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MANUALE ISTRUZIONI D’USO 
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MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
PODRĘCZNIK INSTRUKCJI OBSŁUGI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ASPIRATORE CHIRURGICO PORTATILE A BATTERIE
BATTERY-OPERATED PORTABLE SURGICAL ASPIRATOR(GB)

ASPIRATEUR CHIRURGICAL PORTABLE À BATTERIES(F)
DRAAGBARE CHIRURGISCHE AFZUIGER OP BATTERIJEN(NL)

TRAGBARE, BATTERIEBETRIEBENE ABSAUGPUMPE(D)
ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL CON BATERÍAS(E)

АСПИРАТОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОРТАТИВНЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ(RUS)
PRZENOŚNY ASPIRATOR CHIRURGICZNY NA BATERIE(PL)

ΦΟΡΗΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ(GR)
 (AR)جهاز شفط جراحي محمول يعمل بالبطارية

دليل إرشادات االستخدام
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PRZEZNACZENIE
ASPIRA Go to aspirator przeznaczony do użytku medycznego i chirurgicznego w zakładach opieki zdrowotnej 
oraz w terapii domowej do odsysania wydzieliny z gardła i podczas transportu. Dzięki generowanemu 
podciśnieniu (ssaniu) urządzenie umożliwia usunięcie płynów do zewnętrznego naczynia przez podłączoną rurkę 
jednorazowego użytku. Urządzenie może być stosowane na zalecenie lekarza.
Celem zapewnienia prawidłowego działania i długiej żywotności eksploatacyjnej urządzenia należy ściśle 
przestrzegać zasad określonych w instrukcji obsługi i konserwacji.
ASPIRA Go (1) został wyposażony w regulator poziomu podciśnienia (4), próżniomierz (3) i naczynie (9) o 
pojemności 1000 ml z zabezpieczeniem (10) chroniącym przed przedostaniem się płynów do pompy ssącej, 
które przerywa strumień ssania za pomocą zaworu sterowanego przez tłok pływający zainstalowany w korku 
naczynia. Urządzenie nie wymaga smarowania, jest poręczne, łatwe w obsłudze, niezawodne, wytrzymałe i ciche. 
Przedmiotowy model wyposażono w baterię ładowalną. ASPIRA Go został wyposażony w następujące akcesoria 
FLAEM: naczynie (9) o pojemności 1000 ml z zabezpieczeniem (10), kabel zasilania podłączany do zapalniczki 
samochodowej (20), zasilacz wielonapięciowy (19), przewody połączeniowe (6/8/14), rurkę jednorazowego 
użytku do aspiratora (16), ręczny element jednorazowego użytku do sterowania zasysanym strumieniem (15) i filtr 
hydrofobowy antywirusowy/antybakteryjny do indywidualnego zastosowania u pacjenta (7). 
Pamiętaj: Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów FLAEM
NOMENKLATURA URZĄDZENIA 
1) ASPIRATOR
2) WYŁĄCZNIK
3) PRÓŻNIOMIERZ
4) POKRĘTŁO DO REGULACJI PRÓŻNI
5) WLOT POWIETRZA
6) PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY 
7)  FILTR HYDROFOBOWY ANTYWIRUSOWY/ 

ANTYBAKTERYJNY (DO INDYWIDUALNEGO 
ZASTOSOWANIA U PACJENTA)  

8) PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY 
9) NACZYNIE ZBIORCZE
10) ZABEZPIECZENIE

11) KOREK NACZYNIA
12) WLOT „VACUUM” NACZYNIA
13) WLOT „PATIENT” NACZYNIA
14) PRZEWÓD POŁĄCZENIOWY 
15) RĘCZNY ELEMENT STEROWANIA 
 ZASYSANYM STRUMIENIEM
16) RURKA DO ASPIRATORA
17) WNĘKA NA AKCESORIA
18) GNIAZDO ZASILANIA ZEWNĘTRZNEGO
19) PRZEWÓD ZASILANIA WIELONAPIĘCIOWEGO
20) PRZEWÓD DO ZAPALNICZKI

 WAŻNE OSTRZEŻENIA
Producent dołożył wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość i poziom bezpieczeństwa każdego oferowa-
nego produktu. Należy jednak pamiętać, że aby uniknąć zagrożeń dla osób lub mienia, podczas obsługi każdego 
urządzenia elektrycznego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.
• Sprzętu medycznego NIE należy stosować na sali operacyjnej, do drenażu i do drenowania klatki pier-

siowej.
Przed pierwszym użyciem oraz okresowo w trakcie eksploatacji produktu należy sprawdzać stan urządzenia i ka-

bla zasilającego pod względem występowania ewentualnych uszkodzeń. W przypadku uszkodzenia nie należy 
wkładać wtyczki. Produkt należy przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego firmy FLAEM lub do za-
ufanego sprzedawcy.

• Nie wykonywać prac konserwacyjnych na urządzeniu używanym w danej chwili przez pacjenta
• W przypadku dzieci i osób niepełnosprawnych obsługa urządzenia wymaga ścisłego nadzoru ze strony osoby 

dorosłej, która zapoznała się z treścią niniejszego podręcznika.
• Ze względu na niewielkie rozmiary niektórych części urządzenia i ryzyko ich połknięcia urządzenie należy prze-

chowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie używać przewodów i kabli na wyposażeniu do celów innych niż wskazano, gdyż stwarzają one potencjalne 

ryzyko uduszenia. Zwrócić szczególną uwagę na dzieci i osoby borykające się z poważnymi trudnościami, gdyż 

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i okazane nam zaufanie.
Pracownicy służby zdrowia i/lub pacjenci powinni przeczytać ze zrozumieniem 

informacje dotyczące obsługi i konserwacji.

Mod. P1611EM-20 / Mod. P1611EM-30PL
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nie zawsze są one w stanie poprawnie ocenić występujące zagrożenia.
• Aspirator jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia płynów NIEPALNYCH. Nie jest przeznaczony do stoso-

wania z mieszankami anestezyjnymi, które w kontakcie z powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu stają się 
łatwopalne.

• Zasilacz i przewód zasilania należy chronić przed kontaktem z gorącą powierzchnią.
• Kabel zasilania zasilacza należy chronić przed dostępem zwierząt (np. gryzoni), w przeciwnym razie jego izola-

cja może ulec zniszczeniu.
  • Nie zanurzać urządzenia w wodzie. W razie zanurzenia należy bezzwłocznie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie 

wolno wyjmować ani dotykać urządzenia zanurzonego w wodzie; najpierw należy wyjąć wtyczkę. Następnie 
urządzenie należy niezwłocznie przekazać do autoryzowanego serwisu FLAEM lub do odsprzedawcy.  

• Obudowa urządzenia, zasilacza i baterii nie jest wodoszczelna. Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą ani 
poprzez jego zanurzenie; urządzenie należy chronić przed pryskającą wodą oraz przed innymi płynami.

• Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur.
• Nie ustawiać urządzenia i zasilacza w pobliżu źródeł ciepła, światła słonecznego ani w zbyt ciepłych pomiesz-

czeniach.
• Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel FLAEM. Naprawy wykonywane bez 

upoważnienia powodują wygaśnięcie ważności gwarancji i mogą stanowić źródło zagrożenia dla użytkownika.
UWAGA: Bez upoważnienia producenta nie wprowadzać żadnych zmian do urządzenia.
• Producent, sprzedawca i importer są odpowiedzialni za bezpieczeństwo, niezawodność i parametry robocze 

wyłącznie w sytuacji, gdy: a) urządzenie jest eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi; b) instalacja elektrycz-
na w pomieszczeniu eksploatacji urządzenia jest odpowiednia i spełnia wymogi obowiązujących przepisów.

• Problemy i/lub nieprawidłowości związane z działaniem należy zgłaszać producentowi.
• Aby zapobiec nieszczelnościom podczas ssania, należy upewnić się, że połączenia i element zamykający na-

czynie jest dokręcony.
• Nie odwracać naczynia do góry dnem, gdy jest podłączone do włączonego urządzenia, w przeciwnym razie płyn 

może zostać zassany do wnętrza urządzenia i uszkodzić pompę. W takim przypadku należy bezzwłocznie wyłą-
czyć aspirator, a następnie opróżnić i wyczyścić naczynie (przekazać je do autoryzowanego serwisu FLAEM).

• Wzbudzenie zabezpieczenia (10) powoduje zatrzymanie ssania. Wyłączyć urządzenie, a następnie opróżnić i 
wyczyścić naczynie (9).

• Aby zapobiec zakażeniom, zaleca się indywidualne stosowanie akcesoriów, naczyń i przewodów połączenio-
wych.

• Rurka i element ręcznego sterowania zasysanym strumieniem są sterylnymi produktami jednorazowego użytku 
i wymagają wymiany po każdym użyciu.

• Należy sprawdzić datę ważności podaną na oryginalnym opakowaniu rurki i upewnić się, że opakowanie nie 
uległo uszkodzeniu. FLAEM NUOVA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez pacjenta w wy-
niku uszkodzenia sterylnego opakowania przez działanie osób trzecich, wykonane na fabrycznym opakowaniu 
całego urządzenia.

• Kabel zasilania 12V DC do gniazdka zapalniczki wyposażono w bezpiecznik ochronny, który w razie usterki 
można naprawić.

• Dołączony do zestawu zasilacz został zaprojektowany specjalnie do zastosowania z serią aspiratorów Aspira 
Go. Nie należy używać zasilacza z innymi urządzeniami lub do celów innych niż wskazano w instrukcji, a aspi-
ratorów serii Aspira Go nie należy używać w połączeniu z innymi zasilaczami.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed każdym użyciem należy uważnie sprawdzić akcesoria, upewniając się, że nie występują na nich ślady 
kurzu, zaschnięcia, skrzepy lub substancje płynne. Dotyczy to zarówno wnętrza przewodu połączeniowego, jak 
i naczynia i jego korka. Ponadto akcesoria należy czyścić ściśle według zasad opisanych w punkcie „CZYSZ-
CZENIE, ODKAŻANIE, DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA”. Aby zapobiec zakażeniom, zaleca się indywidualne 
stosowanie akcesoriów, naczyń zbiorczych i przewodów połączeniowych.
1.  Działanie z baterią wewnętrzną:
1.1. Urządzenie jest dostarczane z częściowo naładowaną baterią. Przed jego włączeniem zaleca się nała-

dowanie baterii. Baterię należy włożyć w sposób przedstawiony na stronie 1. Odczepić, podnieść i zdjąć 
pokrywę wnęki na baterie na spodzie urządzenia (rys. 1, 2, 3); włożyć baterię, upewniając się, że łącznik 
znajduje się w odpowiednim położeniu (rys. 4, 4a); założyć i zamknąć pokrywę wnęki baterii (rys. 5, 6). 
Naładować baterię, postępując zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.3.1.

1.2. Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika (2). 
1.3. Aby zwiększyć wydajność baterii, po każdym zabiegu odsysania ustawić wyłącznik (2) w pozycji 0 (nawet 
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jeśli bateria jest rozładowana). Miganie czerwonej kontrolki LED (1c) i generowanie sygnału dźwiękowego 
podczas działania urządzenia sygnalizuje niski poziom naładowania baterii. W takim przypadku urządzenie 
należy jak najszybciej podłączyć do zasilania. 

UWAGA: aby zapobiec niedostępności urządzenia wskutek braku wewnętrznego źródła zasilania w sytuacjach 
awaryjnych, baterię należy systematycznie sprawdzać.
2.  Działanie i ładowanie przez kabel zapalniczki samochodowej (12V DC) lub zasilacz wielonapięciowy:
2.1. Kabel do zapalniczki (12V DC) (20):
      2.1.1. Podłączyć zewnętrzne gniazdo (18) urządzenia z gniazdem zapalniczki za pomocą kabla zapalniczki 

(20). Przed użyciem z wykorzystaniem kabla do zapalniczki należy sprawdzić poziom naładowania akumu-
latora pojazdu lub łodzi.

 2.1.2. Włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika (2); czynność ta jest sygnalizowana włączeniem się 
zielonej kontrolki LED (1a).  Urządzenie jest przeznaczone do naprzemiennego stosowania: 30 min ON / 
30 min OFF.

2.2.  Zasilacz wielonapięciowy (switching) (19).
   2.2.1. Podłączyć wtyczkę zasilacza do zewnętrznego gniazda (18) urządzenia. Podłączyć kabel zasilania 

do gniazdka sieci elektrycznej dostosowanej do napięcia urządzenia. Gniazdko musi znajdować się w miej-
scu zapewniającym sprawne odłączenie urządzenia od sieci elektrycznej.  Jeżeli wtyczka kabla zasilania 
nie jest dostosowana do gniazdka sieci elektrycznej, należy zwrócić się do odsprzedawcy lub do autoryzo-
wanego serwisu.

 2.2.2. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 2.1.2.
2.3.  Ładowanie baterii wewnętrznej przez kabel zapalniczki samochodowej lub przez zasilacz wielo-

napięciowy: 
 Przed użyciem z wykorzystaniem kabla do zapalniczki należy sprawdzić poziom naładowania akumulatora 

pojazdu lub łodzi.
   2.3.1. Aby naładować baterię, podłączyć kabel zapalniczki lub zasilacz wielonapięciowy (19) do zewnętrz-

nego gniazda (18) urządzenia. Faza ładowania baterii wewnętrznej jest sygnalizowana włączeniem się 
zielonej (1a) i żółtej (1b) kontrolki LED.

    Czas pierwszego ładowania wynosi 24 godziny, a następnie 7 godzin (minimum) dla modelu P1611EM-20 
i 4 godziny (minimum) dla modelu P1611EM-30.

1a 1b 1c

ZIELONA KONTROLKA LED (1a): jej włączenie sygnalizuje obecność zasila-
nia zewnętrznego (12 VDC), czyli podłączenie zasilacza switching do gniazda 
(18) urządzenia.

ŻÓŁTA KONTROLKA LED (1b): jej włączenie sygnalizuje, że bateria jest w trak-
cie ładowania; jej wyłączenie sygnalizuje, ze bateria jest gotowa do użycia*.

Dotyczy tylko modelu P1611EM-30: migająca ŻÓŁTA KONTROLKA LED (1b) 
sygnalizuje, że bateria nie jest podłączona i/lub jest nieprawidłowo podłączo-
na do obwodu (zob. rys. 4, 4a, 4b).

CZERWONA KONTROLKA LED (1c): migająca kontrolka i sygnał dźwiękowy 
sygnalizują niski poziom naładowania baterii i konieczność jej podłączenia do 
zasilania.

*WAŻNE: aby naładować baterię, włożyć wtyczkę zasilacza (12 VDC) do gniaz-
da (18) urządzenia.

FUNKCJE KONTROLEK LED

WYMIANA BATERII
Aby wymienić baterię, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi na stronie 1. Odczepić, podnieść i 
zdjąć pokrywę wnęki na baterie na spodzie urządzenia (rys. 1, 2, 3). Wyjąć baterię do wymiany i włożyć nową, 
upewniając się, że łącznik znajduje się w odpowiednim położeniu (rys. 4, 4a). Założyć i zamknąć pokrywę wnęki 
baterii (rys. 5, 6). Naładować baterię, postępując zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 2.3.1.
Zużytą baterię należy wrzucić do specjalnego pojemnika lub przekazać do
właściwego zakładu utylizacji odpadów.
Zabrania się używania baterii innych niż te, które przekazano wraz ze sprzętem medycznym. W razie koniecz-
ności skontaktować się z autoryzowanym serwisem FLAEM. 
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1. Zdjąć 
zabezpieczenie 
ochronne (.10) 

 z korka naczynia 
(.11)

2. Wyjąć pływak (.10a) 
 z zabezpieczenia ochronnego (.10)

3. Zdjąć silikonową 
uszczelkę (11a) 
z korka naczynia 
(.11)

3.2.  Włączyć urządzenie, postępując zgodnie z zasadami podanymi dla wybranego trybu działania. Aby za-
pewnić prawidłowe działanie zabezpieczenia przed przedostaniem się płynów do pompy ssącej, należy 
stawiać urządzenie na płaskiej powierzchni.

3.3.  Aby ułatwić odsysanie, należy ustawić wybraną wartość podciśnienia (bar) za pomocą regulatora próżni 
(4). Aby zwiększyć wartość podciśnienia, przekręcić pokrętło w prawo, a aby ją zmniejszyć, przekręcić w 
lewo. Wartości te można odczytać na próżniomierzu (3). 

3.4.  Położyć palec na otworze elementu ręcznego sterowania zasysanym strumieniem (15) i działając impulso-
wo, rozpocząć zabieg odsysania przez rurkę pacjenta.

3.5.  Po zakończeniu zabiegu wyłączyć urządzenie.
3.6.  Opróżnić i wyczyścić naczynie i przewody połączeniowe.

CZYSZCZENIE, ODKAŻANIE, DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka.
CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Użyć tylko wilgotnej ściereczki z antybakteryjnym środkiem czyszczącym (nie trącym, bez dodatku jakichkol-
wiek rozpuszczalników).
NACZYNIE ZBIORCZE I PRZEWODY POŁĄCZENIOWE
• Odłączyć od naczynia (9) rurkę (16), element ręcznego sterowania zasysanym strumieniem (15) i przewód 

(14). Odłączyć przewody (6/8) od naczynia i od filtra (7), wyjąć naczynie z uchwytu, trzymając je w pozycji 
pionowej, i opróżnić zawartość (w domu do muszli klozetowej, w szpitalu do zbiornika na odpady biologiczne). 
Następnie wyczyścić naczynie, wyjmując jego części w sposób przedstawiony poniżej:

Strona podłączenia do gniazdka 
VACUUM (12) naczynia zbiorczego

Strona podłączenia do gniazdka 
WLOT POWIETRZA (INLET) (5) 
aspiratora

3.  Instrukcje dotyczące zabiegu odsysania płynów pacjenta:
    3.1.Podłączyć akcesoria zgodnie ze „SCHEMATEM POŁĄCZEŃ” zamieszczonym na okładce.
 UWAGA: filtr hydrofobowy to filtr antybakteryjny/antywirusowy pełniący również funkcję dodatkowej ochro-

ny. Zatrzymuje on płyny, których w określonych przypadkach nie jest w stanie zatrzymać wbudowane w 
pokrywę naczynia zabezpieczenie.

Aby poprawnie zainstalować filtr, należy postępować zgodnie z zamieszczonymi poniżej wskazówkami:

Napis:
Napis:
Strona aspiratora
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ODKAŻANIE
Przed i po każdym użyciu naczynie zbiorcze i przewody połączeniowe należy odkazić w jeden z niżej opisanych 
sposobów.
(metoda A): przepłukać poszczególne komponenty (8,10,11,11a,12,12a,15,16) ciepłą (około 40°C) wodą pitną 
z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń (nie ściernym) lub umyć w zmywarce do naczyń, wybierając cykl 
z ciepłą wodą.
(metoda B): zanurzyć poszczególne komponenty (8,10,11,11a,12,12a,15,16) w roztworze wody i białego octu 
w proporcji 50/50%. Następnie spłukać obficie ciepłą (około 40°C) wodą pitną.
(metoda C): wygotować poszczególne komponenty (6,8,9,10,10a,11,11a,14) w wodzie przez 20 minut. Aby 
uniknąć powstawania osadów z kamienia, zaleca się stosowanie wody demineralizowanej lub destylowanej.
Po odkażeniu akcesoriów należy nimi energicznie potrząsnąć i ułożyć je na papierowym ręczniku lub osuszyć 
strumieniem ciepłego powietrza (np. za pomocą suszarki do włosów).

DEZYNFEKCJA 
Dezynfekcji należy poddawać następujące akcesoria: (6,8,9,10,10a,11,11a,14).
Procedurę dezynfekcji opisaną w niniejszym rozdziale należy przeprowadzać przed użyciem akcesoriów. Moż-
na ją uznać za skuteczną, jeśli zostanie przeprowadzona w sposób kompletny, a dezynfekowane elementy zo-
staną wcześniej odkażone.
Stosowany środek dezynfekujący musi należeć do grupy elektrolitycznych utleniających substancji z zawarto-
ścią chloru (substancja aktywna: podchloryn sodu) przeznaczonych do dezynfekcji. Można go nabyć w aptece.
Procedura:
- Zbiornik o odpowiedniej wielkości, pozwalającej na umieszczenie wszystkich pojedynczych elementów do 

dezynfekowania, napełnić roztworem wody pitnej i środka dezynfekującego, zachowując proporcje podane 
na opakowaniu takiego środka.

-  Każdą pojedynczą część zanurzyć całkowicie w roztworze, starając się, by nie powstawały pęcherze powie-
trza stykające się z elementami. Zostawić elementy zanurzone w roztworze przez czas podany na opakowa-
niu środka dezynfekującego, odpowiednio do wybranego stężenia roztworu.

- Wyjąć zdezynfekowane elementy i wypłukać je w dużej ilości letniej pitnej wody.
- Po odkażeniu akcesoriów należy nimi energicznie potrząsnąć, by usunąć z nich pozostałości wody, i położyć 

je na papierowym ręczniku. Ewentualnie można je osuszyć strumieniem ciepłego powietrza (np. za pomocą 
suszarki do włosów).

- Wylać roztwór zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta środka dezynfekującego.

STERYLIZACJA
Sterylizacji należy poddawać następujące akcesoria: (6,8,9,10,10a,11,11a,14).
Procedurę sterylizacji opisaną w niniejszym rozdziale można uznać za skuteczną, jeśli zostanie przeprowa-
dzona w sposób kompletny, jeżeli dezynfekowane elementy zostaną wcześniej odkażone oraz jeśli zostaną 
spełnione wymogi normy ISO 17665-1.
Sprzęt: Sterylizator parowy wykorzystujący próżnię frakcjonowaną i nadciśnienie zgodnie z normą EN 13060.
Procedura: Zapakować każdy pojedynczy komponent przeznaczony do czyszczenia w system lub w opakowa-
nie z barierą sterylną zgodnie z normą EN 11607. Włożyć zapakowane komponenty do sterylizatora parowego, 
upewniając się, że naczynie (9) jest ustawione pionowo.
Przeprowadzić cykl sterylizacji zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, wybierając temperaturę:
- 134°C i czas 10 minut, maksymalnie 30 razy dla PRZEWODÓW SILIKONOWYCH (6,8,14) i USZCZELKI 

(11a)
- 121°C i czas 15 minut, maksymalnie 50 razy dla NACZYNIA Z POLIWĘGLANU (9) i komponentów 10,10a, 

11. 
Przechowywanie: Sterylizowane komponenty należy przechowywać zgodnie z zasadami opisanymi w instruk-
cji obsługi systemu lub w opakowaniu z barierą sterylną.
Po odkażeniu, dezynfekcji lub sterylizacji złożyć naczynie i przewody połączeniowe, postępując zgodnie z zale-
ceniami podanymi na „SCHEMACIE POŁĄCZEŃ”.
• Rurka i element ręcznego sterowania zasysanym strumieniem są sterylnymi produktami jednorazowego użyt-

ku i wymagają wymiany po każdym użyciu.
FILTR
 Filtr hydrofobowy/przeciwwirusowy i przeciwbakteryjny, który jest częścią wyposażenia aspiratorów firmy 

Flaem, należy bezwzględnie wymienić po każdej zmianie pacjenta lub w przypadku nasycenia filtra. W przy-
padku stosowania aspiratora u tego samego pacjenta przeznaczony dla niego filtr można wymieniać mak-
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symalnie co DWA MIESIĄCE lub w przypadku nasycenia filtra. Filtra nie należy czyścić, dezynfekować ani 
sterylizować. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest stosowane u tego samego pacjenta, czy u różnych 
pacjentów, zaleca się jego odkażanie i dezynfekowanie wraz z akcesoriami (z wyjątkiem filtra) po każdym 
użyciu. Sterylizacja wybranych części wskazanych w instrukcji obsługi powinna być wykonywana co najmniej 
w przypadku zmiany pacjenta.

WNĘKA NA AKCESORIA
Aby ułatwić czyszczenie, wnękę na akcesoria (17) można sprawnie rozmontować. Kolejność czynności wykony-
wanych podczas demontażu przedstawiono  na rysunkach 8-9-10-11 na stronie 2.

UCHWYT NACZYNIA
Dla ułatwienia obsługi uchwyt naczynia można zdjąć i zamontować po wybranej dowolnie stronie (prawej lub 
lewej).
Za pomocą narzędzia (rys. 12) odczepić uchwyt naczynia od dna urządzenia (rys. 13) i przekręcić aż do jego 
uwolnienia (rys. 14). Ponownie zaczepić po wybranej stronie, wykonując powyższe czynności w odwrotnej ko-
lejności. 
Należy upewnić się, że uchwyt naczynia jest prawidłowo przyczepiony do dna urządzenia. System umożliwia 
podłączenie jednego lub dwóch uchwytów naczyń (rys. 15)

PARAMETRY TECHNICZNE AKCESORIÓW
-  hydrofobowy antybakteryjny/antywirusowy filtr do stosowania u tego samego pacjenta
-  naczynie zbiorcze z PC z korkiem w komplecie 
-  przewód silikonowy Ø 13 x 7,5 mm Dł. 1300 mm
-  przewód silikonowy Ø 13 x 7,5 mm Dł. 250 mm
-  przewód silikonowy Ø 13 x 7,5 mm Dł. 40 mm
-  sterylna rurka jednorazowego użytku CH18
-  element ręcznego sterowania strumieniem ssącym (jednorazowego użytku)

SKAŻENIE MIKROBIOLOGICZNE
W przypadku schorzeń zagrażających skażeniem mikrobiologicznym zaleca się zapewnienie możliwości osobi-
stego korzystania z akcesoriów, naczynia zbiorczego i przewodów połączeniowych (zasięgnąć porady lekarza).
Działania uboczne:
Elementy mające styczność z wydzielinami wykonano z polimerów termoplastycznych o wysokiej stabilności i 
odporności chemicznej (PP, PC, SI). Pomimo tego całkowite wyeliminowanie potencjalnych skutków ubocznych 
nie jest możliwe. W związku z powyższym zaleca się: a) Unikać długiego kontaktu płynów z naczyniem lub 
przewodami, odkazić bezzwłocznie po użyciu. b) W przypadku nieprawidłowości, np. zmiękczenia lub pękania 
akcesoriów, natychmiast przerwać zabieg i wymienić materiały. Skontaktować się z autoryzowanym serwisem, 
podając zasady użycia.
Pamiętaj: Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów FLAEM.
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Mod. P1611EM-20 Mod. P1611EM-30

Ssanie:

Regulowany poziom próżni: da -0,10 a -0,80 bara (w przybliżeniu)
(klasa dokładności 2,5)

da -0,10 a -0,85 bara (w przybliżeniu)
(klasa dokładności 2,5)

Maks. strumień powietrza: 20 l/min (w przybliżeniu) 30 l/min w przybliżeniu

wysoki poziom próżni/duży strumień wysoki poziom próżni/duży strumień

Poziom hałasu (z odległości 1 m) 63 dB (A) (w przybliżeniu) 62 dB (w przybliżeniu)

Czas ładowania baterii Minimum 7 godzin Minimum 4 godzin

Temperatura otoczenia 
podczas ładowania baterii Od 10°C do 35°C

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Mod. P1611EM-20 / P1611EM-30

Napięcie                                     12 V 

Wewnętrzna bateria na wyposażeniu: 2500 mAh; 14,8 V; litowo-jonowa
 2500 mAh; 14,4 V; litowo-jonowa
 2900 mAh; 14,4 V; litowo-jonowa

Trwałość baterii: około 45 minut
Wymiary urządzenia: 36 (Dł.) x 14 (Gł.) x 27 (Wys.) cm

Masa: 2.5 kg
Użycie 30 minut ON / 30 minut OFF

WYKORZYSTANE CZĘŚCI
Wykorzystane części typu BF to: akcesoria dla pacjenta (16)

Warunki robocze: Temperatura: min. 0°C; maks. 35°C 
  Wilgotność powietrza: min. 10%; 

maks. 95%

Warunki przechowywania: Temperatura: min. -5°C; maks. 35°C 
  Wilgotność powietrza: min. 10%; 

maks. 95%
Ciśnienie atmosferyczne 
robocze/przechowywania: min. 690 hPa; maks. 1060 hPa 

KABEL ZASILANIA Z GNIAZDKA 
ZAPALNICZKI 12 V 
KOD 16667
W przypadku usterki bezpieczni-
ka wymienić go na zatwierdzony 
bezpiecznik 5A – 250 V, szybki, o 
wymiarach Ø 6,3 x 30 mm, odkrę-
cając końcówkę wtyczki wkłada-
nej do gniazdka zapalniczki.
ZASILACZ
WIELONAPIĘCIOWY – 
SWITCHING
KOD 16545
Główny:  100-240 V ~ 50/60 Hz
Wtórny: 12 V  5 A   60W
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KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
Przedmiotowe urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z aktualnymi wymogami w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej (EN 60 601-1-2:2007). Podczas instalacji i obsługi sprzętu elektromedycznego wymagana 
jest szczególna ostrożność pod względem wymogów EMC. W związku z powyższym instalacja i/lub obsługa 
powinna przebiegać zgodnie z zasadami wskazanymi przez producenta. Występuje potencjalne ryzyko zakłóceń 
elektromagnetycznych z innymi urządzeniami, zwłaszcza ze sprzętem wykorzystywanym do wykonywania analiz 
i zabiegów. Przenośny i mobilny sprzęt telekomunikacyjny i wykorzystujący częstotliwość radiową (telefony 
komórkowe lub połączenia bezprzewodowe) może zakłócać pracę sprzętu elektromedycznego. Dodatkowe 
informacje zamieszczono na stronie internetowej www.flaemnuova.it. 
Flaem zastrzega sobie prawo do wprowadzania w produkcie zmian technicznych i funkcjonalnych, bez 
obowiązku uprzedzenia.

LIKWIDACJA URZĄDZENIA
Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/WE symbol umieszczony na sprzęcie oznacza, że podlega on zbiórce 
selektywnej i w taki sposób winien być usuwany.  W związku z tym użytkownik jest zobowiązany dostarczyć 
(lub zlecić odbiór) takiego odpadu do punktów zbiórki selektywnej, działających na podstawie zezwoleń 

wydawanych przez władze lokalne, lub dostarczyć go do sprzedawcy w momencie zakupu nowego sprzętu o tym 
samym przeznaczeniu. Zbiórka selektywna odpadów i późniejsze ich przetwarzanie, odzyskiwanie i usuwanie 
pozwalają na rozwój produkcji sprzętu przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu i ograniczają 
negatywny wpływ na środowisko i na zdrowie, występujące w przypadku nieprawidłowego gospodarowania 
odpadami.  Użytkownikom likwidującym odpady niezgodnie z przepisami prawa grożą sankcje administracyjne 
określone treścią artykułu 50 z kolejnymi zmianami Rozporządzenia z mocą ustawy Nr 22/1997.

SYMBOLE
Urządzenie klasy II

Wykorzystana część typu BF

Uwaga: sprawdzić instrukcję obsługi

Jednorazowego użytku

Większe podciśnienie

Mniejsze podciśnienie

Gniazdo bezpieczeństwa do bardzo niskiego napięcia

Sterylizacja z użyciem tlenku etylenu

Numer seryjny urządzenia

Homologacja TÜV odn. ISO 10079-1

Chronić przed promieniami słonecznymi

Niebezpieczeństwo: porażenie prądem.
Konsekwencje: Śmierć.
Nie używać urządzenia podczas 
kąpieli w wannie lub pod prysznicem

Wyłącznik włączony

Wyłącznik wyłączony

Prąd stały

Prąd przemienny

Oznaczenie medyczne WE odn. Dyr. 
EWG 93/42 z kolejnymi zmianami

Nie zawiera lateksu

Rok produkcji

Producent

0051
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WYSZUKIWANIE USTEREK
Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek czynności wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę kabla z gniazdka.

PROBLEM PRZYCZYNA NAPRAWA

Urządzenie nie działa

- Rozładowana bateria - Naładować baterię 

- Bateria nieprawidłowo włożona - Sprawdzić, czy łącznik baterii 
został prawidłowo włożony 

- Kabel zasilania został nieprawi-
dłowo włożony do gniazda urzą-
dzenia lub do gniazda zasilania 
sieciowego

- Włożyć poprawnie kabel zasila-
nia do gniazd

Brak ssania

Pokrywa naczynia zbiorczego 
nie została prawidłowo włożona 
do naczynia 

- Włożyć poprawnie pokrywę na-
czynia zbiorczego

Uszczelka pokrywy nie została 
poprawnie ułożona w gnieździe

- Poprawić ułożenie uszczelki na 
pokrywie

Brak ssania wskutek wycieku 
płynów Zatkany filtr - Wymienić filtr

Zablokowany pływak Osady na pływaku

- Zdjąć pokrywę naczynia, wyjąć 
zabezpieczenie ochronne i pły-
wak. Przeprowadzić czyszczenie 
zgodnie z zasadami opisany-
mi w punkcie „CZYSZCZENIE, 
ODKAŻANIE, DEZYNFEKCJA I 
STERYLIZACJA”.

Słaby poziom próżni lub jej brak

Otwarty regulator próżni - Zamknąć szczelnie regulator i 
sprawdzić poziom próżni

Zablokowany filtr ochronny - Wymienić filtr

Zatkane, zgięte lub odłączone 
przewody połączeniowe z filtrem 
i z urządzeniem.

- Sprawdzić stan przewodów, 
wymienić je, jeśli są zatkane, i 
podłączyć zgodnie z zamiesz-
czonym w niniejszym podręczni-
ku „SCHEMATEM POŁĄCZEŃ”.

Zamknięty lub zablokowany za-
wór przelewowy pokrywy

- Odblokować zawór przelewo-
wy, ustawić urządzenie w pozycji 
pionowej

Pompa zatkana, zabrudzona lub 
uszkodzona

- Przekazać urządzenie odsprze-
dawcy lub autoryzowanemu ser-
wisowi FLAEM.

Jeżeli po sprawdzeniu wyżej opisanych warunków urządzenie nadal nie pracuje sprawnie, należy 
skontaktować się z odsprzedawcą lub z najbliższym autoryzowanym serwisem FLAEM.
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CERTIFICATO DI GARANZIA
L’APPARECCHIO ASPIRA È GARANTITO  3 ANNI  DALLA DATA DI ACQUISTO

LA BATTERIA È GARANTITA 6 MESI DALLA DATA DI ACQUISTO
La garanzia  copre qualsiasi difetto derivato dai materiali o dalla fabbricazione, a condizione che l’apparecchio e la batteria 
non abbiano subito manomissioni da parte del cliente o da personale non autorizzato da FLAEM NUOVA S.p.A., o che siano 
stati utilizzati in modo diverso dalla loro destinazione  d’uso. La garanzia  copre inoltre la sostituzione o la riparazione  dei 
componenti con vizi di fabbricazione.
Sono esclusi dalla presente  garanzia  le parti soggette a naturale usura, i danni derivati da usi impropri, da cadute, dal trasporto, 
dalla mancata manutenzione o comunque da cause non attribuibili al costruttore.
FLAEM NUOVA S.p.A. declina ogni responsabilità  per eventuali  danni,  diretti od indiretti,  a persone, animali e/o cose derivati 
dal mancato o non corretto funzionamento oppure causati  dall’uso improprio dell’apparecchio.
La garanzia  si applica su tutto il territorio  italiano con l’ausilio dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati, per il resto del mondo 
la Garanzia viene applicata dall’Importatore o Distributore.
In caso di guasto, l’apparecchio adeguatamente  pulito e impacchettato, deve essere inviato tramite spedizione postale e/o 
portato al Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato (vedi elenco SERVICE di tutti i Centri  Assistenza inserito nella confezione),  
allegando  il presente tagliando debitamente compilato e lo scontrino fiscale o fattura d’acquisto (attenzione: l’importo del 
prodotto deve essere leggibile, non cancellato); diversamente la garanzia  non sarà ritenuta valida  e sarà addebitato  l’importo 
della prestazione e del trasporto.
Le spese postali di spedizione e riconsegna dell’apparecchio sono a carico del Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato nel caso 
di operatività  della garanzia.  Nel caso in cui il  Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato dovesse riscontrare che l’apparecchio 
è esente da difetti e/o risulta funzionante,  il costo della prestazione  e gli altri eventuali costi di spedizione e di  riconsegna 
dell’apparecchio saranno a carico del cliente. Per motivi igienici, relativi a contaminazione microbica, il prodotto è da ritenersi 
ad uso strettamente personale pertanto in caso di malfunzionamento  l’apparecchio verrà riparato in tempo congruo. FLAEM 
NUOVA S.p.A.  non risponde di ulteriori estensioni del periodo di garanzia assicurate da terzi.
ATTENZIONE:  LA GARANZIA  E’ VALIDA SOLO SE COMPILATA INTERAMENTE E MUNITA  DI SCONTRINO   
FISCALE / FATTURA O ANALOGO  DOCUMENTO  CHE NE COMPROVI   LA DATA DI ACQUISTO.

Condizioni di Garanzia:

Elettromedicali / Elettrodomestici 
Via Colli Storici, 221, 223, 225 - 25015 S. MARTINO D/B. (BS) - ITALY

Tel. +39 030 9910168 r.a. + Fax +39 030 9910287 
www.flaem.it

Fabbricante/ Manufacturer:

The warranty terms here specified are valid only in Italy for Italian residents. In all other countries, the warranty will be 
provided by the local dealer that sold you the unit, in accordance with the applicable laws.
Cette garantie n’est applicable que pour les clients résidant en Italie; pour les clients d’autres pays, la garantie est fournie 
par le distributeur local qui a vendu l’appareil, conformément aux lois en vigueur.
Deze garantie is alleen geldig voor klanten die in Italië wonen, terwijl voor de klanten van andere landen de garantie 
verstrekt zal worden door de plaatselijke distributeur, die het apparaat verkocht heeft, in overeenstemming met de 
toepasselijke wetten.
Diese Garantie ist nur für in Italien ansässige Kunden gültig. Kunden aus anderen Ländern erhalten die Garantie - in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Gesetzen - vom Ortshändler, der das Gerät verkauft hat.  
Esta garantía es válida sólo para los clientes residentes en Italia. Para los clientes de otros países, la garantía será otorgada 
por el distribuidor local que ha vendido el aparato, en conformidad con lo dispuesto por las respectivas normas legales.

Εγγύηση: η εγγύηση θα δοθεί από τον τοπικό έμπορο απ’ όπου αγοράσατε την συσκευή, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους.

PL


