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Gratulálunk
A	Vario	egy	kiváló	minőségű	váladékleszívó	berendezés,	amely	megfelel	az	Ön	igényeinek.	 
A QuatroFlex szívókészülék a már bizonyított Medela dugattyú/henger rendszer innovatív  
folytatása. Mint minden Medela váladékleszívó berendezés, ez a készülék is megbízhatóan  
és	egyszerűen	működik.	A	készülék	további	előnyei	az	egyszerű	használat	és	tisztíthatóság,	 
valamint	a	biztonságosság.	Kiegészítőinek	széles	skálája	a	Vario-t	számos	orvosi	műveletre	
alkalmassá	teszi,	ráadásul	a	készülék	folyamatosan	is	működtethető.	Lépjen	kapcsolatba	 
velünk – örömmel adunk tanácsot.
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1   Figyelmeztetések és biztonsági  
utasítások 

A Vario kizárólag a használati utasításban megadott alkalmazási területeken használható.  
A	Medela	csak	akkor	tudja	garantálni	a	készülék	biztonságos	működését,	ha	a	Vario	az	 
eredeti	Medela	kiegészítőkkel	(gyűjtőrendszer,	csövek,	szűrők	stb.	–	lásd	a	19/20.	fejezeteket)	
kerül felhasználásra.

A Vario az IEC 60601-1-2:2007-nek való megfelelés érdekében EMC teszten ment át, és  
kizárólag	más	IEC	60601-1-2	szabványnak	megfelelő,	EMC	teszten	átesett	készülék	közelében	
használható. A nem tesztelt nagyfrekvenciás források, rádiófrekvenciás hálózatok és hasonlók 
befolyásolhatják	a	készülék	működését,	ezért	ezeket	ne	működtesse	a	Varióval	összekapcsolva.

Üzembe	helyezés	előtt	olvassa	el	és	vegye	figyelembe	ezeket	a	figyelmeztetéseket	és	 
biztonsági	utasításokat.	Ezt	a	kezelési	utasítást	a	készülék	mellett	kell	tartani	későbbi	
referencia céljából.

Megjegyzendő,	hogy	ezek	a	kezelési	utasítások	általános	útmutatásnak	minősülnek	a	termék	
használatához. Orvosi kérdésekben orvosnak kell dönteni.

A	Medela	kizárólag	a	Vario	ALAPVETŐ	BIZTONSÁGÁRA,	megbízhatóságára	és	teljesítményére	
gyakorolt	hatásért	vállal	felelősséget,	amennyiben	a	készüléket	a	Használati	utasításnak	 
megfelelően	használják.

Vigyázat 

Az amerikai szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag egészségügyi szakember  
által	vagy	egészségügyi	szakember	utasítására	értékesíthető.

Módosítás lehetséges.

FIGYELMEZTETÉSEK
Potenciálisan veszélyes helyzet, amelynek bekövetkezése halált vagy súlyos  
sérülést okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Potenciálisan veszélyes helyzet, amelynek bekövetkezése kisebb vagy mérsékelt  
sérülést okozhat.

Biztonsággal kapcsolatos tanács
Hasznos információk az eszköz biztonságos használatával kapcsolatban.
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FIGYELMEZTETÉSEK
– Kizárólag olyan orvosilag képzett személyzet használhatja a készüléket, akinek van 
tapasztalata	a	leszívási	műveleteket	és	az	aspirátorok	használatát	illetően.	

– Azoknál a betegeknél, amelyeknél a készülék kiesése kritikus helyzethez vezethet  
(pl.	akut	légzési	zavarokkal	küzdő	betegeknél	vagy	erős	nyálkaképződés	esetén)	 
egy pótkészüléknek kell készenlétben állnia.

– A készülék nem használható robbanékony, gyúlékony, vagy maró hatású folyadékok 
leszívására.

– A csatlakozócsövek nem kerülhetnek közvetlen kapcsolatba a leszívási területtel. 
Mindig	steril	leszívó	katétert	használjon	(fertőzésveszély).

–	 A	készülék	tisztítása	előtt	húzza	ki	a	tápcsatlakozást	a	rögzített	aljzatból.
– A berendezés módosítása nem engedélyezett.
–	 Ne	csatlakoztassa	a	készüléket	passzív	szívócsőhöz!
–	 A	Vario	használata	előtt	olvassa	át	a	használattal	kapcsolatos	javallatokat,	valamint	
vegye	figyelembe	a	kockázati	tényezőket	és	ellenjavallatokat.	Ha	a	használat	előtt	 
nem olvassa el, majd tartja be a kézikönyvben leírt összes utasítást, az a beteg súlyos 
vagy végzetes sérüléséhez vezethet.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
– A helytelen használat a páciens sérüléséhez vezethet.
–		Ne	használjon	steril	kiegészítőket,	ha	a	steril	csomagolás	sérült.
–		A	mobiltelefonok,	LAN/WLAN	készülékek,	az	adó-vevő	készülékek	és	a	vezeték	nélküli	

telefonok hatással lehetnek a Vario készülékre. Javasoljuk, hogy biztonsági okokból  
az	ilyen	készülékek	legalább	1	méterre	legyenek	a	Vario	készüléktől.

– A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések befolyásolhatják a  
készüléket.

–	 A	beteget	az	orvos	utasításainak	és	a	létesítmény	útmutatásainak	megfelelően	rend-
szeresen	meg	kell	figyelni.	Az	objektív	indikációkat,	egy	lehetséges	fertőzés	jeleit	vagy	
a	szövődményeket	azonnal	kezelni	kell	(pl.	láz,	fájdalom,	vörösség,	emelkedő	hőmér-
séklet, duzzanat vagy gennyes váladék). A megfigyelés elmulasztása a beteg számára 
súlyos	veszélyt	jelenthet.	Gyakran	ellenőrizze	a	Vario	készülék	működését.

Biztonsággal kapcsolatos tanács
– A Vario szívókészülék mágneses rezonancia (MR) vizsgálatnál nem alkalmazható.  

Ne vigye a szívókészüléket MR környezetbe.
– Biztonsági teszteknél feltételezzük, hogy a készüléket teljes élettartama alatt a szerviz 

kézikönyvvel összhangban kezelik és javítják. Mivel a Vario készülék II. biztonsági osz-
tályba tartozik (EN IEC 60601-1, A1, A2:1995), a biztonsági tesztek a tápkábel és a ház 
szemrevételezésére	korlátozódnak.	Minden	használat	előtt	el	kell	végezni	a	teszteket.

– A beteg szivárgási áramának tesztelése: A részleteket lásd a szerviz kézikönyvben. 
– Az, hogy a Vario készülék mennyire van védve a szívdefibrillátor kisülésének hatásai 
ellen,	a	megfelelő	kábelek	használatától	függ.

–	 A	hálózati	áramellátás	megszakítása	kizárólag	a	fő	csatlakozó	rögzített	aljzatból	való	
kihúzásával	érhető	el.

–	 Mielőtt	csatlakoztatja	a	készüléket,	ellenőrizze,	hogy	a	helyi	áramforrás	feszültsége	
megegyezik-e a készülék adatlapján megadottal.
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Biztonsági utasítások
– A Medela Vario egy olyan orvosi készülék, amelynek használata különleges biztonsági  

intézkedéseket igényel az elektromágneses összeférhetõségre vonatkozóan. A csatolt  
EMC információkkal összhangban kell telepíteni és üzembe helyezni.

–	 Túlfolyás	esetén	azonnal	értesítse	a	belső	műszaki	szolgálatot	és	végezze	el	a	szerviz	 
kézikönyvben	lévő	műveleteket.

–	 A	következő	esetekben	tilos	a	készüléket	használni,	és	minden	esetben	meg	kell	javíttatni	 
a márkaszervizzel:

 – ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült

	 –	 ha	a	készülék	nem	megfelelően	üzemel

 – ha a készülék sérült

	 –	 ha	a	készülék	egyértelmű	biztonsági	hibákat	mutat.

–	 A	hálózati	csatlakozó	kábelt	tartsa	távol	forró	felületektől.

– A hálózati csatlakozó és a be/ ki kapcsoló nem érintkezhet nedvességgel.

–	 Soha	ne	a	tápkábelnél	fogva	húzza	ki	a	fő	csatlakozót	a	rögzített	hálózati	aljzatból!

– Bekapcsolt állapotban ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

– Használat közben a szívókészülék egyenesen kell álljon.

– Soha ne helyezze a hálózati csatlakozókábelt a nyaka köré.

–	 Ne	használja	a	készüléket	magas	szobahőmérsékleten,	fürdés	vagy	zuhanyozás	közben,	 
robbanásveszélyes környezetben, vagy ha nagyon fáradt.

– Soha ne állítsa a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba.

– Egyszer használatos, steril termékek használatakor vegye figyelembe, hogy ezeket a  
termékeket nem dolgozzák fel újra. Az újrafeldolgozás mechanikai, kémiai és/vagy biológiai  
jellemzők	elvesztését	eredményezhetné.	A	többszöri	felhasználás	keresztfertőzéshez	vezethet.

–	 Ha	a	termék	működésével	kapcsolatban	segítségre	van	szüksége,	forduljon	a	Medela	 
ügyfélszolgálatának	helyi	képviselőjéhez.

– Ne tegyen 2 literes szívótartályt az oldalsó adapterbe.

–	 A	túlfolyásvédelem/baktériumszűrő	védi	a	szívókészüléket	a	túlfolyás	ellen.	Figyelmeztetés:	 
A	szívás	leáll,	amikor	a	szűrő	nedves	vagy	eltömődött.	Minden	használat	előtt	és	a	használat	
közben	rendszeresen	ellenőrizze	a	szűrőt	(lásd	a	17.	fejezetet).

Ezt	az	utasítást	őrizze	meg	későbbi	referencia	céljára.
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2   Áramellátás és akkumulátoros  
üzemelés

A	Vario	leszívó	berendezés	hálózatról	működik.	Mielőtt	csatlakoztatja	a	készüléket,	ellenőrizze,	
hogy a helyi áramforrás feszültsége megegyezik-e a készülék adatlapján megadottal. Ha Vario 
AC/DC	verziók	folyamatosan	üzemelnek,	legfeljebb	30	percig	működnek	akkumulátorról,	mielőtt	
az akkumulátor feltöltése szükségessé válna. Ha a Vario AC/DC verzió nem használják, az 
akkumulátort 60–90 naponta kalibrálni kell.

Alacsony akkumulátorfelszültség (csak AC/DC verzióknál)
Akkumulátoros	üzemnél	a	LED	jelzőfények	lassú	villogása	és	egy	hangjelzés	(3	sípolás)	azt	jelzi,	
hogy	az	újratölthető	akkumulátor	hamarosan	lemerül.	A	Vario	készülék	10	percig	(alacsony	
fogyasztású	Vario	készülék	esetében	20	percig)	továbbra	is	működik,	de	az	akkumulátort	 
a	lehető	leghamarabb	fel	kell	tölteni.

Akkumulátor lemerült (csak AC/DC verzióknál)
Ahogy	az	újratölthető	akkumulátor	lemerül,	a	szívókészülék	leáll.	A	szívókészülék	a	továbbiakban	
nem	működik	megfelelően.	Az	újratölthető	akkumulátort	fel	kell	tölteni.

3  Leírás
Bevezetés
A	Vario	kiváló	minőségű	leszívó	berendezés.	Bevált	QuatroFlex	rendszer	maximális	leszívási	 
teljesítményt	garantál	számtalan	leszívási	helyzet	esetén.	Könnyen	kezelhető	és	tisztítható,	 
a	biztonsági	funkciók	pedig	optimális	működést	biztosítanak.	A	Medela	kiegészítők	széles	 
skálájából	választhat,	így	a	szívókészülék	számos	orvosi	műveletre	alkalmas.	A	készüléket	 
nem szabad közvetlenül más berendezések mellett vagy azokra helyezve használni. Ha a  
készüléket	mégis	így	kellene	használni,	meg	kell	figyelni,	hogy	a	készülék	megfelelően	 
működik-e	abban	az	elrendezésben,	amelyben	használni	fogják.

Rendeltetés
A Vario 8 / 18/ ci leszívó berendezés sebészeti folyadékok, szövet (így csont), gázok,  
testfolyadékok	(így	hányás)	vagy	fertőző	anyagok	beteg	légútjaiból	vagy	a	légzéstámogató	 
rendszerből	való	aspirációjára	vagy	eltávolítására	szolgál,	a	műtét	alatt	vagy	a	betegágynál.	 
A Vario 8 / 18/ ci általában többféle leszívási eljárásnál alkalmazható, így nasopharyngealis,  
trachealis, sebészeti, gastrointestinalis leszívás «folyamatos» vagy «szakaszos» üzemmódban. 
Kérjük,	ellenőrizze,	hogy	a	kívánt	alkalmazáshoz	megfelelő	Vario	verzióval	rendelkezik.
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Gyomor leszívás: Kizárólag a Vario 18 c / i esetében: Amikor az eszközt gyomor leszíváshoz 
használják,	a	beteg	állapotát	és	a	leszívó	berendezés	megfelelő	működését	legalább	 
négyóránként	egyszer	ellenőrizni	kell	(a	hang-	és	vizuális	jelzések	alapján).

ENT indikációk: Azoknál a betegeknél, amelyeknél a készülék kiesése kritikus helyzethez  
vezethet	(pl.	akut	légzési	zavarokkal	küzdő	betegeknél	vagy	erős	nyálkaképződés	esetén)	 
egy pótkészüléknek kell készenlétben állnia.

Ellenjavallatok 
Speciális	kiegészítők	nélkül	nem	alkalmas	alacsony	vákuumos	használatra,	amelyre	például	mell-
kasi	műtétek	esetén	van	szükség.

Felhasználóra	vonatkozó	előírások 
A	Vario	készüléket	csak	megfelelő	szakképesítéssel	rendelkező	személyzet	működtetheti.	 
Ezek	a	személyek	nem	lehetnek	nagyothallók	vagy	süketek,	és	megfelelő	vizuális	képességekkel	
kell rendelkezniük. A képzést évente legalább egyszer meg kell ismételni.

Kezelhető	betegek 
A	Vario	készülék	kizárólag	a	használati	utasításban	leírt	feltételeknek	megfelelő	betegeknél	 
alkalmazható.

Fontos figyelmeztetés 
A	helyes	sebészeti	eljárásoknak	és	technikáknak	való	megfelelés	az	orvos	felelőssége.	Minden	
orvosnak	tudása	és	tapasztalata	alapján	kell	megbecsülnie	a	beavatkozás	megfelelőségét.

Élettartam 
A készülék élettartama három év.

Leírás  |  45
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4  Áttekintés
A vákuum meghatározása
Az orvosi leszívó berendezések esetében a vákuumot az abszolút nyomás és a légköri nyomás 
különbségeként (abszolút értékben), vagy negatív értékben, kilopascalban (kPa) adják meg. 
Ebben a dokumentumban például a -10 kPa minden esetben a légköri nyomásnál alacsonyabb 
tartományra utal kPa-ban (az EN ISO 10079:1999 szabvány szerint).

A szívókészülék verziói

Szívócsatlakozás

Tartályadapterek

Fogantyú

Csőtartó

12 V DC  
csatlakozóaljzat

(csak AC / DC verzióknál)

Kifújás

A szívókészülék eleje

Vario 8 AC Vario 8 AC / DC Vario 8 c/i AC / DC

Vario 18 AC Vario 18 AC / DC Vario 18 c/i AC / DC
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Off:	a	szívókészülék	nem	működik

On:	a	szívókészülék	működikBe/ki-kapcsoló nem  
c/i verziók

Off:	a	szívókészülék	nem	működik

Folyamatos: 
a szívókészülék folyamatos módban üzemel

Be/ki-kapcsoló  
c/i verziók

Biztosíték

Az eszköz alsó része

Akkumulátoros üzemnél egy hangjelzés (3 sípolás) azt jelzi, 
hogy	az	újratölthető	akkumulátor	hamarosan	lemerül.

Hangjelző

Vákuumszabályzó

Vákuummérő

Újratölthető	akkumulátor	kijelző
(csak AC/DC verzióknál)

Az üzemeltetéshez  
használt alkotóelemek  
és az akkumulátor állapota

nem világít Az akkumulátor teljesen feltöltve

lassan villog Az akkumulátor hamarosan 
lemerül

gyorsan villog Az akkumulátor  
meghibásodott

világít –  Az	akkumulátor	töltődik
–  A szívókészülék a  

hálózathoz csatlakozik

Szakaszos:  
a szívókészülék szakaszos módban üzemel

Vario 8 c/i AC / DC

Vario 18 c/i AC / DC

Adattábla
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Eredeti szállítmány  
ellenőrzése

5  Telepítés
Ellenőrizze,	hogy	a	Vario	kiszállított	csomagja	minden	alkatrészt	
tartalmaz-e,	és	hogy	azok	általános	állapota	megfelelő-e.

Vario hordozható verzió

Vario 8 AC 026.XXXX
Vario 8 AC / DC 026.XXXX
Vario 8 c/i AC / DC 026.XXXX
Vario 18 AC 026.XXXX
Vario 18 AC / DC 026.XXXX
Vario 18 c/i AC / DC 026.XXXX

Kezelési utasítás

177.2605

5x	Egyszer	használatos	túlfolyásvédelem/baktériumszűrő	
Medela csatlakozókkal

077.0571

Szilikoncső	Ø	7	x	12		mm	2	összekötő	darabbal,	25	cm

077.0931
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6		Előkészületek	a	felhasználásra

Ellenőrzések	a	használat	előtt
–	 	Használat	előtt	győződjön	meg	a	Vario	rendszer	tápkábelének,	csatlakozójának	
vagy	a	készülék	bármely	más	részének	épségéről,	és	ellenőrizze,	hogy	a	készü-
lék	biztonságosan	és	megfelelően	működik-e.

–	 	Ellenőrizze	a	Vario	készülék	kiszállított	csomagjának	tartalmát	és	az	alkatrészek	
általános állapotát.

–	 Csak	AC/DC	verzióknál:	győződjön	meg	arról,	hogy	az	újratölthető	akkumulátor	
kalibrálása	a	16.	fejezetnek	megfelelően	megtörtént.

–	 Használat	előtt	ellenőrizze	az	összes	kiegészítőt:

 –  vizsgálja meg, hogy a leszívóedényeken, a fedeleken és a betéteken van-e 
repedés, horzsolás és hibás rész. Szükség esetén cserélje ki.

	 –	 	Ellenőrizze,	hogy	a	csövek	nincsenek-e	megrepedve,	vannak-e	más	hibás	
részek, illetve hogy a csatlakozók szorosan vannak-e csatlakoztatva.  
Szükség esetén cserélje ki. 

	 –	 	További	biztonsági	tesztként	a	tényleges	használat	előtt	ürítse	ki	a	rendszert	
(az edényeket is) a maximális vákuumig.

FIGYELMEZTETÉSEK
Kizárólag olyan orvosilag képzett személyzet használhatja a készüléket, akinek van 
tapasztalata	a	leszívási	műveleteket	és	az	aspirátorok	használatát	illetően.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

– Használat közben a Vario készüléknek egyenesen kell állnia. 

–	 Használat	előtt	ellenőrizze,	hogy	a	csomag	tartalmazza-e	az	összes	steril	kiegészítőt.

–	 A	nem	steril	és	többször	felhasználható	kiegészítőket	a	Medela	tisztítási	útmutató	 
szerint	(termékkód	200.2391)	kell	megtisztítani,	fertőtleníteni	és/vagy	sterilizálni.

6.1

Az igényei szerint csatlakoztasson minden szükséges  
kiegészítőt.	További	részletek	a	rendszer	áttekintésénél.

2.

Az alapkonfiguráció 
összeszerelése

1. 1.1 Szereljen fel egy túlfolyás 
ellen	védő	baktériumszű-
rőt		a	Vario	készülékre	 
oly módon, hogy a nyíl  
az áramlás irányába 
mutasson.	A	szűrőt	min-
den	átáramlást	követően	
és minden páciens után, 
de	legkésőbb	egy	hét	 
után ki kell cserélni.

6.2
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A TÖBBSZÖR  
FELHASZNÁLHATÓ 
gyűjtőrendszer	
összeszerelése

1. Ha ELDOBHATÓ	gyűjtőrendszert	használ,	folytassa	 
a 6.4 lépéssel.

3. 3.1 Csatlakoztassa a fedelet  
az edényre. 

3.2 Zárja le a két fedél bilincsét.

3.2 3.2

3.1

2. 2.1 A mechanikus túlfolyásvé-
delmet rögzítse a fedélre. 

2.2 Hogy az biztosan nyitva/
deaktiválva legyen, nyomja 
gyengéden lefelé.2.1

2.2

edények pozíciója:

4. 4.1 Csatlakoztassa az edényt 
a Vario készülékhez.

4.2 Csatlakoztassa a csövet  
a	szűrőhöz.

4.3 Csatlakoztassa a csövet 
az edény fedeléhez  
(„vákuum“ jelzés).

4.1

4.2

4.3

5. 5.1 Csatlakoztassa a páciens 
csövét az edény fedeléhez 
(„páciens“ jelzés).

6.3
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Az ELDOBHATÓ  
gyűjtőrendszer	
összeszerelése

1. Ha TÖBBSZÖR FELHASZNÁLHATÓ	gyűjtőrendszert	
használ, folytassa a 6.3 lépéssel

edények pozíciója:

5.1 Csatlakoztassa a páciens 
csövét a betét fedeléhez, 
vagy	a	színes	csőív	vagy	
közvetlenül a páciens 
csatlakozója segítségével 
(a	cső	méretétől	függően).

3.1	 Válassza	a	1,5	liter	méretű	
(sárga kóddal ellátott) 
edényt a Vario készülékhez.

3.2 A betétekhez mellékelt uta-
sítások	szerint	készítse	elő	
és	illessze	be	a	megfelelő	
méretű	betétet	(sárga).	Az	
eldobható betét beépített 
túlfolyás	elleni	védőszűrővel	
van felszerelve. Az aktivá-
láshoz nem szükséges 
semmilyen lépés.

4.1 Csatlakoztassa az edényt 
a Vario készülékhez.

4.2 Csatlakoztassa a csövet  
a	szűrőhöz.

4.3 Csatlakoztassa a csövet 
az	edényhez.	A	csőcsatla-
kozó az edény tetején 
található.

2. 2.1 Csatlakoztassa a Vario 
edény adapterét a Vario 
készülékhez.

6.4

5.

3.

4.

4.1

4.2
4.3
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7  Kezelési utasítás

Csatlakoztassa  
a Vario készüléket  
a hálózati tápáramra

Használat	előtt	ellenőrizze	a	szívókészüléket	a	6.1.	fejezet	
utasításainak	megfelelően.

1.

3. 3.1 Hüvelykujjával zárja le a 
páciens	oldali	cső	végét.

3.2 Hasonlítsa össze a maxi-
mális vákuumot az ada-
tokkal. Ha a szint nem éri 
el a maximális vákuumot, 
lásd a 10. fejezetet.

Ellenőrizze	a	 
maximális vákuumnál 
megfigyelhető	 
működést

1. 1.1 Kapcsolja be a Vario 
készüléket. A szívókészü-
lék	elkezd	működni.	
Figyelmeztetés: a c / i  
verziókat „folyamatos“ 
módban kell bekapcsolni.

2. 2.1 Nyomja meg és állítsa  
a jobb oldalon található 
vákuumszabályozót a 
maximális vákuumra.

2. Minden verzió: Ha a szívó-
készülék rögzített hálózati 
aljzathoz csatlakozik:

A tápkábel csatlakozóját  
dugja bele egy rögzített  
hálózati aljzatba.

AC/DC-verziók: ha a  
szívókészülék 12 V-os 
egyenáramú  
áramforrásról	működik:

Csatlakozassa az opcionális 
12 V-os egyenáramú csatlako-
zókábelt a szívókészülék olda-
lán	lévő	aljzathoz,	és	csatla-
koztassa a kábelt a 12 V-os 
egyenáramú áramforráshoz.

AC/DC-verziók: ha a szí-
vókészülék	az	újratölthető	
akkumulátorról	működik:

Nem szükséges áramforrás-
hoz	csatlakoztatni.	Győződjön	
meg arról, hogy az akkumulá-
tort öt óráig töltötték.

vagy

vagy

vagy

ÓVINTÉZKEDÉSEK
A Vario készüléket úgy kell felállítani, hogy a készüléket könnyen le lehessen választani  
a	hálózati	feszültségről.

7.1

7.2
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+ 2000 m – 7,0 kPa – 43 kPa – 59 kPa
  + 1000 m – 7,9 kPa – 48 kPa – 66 kPa
  + 500 m – 8,5 kPa – 51 kPa – 70 kPa
  0 m – 9,0 kPa – 55 kPa – 75 kPa

A tengerszint 
feletti 
magasság:

(Tűréshatár:	+/-	10	%)

Adatok:

Vario 8 / Vario 8 c/i
Max. vákuum:
alacsony vákuum

Vario 18
Max. vákuum:
nagyvákuum

Vario 18 c/i
Max. vákuum:
közepes vákuum

3. Tisztítsa	meg	és	fertőtlenítse	a	Vario	készüléket.	Lásd	a	18.	
fejezetet.

Üzemen kívül  
helyezés  
használat után

1. 1.1 Kapcsolja „0“ helyzetbe a 
Vario	készülék	főkapcso-
lóját (c/i verzióknál: „Off“).

2. Ha a szívókészülék rög-
zített hálózati aljzathoz 
csatlakozik:

Húzza ki a tápcsatlakozást a 
rögzített hálózati aljzatból.

Ha a szívókészülék 12 
V-os egyenáramú áram-
forráshoz csatlakozik:

Válassza le a 12 V-os egye-
náramú dugót a 12 V-os egye-
náramú áramforrásról.

vagy

vagy

A vákuum mértékének 
megváltoztatása

1. 1.1 Rögzítse a páciens csöveit.
1.2 A vákuumszabályozó meg-

nyomásával és elfordításá-
val válassza ki az adott 
alkalmazásnak	megfelelő	
vákuumot. 

1.3	 Ellenőrizze	a	vákuummérő	
beállításait.

7.3

7.4
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8   Többször felhasználható edény  
cseréje

4. Ürítse ki az edényt és ártalmatlanítsa a páciens csövét a 
helyi	és	az	intézményen	belüli	irányelveknek	megfelelően.

3. 3.1	 Készítsen	elő	egy	új	
edényt és csomagolja ki.

3.2 Rögzítse az edényt a Vario 
készülékhez

3.3 Újra szorosan csatlakoz-
tassa a vákuum csövét  
és a páciens új csövét.

vagy
1. 1.1 Kapcsolja „0“ helyzetbe a 

Vario	készülék	főkapcso-
lóját (c/i verzióknál: „Off“).

1.2	 A	fedélről	távolítsa	el	 
a páciens és a vákuum 
csövét.

2. 2.1 A teli edényt távolítsa el  
a	Vario	készülékről.

5. Kapcsolja be a Vario készüléket. A szívókészülék elkezd 
működni.	

6. Állítsa	be	az	adott	alkalmazásnak	megfelelő	vákuumot.	 
Lásd az 7.3 fejezetet.



H
U

Eldobható betét cseréje  |  55

4. Ártalmatlanítsa a páciens csövét a helyi és az intézményen 
belüli	irányelveknek	megfelelően.

5. Készítse	elő	az	új	betétet,	csomagolja	ki	és	helyezze	be	az	
edénybe. Nyomja le a fedelet.

9  Eldobható betét cseréje

1. 1.1		A	fedélről	távolítsa	el	a	szí-
nes	csőívű	pácienscsövet.	

1.2  Dugaszolja be a  
páciensportot.

2. 2.1 Kapcsolja „0“ helyzetbe a 
Vario	készülék	főkapcso-
lóját (c/i verzióknál: „off“). 
A vákuumszabályozó balra 
történő	elfordításával	
csökkentse a vákuumot  
a minimumra.

vagy

7. Kapcsolja be a Vario készüléket. A szívókészülék elkezd 
működni.	

8. Állítsa	be	az	adott	alkalmazásnak	megfelelő	vákuumot.	
Lásd az 7.3 fejezetet.

1,5  l

6.1  Csatlakoztassa szorosan  
a páciens új csövét.

3. 3.1 Vegye ki a teljes betétet  
az	edényből.

FIGYELMEZTETÉSEK
Az eldobható betéteket nem dolgozzák fel újra. Az újrafeldolgozás során károsodhatnak  
a	mechanikai,	kémiai	és	/	vagy	biológiai	jellemzők.	

6.
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10 Hibaelhárítás
Motor nem jár
Ellenőrizze,	hogy:

– a Vario készülék be van kapcsolva. 

–	 megfelelő-e	a	hálózati	feszültség,	és	hogy	a	csatlakozó	megfelelően	van-e	beledugva	a	 
rögzített hálózati aljzatba.

–	 a	belső	akkumulátor	fel	van	töltve	(csak	az	AC/DC	verziónál,	akkumulátoros	üzemmód	során)

–		nem	hibás-e	a	Vario	alján	lévő	biztosíték.	A	hibás	biztosíték	cseréjét	lásd	a	11.	fejezetben.

Nem	elegendő	a	vákuum
Ellenőrizze,	hogy:

–		a	vákuumszabályzó	megfelelően	van-e	beállítva.

–  a csövek nem hibásak-e vagy nem törtek-e el. Szükség esetén cserélje ki.

–  minden dugasz szorosan csatlakozik-e.

–  a túlfolyásvédelem deaktiválva van-e/nyitva van-e. Ha a túlfolyásvédelem aktiválva van,  
deaktiválja	a	6.3a/2.2.	pontban	leírtaknak	megfelelően.

–		a	leszívó	edényen/a	fedélen	vannak-e	törések,	repedések,	elszíneződések.	Szükség	esetén	
cserélje ki.

–		az	egyszer	használatos	rendszeren	vannak-e	törések,	repedések,	elszíneződések.	 
Szükség esetén cserélje ki.

–		a	szűrő	el	van-e	tömítődve.	A	szűrő	eltömődésének	vizsgálatához	lásd	a	17.	fejezetet.

– a QuatroFlex hibás. A QuatroFlex cseréjét lásd a 13. fejezetben.

Nincs LED-világítás (csak AC/DC verziónál)
Az	újratölthető	akkumulátor	teljesen	fel	van	töltve.

A LED világítás világít (csak AC/DC verziónál)
–	 Az	újratölthető	akkumulátor	tölt.

– A szívókészülék a hálózathoz csatlakozik.

A LED lassan villog (csak AC/DC verziónál)
Az	újratölthető	akkumulátor	nemsokára	lemerül.

A LED gyorsan villog (csak AC/DC verziónál)
Az akkumulátor meghibásodott. A hibás akkumulátor cseréjét lásd a 14. fejezetben.
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3. Cserélje	ki	a	hibás	biztosítéko(ka)t.	Győződjön	meg	róla,	
hogy	a	műszaki	adatok	megfelelőek	legyenek.

AC verziók: T 0,8 AL, 5 x 20, 230 – 240 V
   T 1,25 AL, 6,3 x 20, 120 V
AC/DC verziók: T 1,0 AL, 5 x 20, 100–240 V

11 Hibás biztosíték kicserélése

Húzza ki a Vario dugaszát a hálózatból.1.

2. 2.1 Nyissa fel (balra fordítva)  
a	Vario	alján	lévő	 
biztosítéktartót.

4. 4.1 Zárja le (nyomja vissza  
és fordítsa jobbra) a  
biztosítéktartót.

Újra csatlakoztassa a Vario készüléket a hálózatra.5.

Ismét kapcsolja be a Vario készüléket.6.

FIGYELMEZTETÉSEK
A	biztosíték	cseréje	előtt	húzza	ki	a	Vario	készülék	tápcsatlakozását	a	rögzített	 
hálózati aljzatból.
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12	 Az	intervallumidők	beállítása

Dugja be a Vario készüléket egy rögzített hálózati aljzatba  
és	ellenőrizze	a	készülék	megfelelő	működését	 
(lásd a 7. fejezetet).

4.

1. 1.1 Csavarozza ki a Vario 
készülék	hátoldalán	lévő	 
4 csavart.

1.2 Nyissa ki a Vario  
készüléket a hátsó  
borítás eltávolításával.

3. Tegye vissza a hátsó borítást a Vario készülékre és rögzítse 
a 4 csavarral.

2. 2.1 Keresse meg a piros  
kapcsolóvezeték helyét.

2.2 Helyezze el a piros  
kapcsolóvezetéket a 
kívánt intervallumnak 
megfelelően:

	 Idő	be	 Idő	ki
 8 s  4 s
 16 s  8 s
 32 s  16 s

(csak c/i verzióknál)

FIGYELMEZTETÉSEK
Az	intervallumidők	beállítása	előtt	kapcsolja	ki	a	Vario	készüléket,	és	húzza	ki	a	Vario	
készülék tápcsatlakozását a rögzített hálózati aljzatból.
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13 A QuatroFlex cseréje

Tisztítsa	ki	a	Vario	készülék	belső	részét.4.

Dugja be a Vario készüléket egy rögzített hálózati aljzatba  
és	ellenőrizze	a	készülék	megfelelő	működését	 
(lásd a 7. fejezetet).

7.

3. 3.1 Fordítsa a QuatroFlex-et 
45°-kal balra.

3.2 Húzza ki a QuatroFlex-et 
és távolítsa el a Vario 
készülékből.

1. 1.1 Csavarozza ki a Vario 
készülék	hátoldalán	lévő	 
4 csavart.

1.2 Nyissa ki a Vario készülé-
ket a hátsó borítás eltávo-
lításával.

2. 2.1 Távolítsa el a 3 jelzett  
csövet	a	QuatroFlex-ről.

5. 5.1 Helyezzen be új 
QuatroFlex-et. 

5.2 Fordítsa el 45 °-kal jobbra. 
5.3 Csatlakoztassa vissza a  

3 csövet a QuatroFlex-re.

6. Tegye vissza a hátsó borítást a Vario készülékre és rögzítse 
a 4 csavarral.

FIGYELMEZTETÉSEK
A	QuatroFlex	cseréje	előtt	kapcsolja	ki	a	Vario	készüléket,	és	húzza	ki	a	Vario	készülék	
tápcsatlakozását a rögzített hálózati aljzatból.
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14	 Az	újratölthető	akkumulátor	cseréje
(csak AC / DC verzióknál)

Dugja be a Vario készüléket egy rögzített hálózati aljzatba és 
kalibrálja	az	újratölthető	akkumulátort	(lásd	a	16.	fejezetet).

6.

1. 1.1 Csavarozza ki a Vario 
készülék	hátoldalán	lévő	 
4 csavart.

1.2 Nyissa ki a Vario készülé-
ket a hátsó borítás eltávo-
lításával.

4. 4.1 Csatlakoztassa újra  
az akkumulátorkábelt.

5. Tegye vissza a hátsó borítást a Vario készülékre és rögzítse 
a 4 csavarral.

3. 3.1	 Vegye	ki	a	régi	újratölthető	
akkumulátort.

3.2 Helyezze be az új újratölt-
hető	akkumulátort.

3.2

3.1

2. 2.1 A dugót meghúzva  
válassza le az akkumulá-
torkábelt.

FIGYELMEZTETÉSEK
Az	újratölthető	akkumulátor	cseréje	előtt	kapcsolja	ki	a	Vario	készüléket,	és	húzza	ki	 
a Vario készülék tápcsatlakozását a rögzített hálózati aljzatból.
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15 Az akkumulátor adatai és tesztelése
(csak AC / DC verzióknál)

Szívási	időtartam
Ha	az	akkumulátor	teljesen	fel	van	töltve,	az	üzemidő:
– alacsony vákuumos verzióknál: kb. 120 perc
– nagy és közepes vákuumos verzióknál: kb. 30 perc.

Töltési	idő	(100%-os töltéshez)
– alacsony vákuumos verzióknál: kb. 5 óra
– nagy és közepes vákuumos verzióknál: kb. 5 óra

Győződjön	meg	arról,	hogy	az	újratölthető	akkumulátor	 
teljesen fel van-e töltve.

1.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a rögzített hálózati  
aljzatból.

2.

Az	újratölthető	akkumulátor	
tesztelése

5. Mérje	az	időt,	amíg	a	szívókészülék	le	nem	áll.	Az	 
akkumulátor	rendben	van,	ha	eléri	a	következő	értékeket:
– alacsony vákuumos verzióknál: > 120  perc.
– nagy és közepes vákuumos verzióknál: > 30  perc.

4. 4.1 Kapcsolja be a Vario 
készüléket. A szívókészü-
lék	elkezd	működni.	
Figyelmeztetés: a c / i  
verziókat „folyamatos“ 
módban kell bekapcsolni.

vagy

3. 3.1 Fordítsa a jobb oldalon 
található vákuumszabályo-
zót a maximális vákuumra.

Ha nem éri el ezeket az értékeket, ismételje meg a  
tesztet, vagy kalibrálja az akkumulátort  
(lásd	a	következő	oldalt).

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Csak	akkor	kell	az	újratölthető	akkumulátort	feltölteni,	amikor	hangjelzés	hallható	és	 
a	töltésszintkijelző	lassan	villog.	Az	újratölthető	akkumulátor	hálózati	üzem	idején	töltődik.
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16 Az akkumulátor kalibrálása

Az	újratölthető	 
akkumulátor tárolása

Az	önkisülés	lehetőségének	minimalizálása	érdekében	a	Variót	
és	a	pótakkumulátorokat	25	°C	(77	°F)	alatt	célszerű	tárolni.	
60–90 naponta ismételje meg a kalibrálási eljárást.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a rögzített  
hálózati aljzatból.

2.

Győződjön	meg	arról,	hogy	az	akkumulátor	teljesen	fel	
van-e töltve.

1.

A tápkábelt dugja bele egy rögzített hálózati aljzatba.  
Az	újratölthető	akkumulátor	tölt.

5.

Várjon,	amíg	a	töltésszint-kijelző	kialszik.6.

Hagyja	a	szívókészüléket	működni	addig,	amíg	az	újratölthe-
tő	akkumulátor	le	nem	merül,	és	a	szívókészülék	le	nem	áll.

4.

Ismételje meg az 1–6. lépéseket. A Vario AC/DC készülék 
ekkor használatra kész

7.

Az	újratölthető	NiMH	 
akkumulátor kalibrálása

3. 3.1 Kapcsolja be a Vario 
készüléket. A szívókészü-
lék	elkezd	működni.	
Figyelmeztetés: a c / i  
verziókat „folyamatos“ 
módban kell bekapcsolni.

vagy

(csak AC / DC verzióknál)

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az	első	használat	előtt,	illetve	2	hónapnál	hosszabb	időtartamú	tárolás	után	kalibrálja	 
az	újratölthető	akkumulátorokat.	Ha	a	kalibrálás	sikertelen,	cserélje	ki	az	akkumulátort.
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17	 Szűrőteszt

4. 4.1 Olvassa le a vákuumot.
4.2 Ha a vákuum túllépi a 

következő	táblázatban	
megadott értékeket,  
cserélje	ki	a	szűrőt:

Vario 8 / Vario 8 c/i – 3 kPa 
alacsony vákuum
Vario 18 – 10 kPa 
nagyvákuum
Vario 18 c / i – 10 kPa 
közepes vákuum

1. 1.1 Távolítsa el a csövet  
a	szűrőről.

3. 3.1 Kapcsolja be a Vario 
készüléket. A szívókészü-
lék	elkezd	működni.	
Figyelmeztetés: a c / i  
verziókat „folyamatos“ 
módban kell bekapcsolni.

vagy

2. 2.1 Válassza ki a maximális 
vákuumot.
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18 Tisztítási útmutatók

Általános megjegyzések
–  Ezek csak általános javaslatok, amelyek a kórház specifikus útmutatói, valamint tisztítási  

gyakorlatai és irányelvei alapján egyénileg módosíthatók.

– Részletes információk a Medela tisztítási útmutatóban (termékkódszám 200.2391).

–	 Tisztításhoz/fertőtlenítéshez	viseljen	védőkesztyűt.

–	 A	folyadékokat,	mint	pl.	vér	és	váladékok,	valamint	a	szennyezett	alkatrészeket	a	belső	kórházi	
irányelveknek	megfelelően	ártalmatlanítsa.

A Medela által javasolt felülettisztító anyagok a szívókészülék házára
– Hexaquart plus (aldehidmentes), B. Braun Medical AG, www.bbraun.ch

– Perform [koncentrátum], Schülke & Mayr, www.schuelkemayr.com

Víz
Tisztításhoz	csak	a	legtisztább	és	legjobb	minőségű	vizet	használja.	A	vízkeménység	fontos	
szempont,	mivel	az	orvosi	termékeken	lerakódó	anyagokat	nem	lehet	megfelelően	fertőtleníteni.	
A	probléma	elkerülésének	érdekében	használjon	ionmentesített	vizet.	Az	utolsó	öblítővíz	 
baktériummentes és nem tartalmaz endotoxint.

Tisztító-/fertőtlenítőgépek	
A	következő	oldalon	lévő	táblázatban	felsorolt	alkatrészek	fertőtlenítésére	használhatók.	A	forró	
vízzel	történő	öblítés	(maximális	hőmérséklet	100	°C)	közepes–magas	szintű	fertőtlenítést	bizto-
sít.	A	tisztítás	hatékonysága	érdekében	az	alkotórészek	minden	részének	elérhetőnek	kell	lennie.	
A	Robert	Koch	Intézet	által	jóváhagyott	tisztító-/fertőtlenítőgépek	használatát	javasoljuk,	amelyek	
megfelelnek	az	ISO	15883	szabványnak.	A	javasolt	hőmérséklet	nem	kritikus	orvosi	eszközök	
esetében	(vagyis	amelyek	csak	nem	sérült	bőrrel	érintkeznek)	1	percre	90	°C.	Az	idő	5	percre	
növekszik minden kritikusnak tartott orvosi eszköz esetében.

FIGYELMEZTETÉSEK
Minden	használatot	követően	azokat	az	alkatrészeket,	amelyek	érintkezésbe	kerültek	a	
váladékkal, a	következő	oldalon	lévő	táblázat	szerint	tisztítani,	fertőtleníteni,	sterilizálni,	
vagy ártalmatlanítani kell.  

 
A	készülék	tisztítása	előtt	húzza	ki	a	hálózati	tápcsatlakozást	 
a rögzített aljzatból.

Eldobható termékek
Ezek egyszer használatos termékek, amelyeket nem újrafeldolgozásra szántak.  
Az	újrafeldolgozás	során	károsodhatnak	a	mechanikai,	kémiai	és/vagy	biológiai	jellemzők.	
A	többszöri	felhasználás	keresztfertőzéshez	vezethet.
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Jelmagyarázat:

* Poliszulfon
** Polikarbonát

x x x x x 1. Szétszerelés 
Tisztítás,	fertőtlenítés	és	sterilizálás	előtt	minden	alkatrészt	 
különítsen el.

x x x 2. Tisztítás
Az alkatrészeket kizárólag 6,0 és 8,0 pH-érték közötti anyagot  
tartalmazó forró vízben (60–70 °C) tisztítsa, hogy elkerülje a  
berendezések és az azokat tartalmazó tárolóeszközök sérülését. 
Az enzimes tisztítószerek segítenek a szerves anyagok, például a 
vér eltávolításában. A tisztítószereket a gyártójuk által javasolt  
koncentrációs szinttel kell használni. Néhány lúgos tisztítószer  
biztonsággal használható orvosi eszközök újrafeldolgozásához. 
Ezen tisztítószerek gyártóinak tájékoztatni kell a felhasználót azok-
ról az anyagokról, amelyeket ezek a tisztítószerek károsíthatnak.
Minden alkatrészt alaposan öblítsen át meleg, szappanos vízben 
vagy enzimes tisztítószerben 1–5 percig.
1.	A	látható	szennyeződéseket	távolítsa	el	egy	tisztítóeszköz	 
segítségével	–	általános	tisztítókefével,	például	csőtisztítóval	 
vagy	nem	érdes	felületű	bolyhos	ruhával.	A	kefék	és	csőtisztítók	
tökéletesen illeszkednek ezekhez a felületekhez, és a tisztítandó 
területen belül könnyen mozgathatók. Alaposan öblítse ki tiszta  
vízben. Hagyja megszáradni
2.	Ellenőrizze,	hogy	az	eszközökön	található-e	látható	 
szennyeződés,	és	szükség	esetén	ismételje	meg	a	lépéseket.

x x 3. Tisztítás
Törölje le a fent említett tisztítószerrel. Tiszta ruhával szárítsa meg.

x x x x 4.	Fertőtlenítés
Áztassa	szobahőmérsékleten	30	percig	fertőtlenítő-/tisztítóoldat-
ban	(A).	A	reakcióidőt	követően	az	oldat	maradványait	vízzel	öblítse	
le	az	egyes	alkatrészekről,	és	öblítse	ki	a	csövet.	Legalább	2	 
percig öblítse a tisztítóoldatban (B).

(A)	folyékony	aldehidmentes	fertőtlenítőoldat	tisztító	hatással	 
áztatáshoz;	baktériumölő,	gombaölő,	korlátozottan	vírusölő	
hatással, kompatibilis rozsdamentes acéllal, vasat nem tartalmazó 
anyagokkal	és	műanyaggal,	beleértve	a	szilikont,	enyhén	lúgos,	 
pl. 2% neodisher® Septo MEDsolution 

(B) folyékony, pH-semleges, enzimes tisztítóoldat 
eszközök	géppel	vagy	kézzel	történő	kezelésére,	kiválóan	 
kompatibilis rozsdamentes acéllal, vasat nem tartalmazó  
anyagokkal	és	műanyaggal,	beleértve	a	szilikont	is.

vagy	használjon	tisztító-/fertőtlenítőgépet.
vagy használjon háztartási mosogatógépet.

x x 5. Sterilizálás
Csírátlanítás	előtt	távolítson	el	minden	kémiai	fertőtlenítőszer	
maradványt. Az autoklávban ne rakja egymásra az alkatrészeket. 
Autoklávban 134 °C-on 10 percig. A sterilizáló eszköznek meg  
kell felelnie az ISO 17665:2003 szabványnak. Az alábbi folyamatok 
elfogadhatók:	az	autoklávban	telített	gőzzel	132	°C-on	háromszo-
ros	elővákuummal,	sterilizálási	idő	6	perc,	vagy	135-137	°C-on	
porózus	töltésű	vákuumos	autoklávban	3-3,5	percig

x x x x 6. Az alkatrészek tárolása
A	fertőtlenítés/sterilizálás	után	a	következő	használatig	tárolja	 
az alkatrészeket steril fóliában.
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19	 Kiegészítők	áttekintése

077.0900: 25 m 
077.0901: 1 m
077.0902: 2 m
077.0905: 5 m

összekötő darabok nélkül, 7 x 12  mm

077.0912: 0,6 m 
077.0913: 1 m

1 összekötő darabbal, 7 x 12  mm

077.0921: 0,3 m 
077.0922: 0,6 m
077.0931: 0,25 m

2 összekötő darabbal, 7 x 12  mm

077.0951

Ujjhegy cső

Szűrők

077.0092 077.0577077.0571

Páciens	csöve/cső	csatlakozói

077.1020

Csatlakozók és csövek (max. hosszúság 60 cm)

077.0921: 0,3 m 
077.0922: 0,6 m
077.0931:  0,25  m, 1 darab 90°-os 

összekötő elem

2 összekötő darabbal, 7 x 12  mm

077.1019 077.1018 077.1015/16

077.1017

077.0125: 0,25 l 
077.0155: 0,5 l 
077.0110: 1 l

077.0082

PC edények

077.0715: 1 l 

Többször felhasználható 
           készletek

Többször felhasználható edények

*

077.0562/64 077.0094

Mintacsészék

077.1022

Leeresztőszelep* *

077.0823 077.0821 077.0831 077.0832077.0825

További	kiegészítők
Vario 8 AC 026.XXXX
Vario 8 AC / DC 026.XXXX
Vario 8 c/i AC / DC 026.XXXX
Vario 18 AC 026.XXXX
Vario 18 AC / DC 026.XXXX
Vario 18 c/i AC / DC 026.XXXX

077.0083/84 077.0440 077.0420/30

Betétek Többször felhasználható 
fedelek

077.0105

FIGYELMEZTETÉSEK
A	Vario	készülék	használatát	az	alábbiakban	felsorolt	kiegészítőkkel	hagyták	jóvá.	A	meg-
felelő	és	biztonságos	működés	érdekében	a	Vario	készüléket	csak	ezekkel	a	kiegészítők-
kel	használja.	További	információk	az	egyes	kiegészítők	használati	útmutatóján.
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026.XXXX Vario 8 AC

026.XXXX Vario 8 AC / DC

026.XXXX Vario 8 c/i AC / DC

026.XXXX Vario 18 AC

026.XXXX Vario 18 AC / DC

026.XXXX Vario 18 c/i AC / DC

20	 Kiegészítők	jelmagyarázata

077.0092		 Egyszer	használatos	túlfolyásvédelem/baktériumszűrő/ 
szagszűrő	Medela	csatlakozókkal

077.0571 Egyszer	használatos	túlfolyásvédelem/baktériumszűrő	
Medela csatlakozókkal

077.0577 Egyszer	használatos	túlfolyásvédelem/baktériumszűrő	
Medela csatlakozókkal és kúpos csatlakozókkal

Szűrők

077.0110  Leszívóedény, poliszulfon, 1 l

077.0125 Leszívóedény, poliszulfon, 0,25 l

077.0155 Leszívóedény, poliszulfon, 0,5 l

Többször felhasználható 
edények

077.1022 Lecsapoló szelep (újrahasználható edények  
vákuumnyílásaihoz)

Leeresztőszelep

Betétek 077.0083  Eldobható leszívóbetét 1,5 l

077.0084 Eldobható leszívóbetét 1,5 l szilárdítóval

077.0082  Leszívóedény PC 1,5 l

077.0105  Vario edény adapter

PC edények

077.0715 Többször felhasználható 1 l-es készlet  
PSU szívóedénnyel

Többször felhasználható 
készletek

Biztonsággal kapcsolatos tanács 
Ha a szívókészüléket nem Medela által gyártott alkatrészekkel használja, azoknak:
– rendelkezniük kell CE jelzéssel és (szükség esetén) helyi regisztrációval
–	 biztonsággal	illeszkedniük	kell	a	Medela	kiegészítőihez	anélkül,	hogy	a	szívókészülék	

teljesítményét befolyásolnák.
Megjegyzés: ha a Medela alkatrészeket más gyártóktól származó alkatrészekkel együtt 
használja,	Ön	vállalja	át	a	felelősséget	a	teljes	rendszerért.	
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077.0902 Szilikoncső	Ø	7x12		mm,	összekötő	darabok	nélkül,	2	m

077.0912 Szilikoncső	Ø	7x12		mm,	1	összekötő	darabbal,	60	cm

077.0900		 Szilikoncső	Ø	7x12		mm,	összekötő	darabok	nélkül,	25	m

077.0901 Szilikoncső	Ø	7x12		mm,	összekötő	darabok	nélkül,	1	m

077.0905 Szilikoncső	Ø	7x12	nmm,	összekötő	darabok	nélkül,	5	m

077.0913 Szilikoncső	Ø	7x12		mm,	1	összekötő	darabbal,	100	cm

077.0951 Eldobható	(PVC)	cső,	180	cm,	kontroll	szeleppel,	steril

 (alkalmazott alkatrész)

077.1017 Dupla	kúpos	összekötő	darab.	2	cső	egymáshoz	 
való csatlakoztatásához

077.1020 Y-darab.	3	cső	egymáshoz	való	csatlakoztatásához

077.0921 Szilikoncső	Ø	7	x	12		mm	2	összekötő	darabbal,	30	cm

077.0922 Szilikoncső	Ø	7	x	12		mm	2	összekötő	darabbal,	60	cm

077.0931 Szilikoncső	Ø	7	x	12		mm,	25	cm	1	összekötő	darabbal	 
és	1	db	90°-os	összekötő	darabbal

Páciens csöve/ 
cső	csatlakozói

077.0094 Szilánkos	szűrő	egyszer	használatos	rendszerhez.	 
Az	egyszer	használatos	gyűjtőrendszer	betétjének	
(páciens nyílása) fedeléhez csatlakoztatható

077.0562 Eldobható	szilánkos	szűrő,	Ø	6–10		mm

077.0564 Eldobható	szilánkos	szűrő,	Ø	10-14		mm	Rögzítse	 
a	többször	felhasználható	gyűjtőrendszer	 
(páciensport) fedeléhez

Mintacsészék

Többször felhasználható 
fedelek

077.0440  Kis fedél kúpos pácienscsatlakozóval, Ø 6–10  mm  
és	túlfolyás	ellen	védő	eszközzel

077.0420 Nagy fedél kúpos pácienscsatlakozóval, Ø 6-10 mm 
és	túlfolyás	ellen	védő	eszköz

077.0430 Nagy fedél kúpos pácienscsatlakozóval, Ø 10-14 mm 
és	túlfolyás	ellen	védő	eszköz

077.0821 Síntartó

077.0823 Univerzális tartó

077.0825 Síntartó

077.0831 Hordtáska

077.0832 Autós csatlakozókábel 12 V egyenáramú áramellátáshoz

További	kiegészítők
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21	 Műszaki	adatok

ma x sz x mé
380 x 170 x 285 mm

Vario 8: 8 l/perc. (+/- 10 %)
Vario 18: 18 l/perc. (+/- 10 %)

kg

AC 3,5 kg
AC / DC 4,2 kg
Edény nélkül

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

Vario 8 / Vario 8 c/i: 
	 alacsony	vákuum,	-	9	kPa	/	-	68	Hgmm	(Tűréshatár:	+/-	10	%)
Vario 18 c/i: 
	 közepes	vákuum,	-	55	kPa	/	-	413	Hgmm	(Tűréshatár:	+/-	10	%)
Vario 18: 
	 nagyvákuum,	-	75	kPa	/	-	563	Hgmm	(Tűréshatár:	-	10	%)

0	m-nél	mérve,	légköri	nyomás:	1013,25	hPa	Megjegyzendő:	 
a	vákuum	szintjei	az	egyes	helyszínektől	függnek	(tengerszint	
feletti	magasság,	légköri	nyomás	és	hőmérséklet).

Tárolás/Szállítás

15

93

-25
°C

+70
106

kPa70

Tárolás/Szállítás
Újratölthető	akkumulátor

0
°C

+25

Működés106

kPa70+5
°C

+40

15

93

230–240 V, 50 Hz, 90 VA
230–240 V, 60 Hz, 90 VA
120 V, 60 Hz, 70 VA

100–240 V
50 / 60 Hz
80 VA

IP21
CLA

SS
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22 Jelek és szimbólumok

Ez a szimbólum  
a II. osztályú  
készülék jelzése.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy nézze meg 
a használati utasítást.

Ez a szimbólum a 
gyártás dátumát jelzi 
(négy számjegy az 
évnek és két szám-
jegy a hónapnak).

Ez a szimbólum  
a gyártóra utal.

Ez a szimbólum CF 
típusú alkalmazott 
alkatrészt jelez.

Ez a szimbólum biz-
tonsággal kapcsolatos 
tanácsokat jelez.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy követni kell 
a használati utasítást.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a készülék 
megfelel az elektro-
mos orvosi berende-
zésekre vonatkozó 
további amerikai és 
kanadai biztonsági 
követelményeknek.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a páratarta-
lom	a	készülék	műkö-
désekor, szállításakor 
és tárolásakor milyen 
határértékek között 
mozoghat.

Ez a szimbólum 
azt jelzi, hogy a 
készülék meg-
felel a Tanács 
1993. június 
14-i, orvosi  
eszközökről	
szóló 93/42/
EGK irányelvei 
alapvető	köve-
telményeinek.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy az ilyen 
szimbólummal meg-
jelölt berendezések 
közelében interferen-
cia léphet fel.

Ez a szimbólum a  
szívókészülék  
osztályát jelzi.

CLA
SS

Ez a szimbólum a 
szívókészülék jogi 
adatait jelzi.

Ez a szimbólum a 
készülékkel kapcso-
latos VIGYÁZAT  és 
FIGYELMEZTETÉS 
jelzésekre hívja fel a 
figyelmet.

Ez a szimbólum 
azt jelzi, hogy 
a készüléket 
etilén-oxiddal 
sterilizálják.

Ez a szimbólum  
a gyártó katalógusz-
számát jelzi.

Ez a szimbólum  
a gyártó sorozatszá-
mát jelzi.

Ez a szimbólum  
a gyártó kötegkódját 
jelzi.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a készü-
léket a jelzett év és 
hónap leteltével nem 
szabad használni.

Ez a szimbólum 
egyszer használatos 
készüléket jelez. 
A készüléket ne  
használja újra.

Ez a szimbólum azt jelzi, 
hogy	a	hőmérséklet	a	
készülék	működésekor,	
szállításakor és tárolá-
sakor milyen határok 
között mozoghat.

Ez a szimbólum 
azt jelzi, hogy a 
készülék NEM 
MR-BIZTONSÁGOS.

MR

Ez a szimbólum a  
szilárd idegen anya-
gok bejutása, vala-
mint a beszivárgó víz 
következtében	fellépő	
káros hatások elleni 
védelmet jelzi.
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Ez a szimbólum válta-
kozó áramot jelez.

Ez a szimbólum kar-
toncsomagolást jelez.

Ez a szimbólum jelzi, 
hogy az anyag egy 
újrafeldolgozási/újra-
hasznosítási folyamat 
része.

Ez a szimbólum jelzi 
az elemek számát, 
amennyire a tartalom 
elegendő.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a légköri 
nyomás a készülék 
működésekor,	szállí-
tásakor és tárolásakor 
milyen határértékek 
között mozoghat.

Ez a szimbólum  
a szívókészülék 
méreteit jelöli  
(ma x szé x mé).

Ez a szimbólum a szí-
vókészülék maximális 
vákuumszintjét jelzi.

Ez a szimbólum a szí-
vókészülék áramlási 
szintjét jelzi.

kg

Ez a szimbólum a  
szívókészülék  
tömegét jelzi.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a készü-
léket nem szabad 
vegyes kommunális 
hulladékkal együtt 
leselejtezni (csak az 
EU-ban érvényes).

Ez a szimbólum 
azt jelzi, hogy a 
készüléket nem sza-
bad használni, ha a 
csomagolás sérült.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a készü-
léket szárazon kell 
tartani.

Ez a szimbólum jelzi, 
hogy a törékeny 
készülékkel óvatosan 
kell bánni.

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a készü-
léket nem szabad 
napon tartani.

Ez a szimbólum egye-
náramot jelez.

Ez a szimbólum a 
tételek számát jelzi.

pcs

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a készülék 
orvosi rendelvényre 
érhető	el.	A	szövetségi	
törvények értelmében 
az eszköz kizárólag 
engedéllyel	rendelkező	
egészségügyi szakem-
ber által vagy egész-
ségügyi szakember 
utasítására értékesít-
hető	(csak	az	Egyesült	
Államokban).

Ez a szimbólum a  
biztosítékot jelzi

AC Ez a szimbólum a 
szívókészülék elektro-
mos adatait jelzi.
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23 Garancia és karbantartás
Garancia
A	Medela	AG	garantálja,	hogy	a	kiszállítástól	számítva	2	évig	(az	újratölthető	akkumulátor	és	 
a	QuatroFlex	esetén	6	hónapig)	a	készülék	anyaga	nem	károsodik	és	a	készülék	megfelelően	
működik.	Ezen	az	időszakon	belül	a	hibás	anyagot	ingyen	kicseréljük,	amennyiben	a	hiba	oka	
nem	helytelen	használat	vagy	nem	rendeltetésszerű	alkalmazás.	Ez	nem	érvényes	a	használat	
közben elkopó alkatrészekre. A garanciának való megfelelés és a Medela termékek optimális 
működése	érdekében	javasoljuk,	hogy	készülékeinkkel	kizárólag	Medela	kiegészítőket	használjon.
A	Medela	AG	semmilyen	esetben	sem	tartozik	felelősséggel	a	garancia	körén	kívül	eső	panaszo-
kért,	beleértve	a	következményes	károkért	való	felelősséget	stb.	A	Medela	nem	cseréli	ki	a	hibás	
alkatrészeket, ha a szívókészüléken arra nem jogosult személy bármilyen munkát végzett.  
A garancia a Medela szervizközpontba visszajuttatott készülékre vonatkozik.

Karbantartás	/	rutinellenőrzés
A rutinvizsgálatokat és a szervizelési munkákat kizárólag a Medela hivatalos partnerei végezhetik 
el.	Évente	egyszer	kell	rutinellenőrzést	végrehajtani	(lásd	a	szerviz	kézikönyvet).	A	szerviz	 
kézikönyvet, a bekötési rajzokat és leírásokat a Medela kérésre elküldi.

24 Leselejtezés 
A	Vario	készülékben	lévő	fém	és	műanyag	alkatrészeket	a	2002	/	95	/	EK	és	2002	/	96	/	EK	 
európai	irányelveknek	megfelelően	kell	ártalmatlanítani.	Továbbá	be	kell	tartani	a	helyi	 
irányelveket	is.	Az	AC/DC	verziók	esetén	az	elektronikus	alkotóelemeket	és	az	újratölthető	 
akkumulátort	külön	kell	leselejtezni,	a	helyi	szabályozásoknak	megfelelően.
Ügyeljen	arra,	hogy	a	Vario	készüléket	és	annak	kiegészítőit	a	helyi	leselejtezési	irányelveknek	
megfelelően	ártalmatlanítsa.

Felhasználói információ az elektromos és elektronikus berendezések  
leselejtezésével kapcsolatban
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezést tilos  
a	normál	háztartási	hulladékokkal	együtt	kidobni.	A	készülék	megfelelő	ártalmatlanítá-

sával Ön védi környezetét és az emberi egészséget és megakadályozza azok esetleges károso-
dását Ha az ártalmatlanítással kapcsolatban még több információra lenne szüksége, forduljon  
a	gyártóhoz,	a	helyi	segítőszolgálathoz	vagy	az	egészségügyi	szervezethez.	Ez	a	szimbólum	
csak az Európai Unióban érvényes. Kérjük, tartsa tiszteletben az Ön országában érvényes,  
elektromos	és	elektronikus	berendezések	ártalmatlanítására	vonatkozó	megfelelő	állami 
törvényeket és szabályokat.
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25	 Műszaki	dokumentáció

EMC (elektromágneses kompatibilitás)
A Vario az IEC 60601-1-2:2007-nek való megfelelés érdekében EMC teszten ment át, és  
kizárólag	az	adott	IEC	60601-1-2	szabványnak	megfelelő,	EMC	teszten	átesett	készülék	 
közelében használható. A nem tesztelt nagyfrekvenciás források, rádiófrekvenciás hálózatok  
és	hasonlók	befolyásolhatják	a	készülék	működését,	ezért	ezeket	ne	működtesse	a	rendszerrel	
összekapcsolva. A Vario orvosi készülék, amelynek használata különleges biztonsági intézkedé-
seket	igényel,	és	amelyet	a	mellékelt,	elektromágneses	összeférhetőségre	vonatkozó	tudnivalók	
szerint kell felszerelni és üzembe helyezni.  A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs  
eszközök (mobiltelefonok) befolyásolhatják a Vario készüléket.

FIGYELMEZTETÉSEK
Ne	használjon	a	gyártó	által	meghatározottól	vagy	értékesítettől	eltérő	kiegészítőket	 
belső	alkatrészek	cserealkatrészeként,	mivel	ez	a	kibocsátás	megnövekedéséhez	vagy	 
a	Vario	szívókészülék	zavartűrésének	csökkenéséhez	vezethet.
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India
Medela India private limited
c/o Vatika Business Park
First floor, tower 2,
Sohna Road, Sec-49, 
Gurgaon 122 002
India
Phone +91 124 4416999
Fax +91 124 4416990
info@medela.in
www.medela.in

Italy
Medela Italia Srl
Via Turrini, 13/15 – Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone  + 39 051 72 76 88
Fax  + 39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Japan
Medela K.K.
KDX Kiba Building 3F
5-12-8, Kiba, Koto-ku,
Tokyo 135-0042
Japan
Phone  +81 3 3820-5187
Fax  +81 3 3820-5181
info@medela.jp
www.medela.jp

Netherlands & Belgium
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB’s-Hertogenbosch
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

Poland
Medela Polska Sp. z o.o.
Ul. Lewinowska 8
03-684 Warszawa
Poland
Phone  +48 22 865 12 50
Fax  +48 22 864 38 65 
info@medela.pl
www.medela.pl

Russia
OOO Medela
Vavilova str. 97, entrance 3
117335 Moscow
Russia
Phone  +7 495 980 6194
Fax  +7 495 980 6194
info@medela-russia.ru
www.medela-russia.ru

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
c/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona)
Spain
Phone  +34 93 320 59 69
Fax  +34 93 320 55 31
info@medela.es
info@medela.pt
www.medela.es
www.medela.pt

Sweden
Medela Medical AB
Box 7266
187 14 Täby
Sweden
Phone  +46 8 588 03 200
Fax  +46 8 588 03 299
info@medela.se
www.medela.se

Switzerland
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 41 562 51 51
Fax  +41 41 562 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch

United Kingdom
Medela UK Ltd.
Huntsman Drive
Northbank Industrial Park
Irlam, Manchester M44 5EG
UK
Phone  +44 870 950 5994
Fax  +44 870 389 2233
info@medela.co.uk
www.medela.co.uk

USA
Medela Inc.
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050
USA
Phone  +1 877 735 1626
Fax  +1 815 307 8942
suction@medela.com
www.medelasuction.com

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone  +41 41 562 51 51
Fax  +41 41 562 51 00
ism@medela.ch
www.medela.com

Australia
Medela Australia Pty Ltd,
Medical Technology
3 Arco Lane
Heatherton, Vic 3202
Australia
Phone  +61 3 9552 8600
Fax  +61 3 9552 8699
contact@medela.com.au
www.medela.com.au

Canada
Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent Unit # 8
Mississauga, Ontario
L5L 0A1
Canada
Phone  +1 905 608 7272
Fax  +1 905 608 8720
info@medela.ca
www.medela.ca

China
Medela (Beijing)
Medical Technology Co., Ltd.
Unit M, 4F
No 1068 Wuzhong Road,
Minhang District
Shanghai 201103
P.R. of China
Phone  +86 21 62368102
Fax  +86 21 62368103
info@medela.cn
www.medela.cn

France
Medela France Sarl
14, rue de la Butte Cordière
91154 Etampes cedex
France
Phone  +33 1 69 16 10 30
Fax  +33 1 69 16 10 32
info@medela.fr
www.medela.fr

Germany
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Postfach 1148
85378 Eching
Germany
Phone  +49 89 31 97 59-0
Fax  +49 89 31 97 59 99
info@medela.de
www.medela.de

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com




