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Mod. P1611EM-20 / Mod. P1611EM-30
Vi er fornøyde med at du har kjøpt et av våre produkter, og vi takker for tilliten du har vist oss.
Det er svært viktig at helsepersonellet eller personen som er opplært til bruk og/eller pasienten leser og forstår
informasjonen for bruk og vedlikehold.

TILTENKT BRUK
ASPIRA Go er et sugeapparat beregnet for medisinsk og kirurgisk bruk i helsesentre som sykehus, for hjemmebehandling
og for faryngealt sug, for permanent trakeotomi. Apparatet genererer et vakuum (sug) som gjør det mulig å fjerne
væsker via et engangskateter koblet til en oppsamlingsbeholder som oppbevarer væskene før de kan deponeres.
Bruk av apparatet må foreskrives av lege .

BESKRIVELSE AV PRODUKTET

ASPIRA Go (1) er utstyrt med en vakuumregulator (4), vakuummåler (3) og en beholder (9) på 1000 ml med
en væskeinntaksbeskyttelse (10) som forhindrer væsker fra å komme inn i sugepumpen. Denne innretningen
avbryter sugestrømmen via en flottørstyrt ventil som finnes i beholderlokket. Apparatet krever ikke smøring,
kan håndteres lett og er enkel i bruk, pålitelig, holdbart og stillegående. Denne modellen er utstyrt med
et oppladbart batteri. ASPIRA Go er utstyrt med følgende tilbehør FLAEM:Beholder (9) på 1000 ml med
sikkerhetsinnretning (10), strømkabel for sigarettenner (20), multi-spenning strømforsyning (19), tilkoblingsrør
(6/8/14), engangskateter for sugeapparat (16), engangs manuell sugestrømkontroll (15) og hydrofobisk
antiviralt/antibakterielt filter enkeltpasient bruk (7).
N.B.: Bruk bare originalt tilbehør og reservedeler fra FLAEM. Vi fraskriver oss ethvert ansvar ved bruk av
reservedeler eller tilbehør som ikke er originale

NAVN PÅ APPARATETS KOMPONENTER
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SUGEAPPARAT
BRYTER
VAKUUMMÅLER
VAKUUM REGULERINGSKNOTT
LUFTINNTAK
FORBINDELSESRØR
HYDROFOBISK ANTIVIRALT/
ANTIBAKTERIELT FILTER (ENKELTPASIENT BRUK)
8) FORBINDELSESRØR
9) OPPSAMLINGSBEHOLDER
10) SIKKERHETSINNRETNING

11) BEHOLDERLOKK
12) INNTAK “VACUUM” BEHOLDER
13) INNTAK “PATIENT” BEHOLDER
14) FORBINDELSESRØR
15) MANUELL SUGESTRØMKONTROLL
16) KATETER FOR SUGEAPPARAT
17) ROM TIL TILBEHØR
18) EKSTERN STIKKONTAKT
19) MULTI-SPENNING STRØMFORSYNING
20) SIGARETTENNERKABEL

VIKTIGE FORSIKTIGHETSREGLER
Produsenten har gjort all nødvendig innsats for å sikre at hvert produkt holder høyeste kvalitet og sikkerhetsnivå,
men som med alle elektriske apparater, bør du følge noen grunnleggende sikkerhetsregler for å unngå fare for
personer eller eiendom.
• Det medisinske apparatet bør IKKE brukes i operasjonsstuen, for drenering eller brystdrenering eller på
transportmidler som ambulanser eller utrykningskjøretøyer.
• Det medisinske apparatet er ikke egnet for bruk i MR-lokaler (Magnetresonanstomografi).
• For riktig funksjon og for å forlenge apparatets levetid, følg bruksanvisningen nøye.
• Før første gangs bruk og regelmessig i løpet av produktets levetid, kontroller at apparatstrukturen og
strømkabelen er intakte, for å sikre at det ikke finnes skader. Hvis skader oppdages, ikke sett inn støpselet og lever
produktet umiddelbart til et autorisert FLAEM servicesenter eller din lokale forhandler.
• Ikke utfør vedlikehold når apparatet er i bruk på en pasient.
• Hvis barn eller pleieavhengige personer er til stede, skal apparatet brukes under tett oppfølging av en voksen som
har lest denne bruksanvisningen.
• Enkelte komponenter på apparatet er små og kan lett svelges av barn. Oppbevar derfor apparatet utilgjengelig for
barn.
• Ikke bruk medfølgende slanger og kabler utover tiltenkt bruk, da disse kan forårsake kvelningsfare. Vær spesielt
oppmerksom på barn og personer med spesielle behov, ofte er ikke disse menneskene i stand til å vurdere farer
på riktig måte.
• Sugeapparatet er kun ment for å samle opp væsker som IKKE er brennbare, det er ikke egnet for bruk med
brennbar anestesiblanding med luft, oksygen eller lystgass.
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• Hold alltid strømforsyning og strømkabel borte fra varme overflater.
• Hold strømkabelen til strømforsyningen borte fra dyr (f.eks. gnagere), ellers kan disse dyrene skade isolasjonen på
strømkabelen.
• Unngå å senke apparatet ned i vann. Skulle dette likevel skje, koble fra støpselet umiddelbart. Ikke fjern eller ta på
apparatet senket i vann, trekk først ut støpselet. Lever apparatet umiddelbart til et autorisert FLAEM servicesenter
eller din lokale forhandler.
• Apparatet skal ikke vaskes under rennende vann eller ved å senke det. Hold apparatet beskyttet mot vannsprut og
andre væsker.
• Apparatet skal ikke utsettes for ekstreme temperaturer.
• Unngå å plassere apparatet og strømforsyningen i nærheten av varmekilder, sollys eller varme omgivelser.
• Reparasjoner må kun utføres av autorisert FLAEM-personell, ved å følge produsentens instruksjoner. Reparasjoner
som ikke er autoriserte, vil gjøre garantien din ugyldig og kan medføre fare for brukeren.
ADVARSEL: Apparatet skal ikke endres uten godkjenning fra produsenten.
• Produsent, selger og importør skal holdes ansvarlig for sikkerhet, pålitelighet og ytelse kun dersom: a) apparatet
brukes i samsvar med instruksjonene b) strømanlegget i lokalet der apparatet brukes er forskriftmessig lagt opp
og oppfyller kravene i gjeldende lovverk.
• Produsenten må kontaktes om eventuelle problemer og/eller uventede hendelser vedrørende drift og om det er
behov for avklaringer om bruk og/eller vedlikehold/rengjøring.
• Hvis enheten din ikke leverer forventet ytelse, må du kontakte et autorisert Flaem servicesenter for nærmere
avklaring.
• Påse at koblingene og lukkingen av beholderen utføres nøye, for å unngå tap av sugekapasitet.
• Unngå å vende om på beholderen når den er koblet til apparatet i drift, ettersom væsken kan suges inn i
apparatet og skade pumpen. Skulle dette skje, slå umiddelbart av sugeapparatet og tøm og rengjør beholderen
(send den til et autorisert FLAEM servicesenter).
• Med utløsning av sikkerhetsinnretningen (10) stopper sugingen, slå av apparatet, tøm beholderen (9) og foreta
rengjøring.
• Vi anbefaler personlig bruk av tilbehør, oppsamlingsbeholdere og koblingsrør for å unngå smittsom infeksjon.
• Kateteret og den manuelle sugestrømkontrollen er sterile engangsprodukter, og de må byttes ut etter hver bruk.
• Kontroller utløpsdatoen på den originale emballasjen til kateteret og kontroller at den sterile pakningen er
ubeskadiget. Hvis pakken ikke er intakt, ta kontakt med autorisert Flaem-servicesenter eller din lokale forhandler.
FLAEM NUOVA frasier seg ethvert ansvar for skader på pasienten knyttet til ødelagt steril emballasje, grunnet
håndtering utført av tredjeparter på originalemballasjen til apparatet.
• Strømkabelen 12V DC for sigarettenneruttak er utstyrt med sikkerhetssikring som kan inspiseres ved feil.
• Medfølgende strømforsyning er spesielt designet for bruk med sugeapparater i ASPIRA Go-serien. Ikke bruk
strømforsyningen med andre apparater eller til annet bruk enn det som er spesifisert i bruksanvisningen, og bruk
aldri sugeapparater i ASPIRA Go-serien med andre strømforsyninger.
• Hvis sugeapparatet ikke brukes for en lengre tidsperiode (6 måneder), anbefales det å fjerne batteriet før det
lagres.
• Det hydrofobiske/antivirale og antibakterielle filteret som følger med Flaem sugeapparat, skal skiftes ut
ved hver ny pasient eller hvis filteret er mettet.
Ved bruk av sugeapparatet på samme pasient, må utskiftning av filter til enkeltpasientbruk gjøres innen
en maks. tidsperiode på TO MÅNEDER eller når filteret er mettet.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

Før hver bruk må tilbehøret inspiseres nøye for å sikre at det ikke finnes støv, begroing, klumper eller flytende stoffer
inne i forbindelsesrøret, både i beholderen og det respektive lokket. Tilbehøret må rengjøres ved å følge anvisningene
i avsnittet “RENGJØRING, SANERING, DESINFEKSJON OG STERILISERING”. Vi anbefaler personlig bruk av tilbehør,
oppsamlingsbeholdere og koblingsrør for å unngå smittsom infeksjon.
1. Drift med innvendig batteri:
1.1. Apparatet leveres med batteriet delvis oppladet og det er anbefalt å lade det før bruk. Sett inn batteriet som
angitt på side 1. Frigjør, løft og fjern lokket til batterirommet på baksiden av apparatet (tegn. 1,2,3); sett inn
batteriet ved å føre kontakten riktig inn (tegn. 4,4a,); plasser og lukk lokket til batterirommet (tegn. 5,6). Foreta
lading som angitt i punkt 2.3.1.
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1.2. Slå på apparatet ved å aktivere bryteren (2).
1.3. Etter hver sugeprosedyre, sett alltid bryteren (2) i posisjon 0 (selv med utladet batteri) for å spare på
batterikapasiteten. Hvis rød led-indikator (1c) blinker under bruk og lydindikering avgir lyd, betyr dette at
apparatet er i ferd med og lades ut. Sett apparatet til lading så fort som mulig.
ADVARSEL: kontroller batteritilstanden minst en gang i måneden for å unngå at du trenger å bruke enheten i
nødstilfelle, uten å kunne stole på den interne strømkilden. Det anbefales å lade batteriet minst en gang hver 3.
måned.
2. Drift og lading med sigarettennerkabel for kjøretøy (12V DC), eller med multi-spenning strømforsyning:
2.1. Sigarettennerkabel (12V DC) (20):
2.1.1. Ved å bruke sigarettennerkabelen (20), koble den eksterne stikkontakten (18) til sigarettenneruttaket.
Kontroller batteriladetilstanden på kjøretøyet eller båten før bruk av sigarettennerkabelen.
2.1.2. Sett apparatet i drift ved å aktivere bryteren (2); operasjonen vises ved at grønn led-indikator (1a) tennes.
Apparatet er designet for vekselvis bruk 30 min ON/30 min OFF.
2.2. Multi-spenning strømforsyning (switching) (19).
2.2.1. Koble kontakten til ekstern stikkontakt (18) på apparatet. Sett strømforsyningskabelen inn i en stikkontakt
som samsvarer med enhetens spenningsspesifikasjoner. Fjern støpselet fra stikkontakten etter bruk av
enheten. Denne må plasseres slik at strømforsyningen fra strømnettet lett kan frakobles. Dersom støpselet på
strømkabelen ikke samsvarer med strømuttaket, ta kontakt med forhandler eller autorisert servicesenter.
2.2.2. Gjenta anvisningene i punkt 2.1.2
2.3. Lading med sigarettennerkabel for kjøretøy, eller med multi-spenning strømforsyning:
Kontroller batteriladetilstanden på kjøretøyet eller båten før bruk av sigarettennerkabelen.
2.3.1. Lading av batteriet gjøres ved å la sigarettennerkabelen eller multi-spenning strømforsyningen (19) være
koblet til den eksterne stikkontakten (18) til apparatet. Når grønn led-indikator (1a) og gul led-indikator (1b)
tennes, er det innvendige batteriet til lading.
Lad apparatet i 24 timer første gang; deretter er det tilstrekkelig med 7 timer (minimum) for modell P1611EM-20
og 4 timer (minimum) for modell P1611EM-30.

LED-FUNKSJONER

1a 1b 1c

GRØNN LED-INDIKATOR (1a): når den er tent angis det at ekstern strømforsyning er
til stede (12VDC), det vil si, switching strømforsyning er satt inn i stikkontakten (18) til
apparatet.
GUL LED-INDIKATOR (1b): når den er tent angis det at batteriet lades mens når den
er slukket, angis det at batteriet er oppladet og klart til bruk*.
Kun for modellen P1611EM-30: hvis GUL LED-INDIKATOR (1b) blinker angis det av
batteriet ikke er tilkoblet og/eller ikke er koblet riktig til kretsen
(se tegn. 4, 4a, 4b).
RØD LED-INDIKATOR (1c): blinkende og med aktivert lydsignal, angir begge at
batteriet er i ferd med å bli utladet og må lades så fort som mulig.
*VIKTIG: for å lade batteriet sett inn stiften til strømforsyningen (12VDC) i
stikkontakten (18) til apparatet.

UTSKIFTNING AV BATTERI
For å skifte ut batteriet, følg anvisningene på side 1. Frigjør, løft og fjern lokket til batterirommet på baksiden av
apparatet (tegn. 1,2,3); ta ut batteriet som skal skiftes ut og plasser et nytt batteri ved å føre kontakten riktig inn (tegn.
4,4a,); plasser og lukk lokket til batterirommet (tegn. 5,6). Foreta deretter lading som angitt i punkt 2.3.1.
Det brukte batteriet må kastes i egnede avfallsbeholdere, eller ta kontakt
med innsamlingsstasjon.
Det er forbudt å bruke andre batterier enn de som følger med det medisinske apparatet. Ved behov, ta kontakt med
et autorisert FLAEM servicesenter.

4

3. Instruksjoner for sugeprosedyre på pasient:
3.1.Koble til tilbehøret ved å henvise til “KOBLINGSSKJEMA” på omslaget.
ADVARSEL: filteret er hydrofobisk og i tillegg til å være antibakterielt/antiviralt, fungerer det også som en
sekundær beskyttelse og stopper væskene som finnes i lokket til oppsamlingsbeholderen, som den primære
sikkerhetsinnretningen ikke kunne stoppe.
Følg anvisningene under for riktig montering av filteret:
Innskrift:

Sugeside - Aspirator side

Side som skal kobles til uttaket
LUFTINNTAK (INLET) (5) til sugeapparat

Side som skal kobles til uttaket
VACUUM (12) til oppsamlingsbeholder

3.2. Aktiver apparatet ved å følge anvisningene for valgt drift. Bruk alltid apparatet på en horisontal flate; dette gjør
at sikkerhetsinnretningen for innstrømming av væske i sugepumpen kan fungere riktig.
3.3. For å gjøre sugeprosedyren mest mulig behagelig, still inn ønsket vakuum (bar) med vakuumregulatoren (4).Ved
å vri knotten med klokken økes vakuumtrykket, ved å vri knotten mot klokken reduseres vakuumtrykket; disse
verdiene kan avleses på måleinstrumentet “vakuummåler” (3).
3.4. Sett fingeren på hullet til den manuelle sugestrømkontrollen (15) og med støtvis aktivering, start sugeprosedyren
på pasienten via kateteret.
3.5. Etter bruk, slå av apparatet.
3.6. Tøm og rengjør beholderen og forbindelsesrørene.
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RENGJØRING, SANERING, DESINFEKSJON OG STERILISERING

Slå av apparatet før hver rengjøring og koble nettkabelen fra stikkontakten.
RENGJØRING AV APPARATET
Bruk en klut fuktet med antibakterielt rengjøringsmiddel (ikke slipende og uten løsemidler av noe slag).
OPPSAMLINGSBEHOLDER OG FORBINDELSESRØR
• Koble fra kateteret (16), den manuelle sugestrømkontrollen (15) og røret (14) til beholderen (9). Koble fra rørene
(6/8) både fra beholderen og filteret (7) ta ut beholderen fra støtten mens den holdes vertikalt og tøm den (i
husholdning tømmes den i WC, på sykehus i beholder for biologisk avfall). Rengjør deretter beholderen ved å
demontere den på følgende måte:
2. Ta ut flottøren (.10a)
fra sikkerhetsinnretningen (.10)

3. Demonter
silikonpakningen.
(11a) fra
beholderlokket (.11)

1. Demonter
sikkerhetsinnretningen (.10)
fra beholderlokket (.11)

SANERING
Før og etter bruk skal oppsamlingsbeholderen og forbindelsesrørene renses med en av metodene som beskrives
under.
(metode A): skyll alle komponentene (6, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 14) med varmt drikkevann (ca. 40°C) med et mildt
oppvaskmiddel (ikke slipende) eller i oppvaskmaskin med varmtvannsyklus
(metode B): senk alle komponentene (6, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 14) i en løsning med 50% vann og 50% hvit eddik.
Skyll til slutt grundig med varmt drikkevann (ca. 40°C)
(metode C): kok alle komponentene (6, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 14) i vann i 10 minutter; det er anbefalt å bruke
demineralisert eller destillert vann for å unngå kalkholdige avleiringer.
Etter å ha renset tilbehøret, rist kraftig og legg det ned på et papirhåndkle. Alternativt kan det tørkes med varmluft
(for eksempel med en hårtørrer).
DESINFEKSJON
Tilbehør som kan desinfiseres er (6, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a,14)
Prosedyren for desinfeksjon som beskrives i dette avsnittet må utføres før tilbehøret anvendes. Prosedyren er kun
effektiv hvis alle punkt følges og hvis delene renses før de blir behandlet.
Bruk et desinfeksjonsmiddel av typen elektrolytisk oksiderende klor (aktivt virkestoff: natriumhypokloritt), laget
spesielt for desinfeksjon og som kan kjøpes på vanlige apotek.
Prosedyre:
- Fyll en beholder av egnet størrelse for alle komponentene som skal desinfiseres med en blanding av drikkevann
og desinfeksjonsmiddel; følg anvisningen på desinfeksjonsmiddelets egen emballasje med hensyn til riktig
brukskonsentrasjon.
- Senk utstyret fullstendig i løsningen og pass på at det ikke dannes luftbobler ved kontakt med komponentene. La
komponentene ligge i løsningen så lenge som henvisningene på pakken tilsier og etter valgt konsentrasjon for
fremstilling av løsningen.
- Ta opp de desinfiserte komponentene og skyll dem godt med rent og lunkent vann.
- Etter å ha desinfisert utstyret, rist kraftig og legg det ned på et papirhåndkle. Alternativt kan det tørkes med
varmluft (for eksempel med en hårtørrer).
- Løsningen skal avhendes i overensstemmelse med produsentens anvisninger.
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STERILISERING
Tilbehør som kan steriliseres er (6, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 14)
Prosedyren for sterilisering som beskrives i dette avsnittet er kun effektiv hvis alle punkt følges og hvis delene renses
og godkjennes i samsvar med ISO 17665-1 før de blir behandlet.
Utstyr: Dampsteriliseringsapparat med fraksjonert vakuum og overtrykk i samsvar med standard EN 13060.
Prosedyre: Pakk inn hver komponent som skal behandles i system eller i steril emballasje som er i samsvar med
standard EN 11607. Plasser de innpakkede komponentene i dampsteriliseringsapparatet, mens beholderen (9) holdes
i vertikal stilling.
Utfør en steriliseringssyklus ved å følge bruksanvisningene til apparatet og velg temperatur på:
- 134°C og en tidsperiode på første 10 minutter maks. 50 ganger for SILIKONSLANGER (6,8,14) og PAKNING (11a)
- 121°C og en tidsperiode på første 15 minutter maks. 50 ganger for BEHOLDER I POLYKARBONAT (9) og for
komponentene 10,10a, 11.
Oppbevaring:
Etter sanering, desinfisering eller sterilisering ,monter beholderen og forbindelsesrørene ved å følge anvisningene i
“KOBLINGSSKJEMA”.
Ved slutten av hver bruk må den medisinske enheten lagres komplett med tilbehør på et tørt sted som er
beskyttet mot støv.
• Kateteret og den manuelle sugestrømkontrollen er sterile engangsprodukter som må byttes ut etter hver bruk.
ROM TIL TILBEHØR
Rommet for oppbevaring av tilbehør (17) kan enkelt demonteres for rengjøring. Se rekkefølgen for demonteringen
på side 1 i tegningene 8-9-10-11.
BEHOLDERSTØTTE
For enklere bruk kan beholderstøtten demonteres og monteres på enten høyre eller venstre side (DX eller SX), etter
eget ønske. Med bruk av et verktøy (tegn. 12) koble beholderstøtten fra apparatets bunn (tegn. 13) og vri den slik at
den løsner (tegn. 14). Fest den på igjen, ved å følge prosedyren i motsatt rekkefølge. Påse at beholderstøtten er riktig
festet til apparatets bunn. Dette systemet gjør det mulig å koble til inntil to beholderstøtter.(tegn. 15)
TEKNISKE SPESIFIKASJONER PÅ TILBEHØR
- hydrofobisk antibakterielt/antiviralt filter enkeltpasient bruk
- oppsamlingsbeholder i PC med lokk
- silikonslange Ø 13 x 7,5 mm L 1300 mm
- silikonslange Ø 13 x 7,5 mm L 250 mm
- silikonslange Ø 13 x 7,5 mm L 40 mm
- sterilt engangskateter CH18
- manuell sugestrømkontroll (engangsbruk)
MIKROBIELL KONTAMINASJON
Ved sykdommer med risiko for infeksjon og mikrobiell kontaminasjon anbefaler vi bruk av personlig tilbehør,
oppsamlingsbeholder og forbindelsesrør (rådfør deg med legen din).
Interaksjoner
Materialene som brukes for kontakt med sekreter er termoplastiske polymerer med høy stabilitet og kjemisk
bestandighet (PP, PC, SI). Interaksjoner kan likevel ikke utelukkes helt. Vi anbefaler derfor følgende: a) Unngå at
væsken kommer i langvarig kontakt med beholderen eller rørene. Rens umiddelbart etter bruk. b) Ved unormale
situasjoner, f.eks. oppmykning eller sprekker på tilbehør, avslutt operasjonen umiddelbart og skift ut de anvendte
materialene. Ta kontakt med autorisert servicesenter og spesifiser bruksmåte.
Materialene som brukes i den medisinske enheten er biokompatible og oppfyller de obligatoriske
bestemmelsene i direktiv 93/42 EF og senere endringer. Muligheten for forekomst av allergiske reaksjoner
kan imidlertid ikke utelukkes helt.
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Mod.
Spenning

P1611EM-20

P1611EM-30

12V

12V

14,4V;
2200/2500/2600/2750/
2800/3000/3120 mAh

14,4V;
2200/2500/2600/2750/
2800/3000/3120 mAh

Batterikapasitet:

ca. 50 minutter

ca. 40 minutter

Mål på apparat:

36 (L) x 14 (D) x 27 (H) cm

36 (L) x 14 (D) x 27 (H) cm

Medfølgende innvendig
batteri:

Vekt:

2,5 Kg

pasienttilkoblet del (16)

pasienttilkoblet del (16)

høyvakuum/høyflyt

høyvakuum/høyflyt

fra -0,10 til -0,80 bar (ca.)
(nøyaktighetsklasse 2,5)

fra -0,10 til -0,85 bar (ca.)
(nøyaktighetsklasse 2,5)

Maks. luftstrøm:

20 l/min (ca.)

30 l/min (ca.)

Støynivå (ved 1 m)

63 dB (A) (ca.)

62 dB (A) (ca.)

7 timer (minimum)

4 timer (minimum)

fra 10° C til 35° C

fra 10° C til 35° C

PÅFØRTE DELER
Type BF påført del:
Innsuging:
Justerbart vakuumnivå:

Batteriladetid
Romtemperatur for
batterilading

---------------------------------------

MULTI-SPENNING
STRØMFORSYNING SWITCHING
KOD. 16545
30 minutter ON/ 30 minutter 30 minutter ON/ 30 minutter Primær: 100-240V ~ 50/60Hz
OFF
OFF
Sekundær: 12V
5A 60W

2,5 Kg

Bruk:

STRØMKABEL FOR
SIGARETTENNERUTTAK
12 V
KOD. 16667
Hvis sikringen blir ødelagt,
skift ut med en godkjent
hurtigsikring 5A - 250V,
med Ø 6,3 x 30 mm, ved å
skru løs enden på pluggen
som skal settes inn i
sigarettenneruttaket.
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--------------------------------------Driftsbetingelser:
Temperatur
min. 0°C; maks. 35°C
Luftfuktighet
min. 10%; maks. 95%
Oppbevaringsbetingelser:
Temperatur
min. -5°C; maks. 45°C
Luftfuktighet
min. 10%; maks. 95%
Atmosfærisk trykk
for drift/oppbevaring:
min. 690 hPa; maks. 1060 hPa

FEILSØKING
Før inngrep på apparatet, slå det av og koble strømkabelen fra stikkontakten.
FEIL

ÅRSAK
- Batteriet er flatt

TILTAK
- Lad batteriet

- Batteriet er ikke satt inn riktig

- Kontroller at kontakten til batteriet
er riktig satt inn

Apparatet fungerer ikke
- Strømkabelen er ikke satt inn
riktig i apparatets kontakt eller - Sett strømkabelen riktig inn i
strømuttaket
kontaktene

Manglende sug

Lokket til oppsamlingsbeholderen er Sett
lokket
riktig
på
ikke satt riktig på beholderen
oppsamlingsbeholderen
Pakningen på lokket er ikke på plass - Plasser pakningen riktig på lokket

Manglende sug grunnet lekkasje av
væsker

Tilstoppet filter

Blokkert flottør

- Skift ut filteret

Begroing på flottør

Vakuumregulator helt åpen
Blokkert beskyttelsesfilter

Lav og/eller manglende
vakuumkapasitet

Forbindelsesrørene til filteret og
innretningen er tette, bøyde eller
frakoblede
Overløpsventilen til beholderlokket
er lukket eller blokkert
Pumpen er skitten, tilstoppet eller
skadet

-Fjern lokket på beholderen,
demonter sikkerhetsinnretningen
og ta ut flottøren. Deretter utføres
rengjøringen som beskrevet i
avsnittet "RENGJØRING, SANERING,
DESINFEKSJON OG STERILISERING"
-Steng regulatoren helt og kontroller
vakuumkapasiteten
- Skift ut filteret
- Kontroller tilstanden på rørene,
skift de ut hvis de er tette og koble
de på riktig etter “KOBLINGSSKJEMA”
i denne bruksanvisningen
- Frigjør overløpsventilen, hold
innretningen i vertikal stilling
- Lever apparatet til din lokale
forhandler eller et autorisert FLAEM
servicesenter

Har du kontrollert forholdene som er beskrevet over, men apparatet fungerer fortsatt ikke, ta kontakt med din
lokale forhandler eller nærmeste autoriserte FLAEM servicesenter.
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SYMBOLER
Klasse II-utstyr

Serienummer på apparat

Påslått “ON”

TÜV godkjenning

Avslått “OFF”

Typegodkjent

Type BF-pasienttilkoblet del

STERIL

SERTIFISERT

Når enheten slås av,
avbryter
bryteren
kompressorfunksjonen
bare på en av de to
strømforsyningsfasene.

Advarsel se bruksanvisningen

Minimum og maksimum
omgivelsestemperatur

Engangsbruk

Minimum og maksimum
atmosfærisk trykk

Konstruksjonsår

Vekselstrøm

Minimum
og maksimum luftfuktighet

Produsent

LATEKS

Uten lateks

IP21

Beskyttelsesgrad av hylster
IP21.
(Beskyttet mot faste partikler
større enn 12 mm. Beskyttet
mot tilgang med en finger;
Beskyttet mot vertikalt
dryppende vann).

Fare: elektrosjokk.
Konsekvens: Dødsfall.
Apparatet skal ikke brukes
når du tar et bad eller en dusj

Etylenoksid sterilisering

Utløpsdato

Mer vakuum

Mindre vakuum

CE-merking av medisinsk utstyr ref. Dir.

0051 93/42/EØF og senere endringer

Sikkerhetskontakt for meget lav
spenning

Skjermes for sollys

Likestrøm

KASSERING AV APPARATET

I samsvar med Direktiv 2012/19/EF, betyr dette symbolet at apparatet ikke skal kastes som husholdningsavfall,
og må derfor håndteres med “separat innsamling”. Brukeren må bringe produktet til et mottak tilordnet av lokale
myndigheter, eller levere produktet tilbake til forhandler ved kjøp av et tilsvarende produkt. Kildesortering av
avfall og de påfølgende behandlings-, resirkulerings- og deponeringsprosedyrene fremmer produksjonen av
enheter laget med resirkulert materiale og begrenser de negative effektene på miljø og helse forårsaket av feilaktig
avfallshåndtering. Ulovlig deponering av produktet kan medføre administrative sanksjoner i henhold til lovene som
gjennomfører direktiv 2012/19/EF i medlemsstaten eller i landet der produktet kasseres.

ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET

Dette apparatet er designet for å oppfylle kravene for elektromagnetisk kompatibilitet (EN 60 601-1-2:2007).
Elektromedisinsk utstyr krever at installasjon og bruk gjøres med spesiell forsiktighet i forhold til EMC-kravene. Det
kreves derfor at utstyret installeres og/eller brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Det finnes risiko
for mulig elektromagnetisk interferens med andre apparater, og da særlig apparater for analyse og behandling.
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (mobiltelefoner eller trådløse forbindelser) kan påvirke funksjonen av
elektromedisinsk utstyr. For mer informasjon gå inn på vår nettside www.flaemnuova.it.
Den medisinske enheten kan være utsatt for elektromagnetisk interferens hvis andre enheter som brukes til spesifikke
diagnoser eller behandlinger er til stede.
Flaem forbeholder seg retten til å utføre tekniske eller funksjonelle endringer uten forvarsel.
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NOTATER
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NOTATER
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