Vario 18
Pohyblivost a flexibilita
Odsávačka Vario 18 zaručuje bezpečný a flexibilní provoz, je přizpůsobena individuálním potřebám a s integrovanou baterií se stává ideálním produktem pro mobilní pacienty.

OBLAST POUŽITÍ
Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.
Vhodná pro domácí péči, pečovatelskou službu, privátní praxi, záchranné služby, ambulance, lůžková oddělení.

Všestranné použití
NEJNOVĚJŠÍ TECHNOLOGIE
y vytváření vakua speciální pístovou technologií QuatroFlex
y přesné nastavení vakua membránovým regulátorem
y vysoký stupeň bezpečnosti díky aretačnímu knoflíku
VOLITELNÁ VERZE
y napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC)
y možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
y možnost uchycení na vozík s eurolištou
PŘEDNOSTI
y jednoduché nastavení a obsluha
y tichý provoz bez vibrací
y malá, lehká, praktická
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SPECIFIKACE
y sací výkon: min. 18 l/min (+/- 10%)
y podtlak: - 75 kPa (+/- 10%)
y pístový odsávací system s technologií QuatroFlex
y bezúdržbový provoz - bezmazný systém
y světelná indikace chodu
y madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
y napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
y provoz na baterii 30 - 120min. dle nastaveného podtlaku (u verze AC/DC)
y dva integrované držáky lahví
y možnost připojení pojistné nádoby s víčkem proti přesátí, PS, autoklávovatelné
y možnost připojení na vozík s eurolištou a brzděnými atistatickými kolečky
y možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
y 5 x filtr kombinovaný proti přesátí/bakteriologický, jednorázový
y 1x hadice propojovací silikonová 7/12, autoklávovatelná, 25 cm
y 1x spojka propojovací přímá, autoklávovatelná
y 1x spojka propojovací 90°, autoklávovatelná
y 1x síťový kabel
y 1x hadice pacientská silikonová 7/12, autoklávovatelná, 180 cm
y 1x baterie NiMH (jen u verze AC/DC)
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
y vozík s eurolištou a brzděnými antistatickými kolečky
y brašna
y pojistná láhev s víčkem proti přesátí, PS, autoklávovatelné
y kabel pro připojení na autobaterii (u verze AC/DC)
y 1. varianta: Příslušenství pro sání do jednorázových odsávacích vaků
y 2. varianta: Příslušenství pro sání do autoklávovatelné láhve
ZÁRUKA
2 roky
OBJEDNACÍ ČÍSLA
N026.2112

N026.5112

MEDELA Vario 18 - AC

MEDELA Vario 18 - AC/DC

TECHNICKÁ DATA
Klasifikační třída

IIa

Hmotnost

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

Rozměr

V380 × Š170 × H285 mm

Příkon

220–240 V, 50 Hz

Výkon

80 W

Podrobný přehled příslušenství najdete na straně „Příslušenství odsávaček Medela“.
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