Clario
Určena pro dospělé i děti
Odsávačka Clario je spolehlivým prostředkem k uvolňování dýchacích cest.
OBLAST POUŽITÍ
Tracheostomické sání, odsávání z dýchacích cest.
Ideální pro domácí péči a na cesty, pečovatelskou službu, LDN, ambulance, sanitní vozy, lůžková oddělení.

Hygiena a nezávislost
kdekoliv
TROJNÁSOBNÝ HYGIENICKÝ KONCEPT
y plovák v láhvi zabraňuje přesátí
y integrovaná bezpečnostní komora pro zachycení odsáté
tekutiny v případě přesátí
y uzavřený membránový systém zamezuje vniknutí tekutiny
do odsávačky
VÍCE VOLNOSTI A POHYBU
y napájení síťové (AC) nebo síťové/bateriové (AC/DC)
y možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
y praktická brašna s možností uchycení např. na vozík
SNADNÁ OBSLUHA
y pouze dva ovládací prvky
y jednoduchý třístupňový regulátor intenzity odsávání
PŘEDNOSTI
y snadná údržba
y tichý provoz
y malá, lehká, praktická, vhodná i na cesty
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SPECIFIKACE
y sací výkon: 15 l/min (+/- 10%)
y podtlak: membránový regulátor vakua se 3 stupni nastavení:
y minimum -135 mmHg, -18 kPa (+/- 15%)
y medium -270 mmHg, -36 kPa (+/- 15%)
y maximum -600 mmHg, -80 kPa (+/- 15%)
y speciální membránový systém zabraňující přesátí
y bezpečnostní komora
y světelná indikace chodu
y madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem
y napájení: síť (AC) nebo síť/baterie (AC/DC)
y provoz na baterii 50 min. (u verze AC/DC)
y možnost připojení kabelem na autobaterii (u verze AC/DC)
ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
y 1x set - láhev 0,5l + víčko s plovákem proti přesátí (nelze autoklávovat)
y 1x hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, jednorázová, sterilní, 150 cm
y 1x síťový kabel s adaptérem
y 1x baterie NiMH (u verze AC/DC)
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
y brašna (u typu DeLuxe již v ceně společně s náhradní lahví a víčkem)
y kabel pro připojení na autobaterii (u verze AC/DC)
y manometr pro sledování vakua
ZÁRUKA
2 roky
OBJEDNACÍ ČÍSLA
N014.0014

N014.0114

N014.0214

Clario - AC

Clario - AC / DC

Clario - AC / DC DeLuxe

TECHNICKÁ DATA
Klasifikační třída

IIa

Hmotnost

AC 1,7 kg, AC/DC 2,0 kg

Rozměr

V223 × Š255 × H95 mm

Příkon

220–240 V, 50 Hz

Výkon

110 W

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