
©
M

ed
el

a 
A

G
/2

0
0.

6
52

3
/2

01
3

-0
4/

A

Accessoires

Mobiele standaard 

met rails voor eenvoudig 
transport van pomp  
en accessoires.

Houders en platen 

voor bevestiging van  
de Vario 18 aan  
standaardrails.

Draagtas

voor vervoer van de pomp.

Stekker voor 12 VDC IN 
auto-aansluitkabel 

voor gebruik van de pomp 
in de auto.

Filters 

om de pomp tegen  
overstromen te beschermen 
en de omgeving tegen  
bacteriën of geurtjes.

Herbruikbaar opvang- 
systeem 

autoclaveerbare opvangpotten 
en deksels voor eenvoudige 
en economische opvang van 
de weggezogen secreties.  
Leverbare maten: 1 en 2 liter.

Disposable opvang- 
systeem

voor eenvoudig gebruik en 
efficiënt vloeistofbeheer met 
disposable opvangzakken en 
herbruikbare opvangpotten.  
Leverbare maten:  
1,5 en 2,5 liter.

Technische gegevens

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEG), IIa

2 jaar garantie

kg

lage flow

18 l/min.

Hoog vacuüm
- 75 kPa
- 563 mmHg

AC  0,0, 3,5 kg
AC/DC  4,2 kg

Gebruik Medela accessoires voor nog meer  

flexibiliteit en gebruiksgemak.

H x B x D
380 x 170 x 285 mm

Medical Vacuum Technology  
for Healthcare Professionals

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

Lokale contactgegevens:

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB 's-Hertogenbosch, 
Nederland
Tel. 0031-(0)73-6904040
Fax 0031-(0)73-6904044
info@medela.nl 
info@medela.be
www.medela.nl 
www.medela.be

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Zwitserland

www.medela.com
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Vario 18 Vacuümpomp

Precious life – Progressive care

Vario 18

VEELZIJDIG EN EFFICIËNT
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Vario 18
Veelzijdige en efficiënte oplossing

De Vario 18 is een efficiënte medische vacuümpomp. Deze allrounder voor gebruik in ziekenhuizen,  

klinieken en thuiszorgsituaties is betrouwbaar, geruisarm en mobiel. De innovatieve QuatroFlex  

motoreenheid is eenvoudig in het onderhoud. 

De Vario 18 is geschikt voor gebruik met een disposable of herbruikbaar opvangsysteem,  

aangepast aan uw wensen.

De Vario 18 is vervaardigd met Zwitserse precisie en kwaliteit en biedt veel nuttige functies:

e f ga cb d a  Overloopbescherming/bacteriefilter

b  Manometer in kPa en mmHg

c  LED-waarschuwingslampje 

d  Handgreep

e  Membraanvacuümregelaar 

f  Slanghouder

g  Stekker voor 12 VDC IN  
auto-aansluitkabel
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Unieke Zwitserse technologie 

Het innovatieve viervoudige QuatroFlex zuiger/cilindersysteem bouwt binnen 
enkele seconden een vacuüm op. Het apparaat overtuigt ook door zijn com-
pacte afmetingen en geruisarme werking. Uniek in ontwerp en technologie en 
eenvoudig in het onderhoud. Dit feit staat zeer hoog aangeschreven bij  
medische technici. Met de membraanvacuümregelaar kan het vacuüm nauw-
keurig worden ingesteld. De regelaar moet worden ingedrukt om het vacuüm  
te wijzigen, zodat de instellingen niet onbedoeld kunnen worden gewijzigd.  
De Vario 18 kan dus ook aan het bed van de patiënt worden gebruikt.

Veelzijdig voor een breed scala aan toepassingen 

De Vario 18 is lichtgewicht en draagbaar, voor gebruik op ziekenhuisafdelingen, 
in klinieken en thuis. Hij is zowel geschikt voor kleine chirurgische ingrepen als 
voor het uitzuigen van luchtwegen. Variabele vacuümniveaus kunnen met behulp 
van de vacuümregelaar eenvoudig worden ingesteld. De Vario 18 kan worden 
uitgerust met een disposable of herbruikbaar opvangsysteem.

Hygiënisch en gemakkelijk

De Vario 18 is eenvoudig en intuïtief in het gebruik. Alle accessoires zijn  
ontworpen om perfect te passen en om foutieve aansluitingen te voorkomen. 
Als optionele accessoires zijn er een verrijdbare standaard, een draagtas en  
diverse hulpstukken. Ook is er een geïntegreerde acculader voor mobiel  
gebruik. Speciale accu-alarmen attenderen u via geluids- en optische  
signalen erop dat de accu leeg raakt.

Nauwkeurige vacuüminstelling  
met drukknop

Optimale hygiëne voor vele  
toepassingen

Samen te stellen naar uw behoeften

Voordelen
– Medela ondersteunt professionals in de gezondheidszorg met meer dan 50 jaar expertise op het vlak van medische  

vacuümtechnologie.
– Ons Zwitserse ontwikkel- en productieproces garandeert mechanische precisie voor uitmuntende prestaties.

– QuatroFlex technologie: geruisloze werking: kan worden gebruikt in omgevingen waarin een geruisloze werking gewenst is.

– Nauwkeurige vacuüminstellingen en snelle vacuümopbouw: direct klaar voor gebruik.

– Eén apparaat voor meerdere toepassingen.

– Nieuwe gebruikers hebben weinig instructies nodig.

– Werkt 30 minuten zonder stroomaansluiting.

– Akoestisch en visueel accubeheer.

– Breed assortiment aan accessoires voor individuele toepassingen. 

– Net als de Medela vacuümpompen voor de operatiekamer, staat de Vario 18 garant voor betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

– 2 jaar garantie op het apparaat.
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