Vario 18

RUGALMASSÁG ÉS HATÉKONYSÁG

Vario 18 AC/DC szívókészülék

Vario 18
Sokoldalú és hatékony!
A Vario 18 egy hatékony orvosi szívókészülék. Egy „mindenes” a kórházak, klinikák és házi gondozás számára, mely megbízhatóságot kínál, valamint alacsony zajszintet és mobilitást. Az innovatív QuatroFlex meghajtó egység lehetővé teszi a könnyű karbantartást. A Vario 18 alkalmazható egyszer- vagy többször használható gyűjtő rendszerrel, összhangban az ügyfél igényeivel és elvárásaival.

Svájci pontosság és minőség!
A Vario 18 sok hasznos funkciót kínál Önnek:








Túlfolyás gátlóval ellátott baktériumszűrő,
kPa-ban és Hgmm-ben skálázott vákuummérő,
LED-es figyelmeztető lámpa a merülő akkumulátorra,
Jól tervezett hordfül,
Membrános vákuumszabályzás,
Szívócső rögzítő a felhasználó kényelmét szolgálja
12V-os csatlakozási lehetőség gépjárművek szivargyújtójához. (csak AC/DC kivitelnél)
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Vario 18

Egyedülálló svájci technológia
Az innovatív négyes (QuatroFlex) dugattyú rendszer másodperceken belül felépíti a vákuumot. A készüléket kompakt méret és alacsony zajszint jellemzi. Az
egyedi design és a technológia együtt könnyű és fenntartható kezelhetőséget
biztosít. Ezt a tényt nagyra értékeli a kezelő személyzet. A membrános vákuum
szabályzó lehetővé teszi a pontos vákuum beállításokat. A vákuumszabályzó
gomb rögzítésével lehetetlenné válik a beállítások véletlen megváltoztatása. A
Medela Vario 18 ezért is használható a beteg ágya mellett.
Biztonsági vákuumszabályozó

Sokoldalúsága miatt széles körben használható
A Vario 18 könnyen hordozható a kórházi osztályokon, klinikákon valamint otthon is. Fel lehet használni a kisebb sebészeti beavatkozásoknál ugyanúgy, mint
a légúti szívásoknál. A szívás erősség kényelmesen beállítható a vákuum szabályozóval. A Vario 18–hoz lehet egyszer használatos- és újra használható gyűjtőrendszert alkalmazni.

Túlfolyás gátló baktériumszűrő

Higiénikus és könnyű használat
A Vario 18 könnyen kezelhető. Minden tartozékot úgy terveztek, hogy tökéletesen kiegészítsék egymást, így megakadályozzák a tartozékok téves összeillesztését.
Opcionális tartozékok: kocsi, táska és különböző váladékgyűjtők.
A Vario AC/DC egy beépített akkumulátor töltővel rendelkezik, amely lehetővé
teszi a mobil használatra. A töltő érzékeli az akkumulátor állapotát és ha szükséges, fény- illetve hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót a merülő akkumulátorra.
Számtalan kiegészítő az igényeknek
megfelelően

A tények












A Medela az egészségügyi szakemberek 50 éves tapasztalatával kínálja az orvosi vákuum technológiát.
A svájci fejlesztési és gyártási folyamat nagy mechanikai pontossága biztosítja a kiváló teljesítményt.
A QuatroFlex technológia halk, ezért ott is lehet használni ahol a csendes működés követelmény.
Precíz vákuum beállítás, gyors vákuum felépítés. Mindig készen áll, ha szükséges.
Multi funkciós célokra használható készülék.
Új felhasználók is egyszerűen és gyorsan megtanulják a kezelését.
Hálózat független működés min. 30 percig (2/3 teljesítményen min. 45 perc csak AC/DC kivitel).
Fény- és hangjelzés az akkumulátor gyengülése esetén. (csak AC/DC kivitel)
Sokféle tartozék áll rendelkezésre az egyes alkalmazásokhoz.
A Vario 18 azt a megbízhatóságot és az egyszerűséget jelenti, amit a Medela szívók bizonyítanak sokoldalú alkalmazásaik során.
2 év garancia a készülékre.
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