
SNELLE VERLICHTING VOOR STILLE  
UITZUIGING VAN EEN TRACHEOTOMY 

Snelle verlichting

–  Vooringestelde vacuümniveaus op de 

door AARC 1 aanbevolen vacuümsterkte

–  Unieke, compacte maat opvangpot  

voor een snel beschikbaar vacuüm

Stille werking 

–  Zeer rustige werking met weinig vibratie 

–  Laag geluidsniveau < 65 dB(A) voor 

discrete behandeling

Oplossing voor kinderen: Clario Toni

–  Voldoet aan de specifieke en unieke 

behoeften van kinderen, pasgeborenen 

en baby’s

–  Voldoet aan ademhalingsrichtlijnen met 

vacuümniveaus van –60 en –100 mmHg 

Clario
Vacuümpomp voor de luchtwegen 

Precious life – Progressive care
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Medische vacuümtechnologie voor professionele zorgverleners

Neem voor meer informatie contact op met ons  
of met uw lokale Medela-vertegenwoordiger.

Snelle verlichting, stille werking en een intelligent ontwerp

De vooringestelde vacuümniveaus van de Clario en de Clario Toni pomp voldoen aan de AARC-richtlijnen voor snelle en veilige  
uitzuiging van de luchtwegen bij pediatrische en volwassen patiënten. Is het vacuüm eenmaal ingesteld, dan blijft het op dit  
niveau behouden. Maar het belangrijkste is dat het uitzuigen direct start, voor snelle verlichting dankzij de unieke, kleine maat 
opvangpot. Door het gebruikersgerichte ontwerp verloopt het reinigen en het opnieuw monteren eenvoudig en probleemloos.
Door de stille werking en de gestroomlijnde vormgeving kunnen de luchtwegen in het openbaar discreet worden vrijgemaakt,  
terwijl het lichtgewicht en draagbare ontwerp gebruikers vrijheid in en om het huis biedt. Het systeem is eenvoudig te reinigen 
en het drievoudige hygiënische ontwerp staat garant voor superieure infectiebeheersing. Voorkomt dat vloeistoffen teruglopen 
in de pomp.

Lokale contactgegevens

Praktisch en eenvoudig in gebruik
–    Door de vooringestelde vacuüminstellingen (conform AARC-richtlijnen) kunt u een instelling kiezen en de  

pomp onmiddellijk gebruiken, voor snelle verlichting. 
–  Het is niet nodig om de vacuüminstellingen steeds opnieuw in te voeren. Stel ze eenmalig in het is klaar 

voor gebruik.
–  Eenvoudig de opvangpot inklikken. Er zijn geen extra slangen of filters nodig.

Ideaal voor gebruik onderweg
–  Het lichtgewicht en draagbare ontwerp zorgt dat de pomp eenvoudig met de gebruiker mee op pad kan.
–  Pomptypen met accu bieden ruim 50 minuten werking op een volledig opgeladen accu.
–  Het lage geluidsniveau van de pomp biedt meer discretie bij het in het openbaar uitzuigen van de 

luchtwegen.

Veiligheid voorop 
–  Drievoudig hygiënisch ontwerp voorkomt teruglopen van vloeistof in de pomp.
–  Met zijn afgeronde hoeken en enkelvoudige klikverbindingen kan de pomp eenvoudig worden gereinigd. 

Belangrijke kenmerken in één oogopslag

Technische gegevens

laag debiet
15 l/min.

hoog vacuüm
Clario:  –135 / –270 / –600 mmHg
Clario Toni:  –60 / –100 / –600 mmHg

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

2 jaar garantie

H x B x D
223 x 255 x 95 mm

SAFETY
FIRST

Tecnología de aspiración médica para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con el representante local de Medela  
para obtener más información.

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB ’s-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44
info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com
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1  AARC Clinical Practice Guideline: Nasotracheal Suctioning—2004 Revision & Update, RESPIRATORY CARE • SEPTEMBER 2004 VOL 49 NO 9
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