamlingssystem från Medela behöver inte köpa in ett nytt set – 
Vario 18 kan utrustas med antingen flergångssystemet (RCS) eller engångssystemet (DCS) för uppsamling. 

Lokal kontakt

Enkel att använda
–    Vario 18 kan användas tillsammans med antingen Medelas flergångssystem (RCS) eller engångssystem  

(DCS) för användning. Man behöver inte köpa in ett specifikt uppsamlingssystem för just denna pump.
–    Felsäkra visuella meddelanden gör det enkelt att ansluta Vario 18 till en rad olika tillbehör. 

Robust och säker
–  Kombinationen av säkerhetsfunktioner, användarvänligheten och de många olika funktionerna  

gör Vario 18 till en oumbärlig bärbar sugpump på vårdenheten. 
–  Den kompakta, lätta utformningen och de batteridrivna alternativen gör Vario 18 mångsidig och  

mycket enkel att bära med sig.
–  Slittåligt hölje och robusta komponenter gör pumpen perfekt för användning på akutvagnar.

Tystgående, låg vibrationsnivå 
–  Den kolvcylinderbaserade drivenheten QuatroFlex erbjuder oöverträffad kraft och hållbarhet. 
– Vario 18 är tystgående vilket möjliggör diskret luftvägssugning.

Direkt överblick över viktiga funktioner

Tekniska data

Lågt flöde
18 l/min.

högt vakuum 
–75 kPa/–563 mmHg

AC  3,5 kg
AC/DC  4,2 kg

Två års garanti

H x B x D
380 x 170 x 285 mm
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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 


