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Aspirator de lichid 

Vorteco AS-100 EMERGENCY 

Ghid Rapid 

 

 

 Niciodata nu folositi blocuri pentru alimentare cu tensiuni diferite de cea 

indicata pe placa de date din partea din spate a unitatii. 

  Pastrati cablul de alimentare la distanta de suprafetele fierbinti 

 Dispozitivul nu trebuie niciodata folosit in prezenta  amestecurilor de 

anestetice inflamabile cu aer, oxigen sau NO2 

  Niciodata nu minuiti cablu de alimentare cu energie cu miinele umede. 

 Niciodata nu lasati dispozitivul in apropiere de apa, nu cufundati 

dispozitivul in nici-un lichid. 

  Daca din intimpinare dispozitivul a cazut in apa, deconectatil din priza 

imediat ,inainte de a fi acoperit de apa. 

 Nu folositi dispozitivul daca priza sau cablu de alimentare este uzat sau 

umezit 
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 Nu umpleti recipientul peste masura cind este conectat la dispozitiv si 

unitatea opereaza, deoarece lichidul poate fi absorbit in aspirator ceea ce 

poate cauza defectarea pompei 

 

DEFECTE ŞI REMEDII 

Absorbtie slaba   

-Asigurati-va ca toate conexiunele si 

acoperirea recipientului sunt efectuate bine,cu 

grija,pentru prevenirea acestor scurgeri de 

absorbtie  

 

Lipsa absorbtiei  

1)Recipientul este umplut peste masura  

- Deconectati aspiratorul ,goliti recipientul si 

repornitil. 

2)Filtru infundat 

-Schimbati filtrul 

 

Dispozitivul nu functioneaza -Asigurativa ca acumulatorul este incarcat sau 

conectatil la sursa de alimentare. 

         Incarcarea acumulatorului se face timp de 

24 ore si dispozitivul trebuie sa fie deconectat. 

         La pornirea dispozitivului trebuie sa se 

aprinda o luminita verde.  

 

Se aprinde luminita galbena 

 

 

Aceasta inseamna ca timpul ramas de 

autonomie este de aproximativ 10 min. 

 

Se aprinde luminita rosie 

 
 

 

Nu folositi dispozitivul mai mult de 3 minute 

pentru a evita defectarea acumulatorului. 

Conectati dispozitivul la sursa de alimentare. 
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Operatiuni de curatare si dezinfectie 

Contaminare cu microbe !!! 

In caz ca se foloseste la pacientii bolnavi cu maladii infectioase cu riscul de a contamina unitatea 

cu microbi sau infectii ,recomandam ca fiecare sa foloseasca individual accesoriile personale. 

Curatarea si dezinfectia 

Pentru a curata accesoriile ,este suficient sa le spalati in apa curgatoare. Dezinfectati prin fierbere 

(5 / 10min) sau cu un dezinfectant chimic disponibil de la farmacie  sau sterilizati in autoclave la 121 

grade C  pentru aproximativ 3 minute. 

Nota: daca folositi  dezinfectant chimic, respectati instructiunile producatorului cu exactitate. 

 Canula si regulatorul de flux manual sunt sterile, disponibile si trebuie sa fie schimbate dupa 

fiecare folosire. 

 Filtrul antibacteriologic care este de o singura folosinta trebuie sa fie schimbat dupa fiecare 

folosire. 

 Niciodata nu lasati echipamentul in apa sau cufundat; curatati carcasa externa a echipamentului 

cu o bucatica de materie umezita cu solutie de detergent (nu abraziva). 

 

 


