MOBILITA A SPOLEHLIVOST

Odsávačka Clario
Vzácný život – progresivní péče

CLARIO
Snadné použití a vysoká mobilita
Zdravotničtí pracovníci zaměření na domácí ošetřování a pacienti, kteří potřebují provádět odsávání dýchacích
cest, oceňují na odsávačce Clario její chytré technické řešení a elegantní design.
Modulární konstrukce odsávačky Clario se skládá ze 3 hlavních částí zajišťujících snadnou a jednoduchou
montáž:
– Pohon
– Nádrž
– Bezpečnostní komora
Přístroj Clario má 3 předem nastavené úrovně podtlaku, čímž je zajištěna snadná obsluha.
Přístroj Clario je vysoce hygienický, neboť žádné sekrece se nemohou dostat do čerpadla, a pravidelné mytí je
tak velmi snadné.
Přístroj Clario je okamžitě připraven pro dalšího uživatele.
Lehká konstrukce přístroje znamená, že je možné jej vzít s sebou kamkoli. Přístroj Clario je k dispozici i
s napájením na baterie, čímž je jeho mobilita ještě vyšší.
.

a Plovák zabraňuje přetečení
b Zátky pro bezpečnou přepravu
c Nádržka 0,5 l
d Regulátor podtlaku
e Bezpečnostní komora
f LED indikace stavu baterie
g Madlo pro přenášení

Vysoká mobilita v kombinaci s vysokou spolehlivostí
Přístroj Clario kombinuje chytrá technická řešení, elegantní design a
snadné použití. Skládá se pouze z 3 částí, které lze do sebe zaklapnout
během pár vteřin. Trubičky používané k odsávání jsou šikovně umístěny
na víko nádržky. Přístroj Clario nabízí 3 snadno nastavitelné a
srozumitelné úrovně podtlaku. Diody u verze AC/DC indikují, kdy je třeba
dobít baterii. Všechny tyto prvky jsou prezentovány v přitažlivém
diskrétním designu. Zároveň se přístroj vyznačuje i velmi tichým chodem.

Snadné použití
Třídílná hygienická konstrukce
Přístroj Clario má třídílnou hygienickou konstrukci. Plovák zabraňuje
přetečení. Bezpečnostní komora odebere sekrece v případě, že by byl
plovák opomenut. Konečně pak membrána zabrání, aby se jakékoli
sekrece dostaly do čerpadla. Tato opatření zajišťují, aby nedocházelo
k přetékání do mechanických částí čerpadla. Není potřeba přístroj
otevírat při čištění a ani nejsou potřeba žádné filtry. Čerpadlo se snadno
čistí, aby se zabánilo křížné kontaminaci mezi pacienty.
Snadné čištění
Kompaktní a snadno přenosný
Přístroj Clario nabízí uživatelům větší svobodu. Verze poháněná baterií
váží pouhá 2 kg a má k dispozici dobíjecí baterii, která umožňuje více jak
50 minut provozního času. Volitelná přepravní taška pro odsávačku a
příslušenství umožňují diskrétní a pohodlnou přepravu.

Snadná přeprava
Několik stručných údajů
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Společnost Medela nabízí odborníkům ve zdravotnictví více jak 50 let zkušeností s podtlakovou
technologií.
Naše firma sídlící ve Švýcarsku se stará o vývoj a výrobu tak, aby výsledkem byla mechanická přesnost
zaručující výtečné provozní vlastnosti.
Přístroj Clario je oceňován v domácí péči díky své spolehlivosti a snadnému použití.
Přístroj Clario nabízí moderní a přitom nadčasový design. Nevypadá jako typický lékařský přístroj.
Přístroj Clario je vysoce doporučován zdravotními odborníky zaměřujícími se na domácí péči.
Čištění přístroje Clario nepředstavuje velké nároky na čas a vydanou energii.
Hygienický třídílný design přístroje Clario's zabraňuje křížné kontaminaci.
Přístroj Clario se vyznačuje zvýšenou mobilitou a představuje tak pokrok v kvalitě života.
2 roky záruky na přístroj.

Již více jak 50 let dodáváme skvělé výrobky – vysoce kvalitní
švýcarské zdravotní podtlakové systémy.

Příslušenství

Kabel 12 VDC pro
připojení v automobilu.

Manometr pro sledování
hodnot podtlaku.

Použijte příslušenství Medela pro ještě větší flexibilitu
a snadnější použití.

Měkká brašna pro snadné
a diskrétní převážení.

Technické údaje
min. -18 kPa
med. -36 kPa
max. -80 kPa

-135 mmHg
-270 mmHg
-600 mmHg

AC
AC/DC

1,7 kg
2,0 kg

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

VXŠXH
nízký průtok

223 x 255 x 95 mm

15 L/min

Napájení
100 - 240 V
50 - 60 Hz
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