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FIGYELMEZTETÉSEK
A készülék napi rendszerességű működtetéséért
felelős személynek (betegnek, gondozónak) képesnek
kell lennie arra, hogy az ebben a használati utasításban
megadott utasításokat elolvassa, és az egészségügyi
szakembertől kapott utasításokkal együtt azokat
megértse és kövesse. A személynek allóképességgel
kell rendelkeznie, és tudnia kell hallható
jelzésekre reagálnia.
A Clario szívókészüléket kizárólag annál a személynél
használja, akinek azt szánták, és csak a rendeltetési
céljára alkalmazza. Ne végezze el a kezelést az
egészségügyi ellátó felügyelete nélkül.
A Clario kizárólag a betegeknek szóló kezelési
utasításban megadott alkalmazási területeken használható. A Medela csak akkor tudja garantálni a készülék
biztonságos működését, ha a Clario az eredeti Medela
kiegészítőkkel kerül felhasználásra.
Üzembe helyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe
ezeket a figyelmeztetéseket és biztonsági utasításokat.
Ezt a betegeknek szóló 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.
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Figyelmeztetések és biztonsági
utasítások

– Ha a beteg a légutak leszívása szempontjából
a készüléktől függ, és a meghibásodás kritikus
helyzethez vezethet, tartalék készüléknek kell
rendelkezésre állnia.
– A készülékkel együtt biztosított csatlakozócsőnek
mindig steril katéterhez kell csatlakoznia, az orvos
előírásai szerint.
– Az eszköz módosítása tilos.
Általános biztonság otthon
– A mobiltelefonok, LAN/WLAN készülékek, az adó-vevő
készülékek és a vezeték nélküli telefonok hatással
lehetnek a Clario készülékre. Javasoljuk, hogy biztonsági
okokból az ilyen készülékek legalább 1 méterre legyenek
a Clario készüléktől.
– A hálózati csatlakozó kábelt tartsa távol
forró felületektől.
– A hálózati csatlakozót és a be-/kikapcsoló
gombot tartsa nedvességtől távol.
– 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.
– Ne használja a készüléket magas szobahőmérsékletnél,
fürdés vagy zuhanyozás közben, vagy ha nagyon fáradt.
– Ne használjon hosszabbítót a Clario szívókészülékkel.
38

HU

– Olyan helyen tartsa a hálózati csatlakozókábelt,
ahol nem botlik meg benne.
– Soha ne helyezze a hálózati csatlakozókábelt
a nyaka köré.
– Tartsa a Clario szívókészüléket tisztán és szárazon.
– Soha ne állítsa a szívókészüléket vízbe vagy folyadékba.
– Ha a szívókészülék nedves lesz, törölje meg száraz
törölközővel. Ne szárítsa mikrohullámmal.
– Tartsa a szívókészüléket gyermekektől és
háziállatoktól távol.
– Tartsa a szívókészüléket közvetlen napfénytől védve.
– Óvja a szívókészüléket attól, hogy alvás közben leessen.
– Ne érintse meg a szívókészüléket, ha vízbe esett.
Azonnal húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból.
Ha elhagyja otthonát
– Ha elhagyja otthonát, győződjön meg arról, hogy
a LED jelzőfény nem villog.
– Tegye a szívókészüléket az opcionális hordtáskába,
és biztonsága érdekében helyezze a csövet
a csőtartó táskába.
– Ne feledjen tartalék üveget/csövet
és áramforrást magával vinni.
Ezt az utasítást őrizze meg későbbi referencia céljára.
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A készülék leírása
Bevezetés
Orvosa légúti leszívás céljából felírta önnek a Clario
készüléket. Ez a szívókészülék a Medelától kiváló
minőségű szívókészülék, amely könnyen kezelhető
és tisztítható, a biztonsági funkciók pedig optimális
működést biztosítanak.
Rendeltetés
A Clario szívókészülék a légutak kitisztítására szolgál
az orron, a szájon vagy légcsőkanülön keresztül.
A készülékkel biztosított csatlakozócsövet mindig
az orvos által előírt katéterhez kell csatlakoztatni.
Felhasználóra vonatkozó előírások
A Clario készüléket kizárólag olyan felhasználók
használhatják, akik megfelelő utasításokat kaptak.
Élettartam
A készülék élettartama három év.
Vigyázat
Az amerikai szövetségi törvények értelmében az eszköz
kizárólag egészségügyi szakember által vagy egészségügyi
szakember utasítására értékesíthető.
Módosítás lehetséges.
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Clario AC
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A szívókészülék verziói

Clario AC/DC

A szívókészülék eleje
LED (csak az AC/DC verziónál)
Vákuumszabályzó
Szívócsatlakozás
Dugók a zárófedélhez

Úszó
Gyűjtőedény
Hálózati csatlakozó
zsinór

Fogantyú
Be-/kikapcsoló
gomb
Biztonsági kamra
Motoregység
Hálózati
csatlakozóaljzat
Adattábla
Akkumulátorház
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Az üzemeltetéshez használt alkotóelemek és az
akkumulátor állapota
Vákuumszabályzó
Be-/kikapcsoló gomb
Újratölthető akkumulátor LED-je
(csak AC/DC verziónál)
nem világít Az akkumulátor teljesen feltöltve
világít – Az akkumulátor töltődik
– A szívókészülék csatlakoztatva van.
lassan villog Az akkumulátor hamarosan lemerül
gyorsan villog Az akkumulátor meghibásodott
Szeleptányérok a biztonsági kamrában

A membrán elhelyezkedése
Membrán
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Beállítási utasítások
HU

Eredeti szállítmány ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy a Clario kiszállított csomagja
minden alkatrészt tartalmaz-e, és hogy azok
általános állapota megfelelő-e.
1x Clario szívókészülék

1x Eldobható szelepes szívócső

1x hálózati adapter

1x Kezelési utasítás

Kiegészítők
Ha hiányozna egy alkatrész, vagy további kiegészítőket
szeretne, forduljon egészségügyi ellátójához/orvosához.
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Előkészületek a felhasználásra
FIGYELMEZTETÉSEK
Kizárólag olyan személy használhatja a készüléket,
akit egészségügyi ellátója/orvosa megfelelő képzésben
részesített a szívókészülékek légúti leszívásra való
használatát illetően.
ÓVINTÉZKEDÉSEK
– 	Használat közben a Clario készüléknek
függőlegesen kell állnia.
– Használat előtt ellenőrizze, hogy a csomag
tartalmazza-e az összes steril kiegészítőt.
– A nem steril és újrahasználható kiegészítőket
használat előtt meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
Ellenőrzések a használat előtt
– 	Használat előtt győződjön meg a Clario rendszer tápkábelének, csatlakozójának vagy a készülék bármely
más részének épségéről, és ellenőrizze, hogy a
készülék biztonságosan és megfelelően működik-e.
– 	Csak AC/DC verzióknál: győződjön meg arról, hogy
az újratölthető akkumulátor kalibrálása megtörtént
a «Az akkumulátor kalibrálása» fejezet szerint.
– 	Használat előtt ellenőrizze az összes kiegészítőt:
– Vizsgálja meg, hogy a gyűjtőedényen és a fedélen
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.
44

1.

Csatlakoztassa az úszót
a gyűjtőedényhez.

2.

Csatlakoztassa a fedelet a gyűjtőedényre. Vegye figyelembe a
gyűjtőedény elején és a fedélen
lévő jelzéseket.

HU

A gyűjtőedény összeszerelése
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A biztonsági kamra összeszerelése
1.

Nyissa ki a biztonsági kamra fedelét.

2.

Ellenőrizze, hogy mindkét szelep
(szilikontányér) csatlakoztatva
van-e a biztonsági kamrához.

3.

Győződjön meg arról,
hogy a biztonsági kamra
fedele jól záródik-e.

4.

a) Döntse meg a biztonsági kamrát
45°-kal balra, és csatlakoztassa
a motoregységhez.
b) Fordítsa függőleges helyzetbe
a biztonsági kamrát, amíg kattanást
nem hall.
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1.

Csatlakoztassa a gyűjtőedényt
a szívókészülékhez.
Nyomja meg erősen.

2.

Csatlakoztassa az eldobható
szelepes szívócsövet
a szívócsatlakozáshoz.

HU

A gyűjtőedény csatlakoztatása a szívókészülékhez

VIGYÁZAT
Ne használja a csövet vagy steril kiegészítőket,
ha a steril csomagolás sérült. Ne használja újra
az egyszer használatos vagy steril termékeket.
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Kezelési utasítás
ÓVINTÉZKEDÉSEK
A Clario készüléket úgy kell felállítani, hogy
a készüléket könnyen le lehessen választani
a hálózati feszültségről. Az első használat
előtt kalibrálja az újratölthető akkumulátort.
Csatlakoztassa a Clario készüléket
a hálózati tápáramra
1. Használat előtt ellenőrizze a szívókészüléket a
«Előkészületek a felhasználásra» fejezet utasításainak
megfelelően.
2. Minden verzió:
vagy
AC / DC
verzió: (ha a
szívókészüléket
az opcionális
autós csatlakozókábellel
használja)
vagy
AC/DC verzió: ha
a szívó-készülék
az újratölthető
akkumulátorról
működik:
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A tápkábel csatlakozóját dugja
be egy rögzített hálózati aljzatba.
Csatlakozassa az opcionális 12
V-os egyenáramú
csatlakozókábelt a szívókészülék
oldalán lévő aljzathoz, és
csatlakoztassa a kábelt a 12 V-os
egyenáramú áramforráshoz (az
autó szivargyújtójához).
Nem szükséges áramforráshoz
csatlakoztatni. Győződjön meg
arról, hogy az akkumulátort
öt óráig töltötték.
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A működés ellenőrzése folyadékkal
1.

A szívókészülék bekapcsolásához
nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

2.

Állítsa a vákuumszabályozót
a «max.» helyzetbe.

3.

a)	Csatlakoztassa a szelepes
szívócsövet.
b) Dugaszolja be a szelepes
zívócső csatlakozását.

4.

Helyezze a szelepes szívócsövet
folyadékba, és ellenőrizze,
hogy van-e szívás.

5. Ha van szívás, folytassa a 6. lépéssel.
Ha nincs, lásd a «Hibaelhárítás» fejezetet.
6. Az orvosi előírás szerinti katétert
és vákuumbeállítást alkalmazzon.
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FIGYELMEZTETÉS
Kizárólag olyan orvosilag képzett személyzet
használhatja a készüléket, akinek van tapasztalata
a leszívási műveleteket és az aspirátorok használatát
illetően. Használat közben viseljen védőkesztyűt.
A vákuum mértékének megváltoztatása
1.
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Állítsa a jobb oldalon
található vákuumszabályozót
a maximális vákuumra.

1.

HU

Használat utáni üzemen kívül helyezés
A szívókészülék kikapcsolásához
nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

2. Ha a szívókés- Húzza ki a tápcsatlakozást
zülék rögzített a rögzített hálózati aljzatból.
hálózati
aljzathoz
csatlakozik:
vagy
Ha a szívóké- Válassza le a 12 V-os
szülék 12 V-os egyenáramú dugót a 12 V-os
egyenáramú áramforrásról.
egyenáramú
áramforráshoz
csatlakozik:
3. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a Clario készüléket.
Lásd a «Tisztítási útmutatók» fejezetet.
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A gyűjtőedény kiürítése

1.

2.

3.

Biztonsággal kapcsolatos tanács
Naponta, vagy legkésőbb akkor, amikor a folyadékszint
eléri az 550 ml-t és az úszó leállítja a gyűjtőedénybe
irányuló szívást, a gyűjtőedényt ki kell üríteni.
A szívókészülék kikapcsolásához
nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

a) Válassza le az eldobható szelepes
szívócsövet a szíváscsatlakozásról.
b) Vegye le a gyűjtőedényt
a szívókészülékről.
Szállításhoz mindig zárja
le a gyűjtőedényt a dugókkal.

4. Ürítse ki az edényt és ártalmatlanítsa a szelepes
szívócsövet a helyi és az intézményen belüli
irányelveknek megfelelően.
5.
a) Csatlakoztasson
tiszta gyűjtőedényt.
b)	Csatlakoztasson új eldobható
szelepes szívócsövet
a szíváscsatlakozáshoz.
6. Kapcsolja be a szívókészüléket, és állítsa a vákuumot
az orvos előírása szerinti értékre.
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1.

Vegye le a gyűjtőedényt.

2.

a) Fordítsa a biztonsági
kamrát 45°-kal balra.

HU

A szeleptányérok cseréje

b) Vegye le a biztonsági kamrát úgy,
hogy elhúzza a szívókészüléktől.
3.

Nyissa ki a biztonsági kamrát.

4.

Cserélje ki a hibás szeleptányérokat.
Győződjön meg arról, hogy az új
szeleptányérok megfelelően vannak
csatlakoztatva.

5. A «Előkészületek a felhasználásra» fejezet leírása
szerint csatlakoztassa a biztonsági kamrát
a szívókészülékhez.
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Az újratölthető akkumulátor cseréje
(csak AC/DC verziónál)
FIGYELMEZTETÉSEK
Az újratölthető akkumulátor cseréje előtt kapcsolja
ki a Clario készüléket, és húzza ki a Clario készülék
tápcsatlakozását a rögzített hálózati aljzatból.
1.

A Clario készülék alján nyissa ki az
akkumulátorház fedelét.

2.

A dugót meghúzva válassza le az
akkumulátorkábelt.

3. Vegye ki a régi újratölthető akkumulátort.
4. Helyezze be az új újratölthető akkumulátort.
5.

A dugót bedugva csatlakoztassa
újra az akkumulátorkábelt.

6. Csukja le az akkumulátorház fedelét. Győződjön meg
arról, hogy a fedél jól le van-e csukva, és az akkumulátorkábel nem csípődött-e be.
7. Kalibrálja és tesztelje az újratölthető akkumulátort
(lásd Az akkumulátor adatai és tesztelése/ Az akkumulátor kalibrálása fejezet).
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Az akkumulátor adatai és tesztelése
(csak AC/DC verziónál)
HU

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Csak akkor kell az akkumulátort feltölteni, amikor
a töltésszintkijelző lassan villog. Az újratölthető
akkumulátor hálózati üzem idején töltődik.
Szívási időtartam
Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, az üzemidő
maximális vákuumnál körülbelül > 50 perc.
Töltési idő (100 %-os töltéshez)
Körülbelül 5 óra.
Az akkumulátor állapota

nem világít Az akkumulátor teljesen feltöltve
világít – Az akkumulátor töltődik
– A szívókészülék csatlakoztatva van
lassan villog Az akkumulátor hamarosan lemerül
gyorsan villog Az akkumulátor meghibásodott
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Az újratölthető akkumulátor tesztelése
1. Győződjön meg arról, hogy az újratölthető
akkumulátor teljesen fel van-e töltve.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a rögzített
hálózati aljzatból.
3.

Állítsa a vákuumszabályozót
a «max.» helyzetbe.

4.

Kapcsolja be a Clariót.
A szívókészülék elkezd működni.

5. Mérje az időt, amíg a szívókészülék le nem áll.
Az akkumulátor rendben van, ha az üzemidő
> 50 perc. Ha az üzemidő < 50 perc, ismételje
meg a tesztet, vagy kalibrálja az akkumulátort
(lásd a következő oldalt).
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Az akkumulátor kalibrálása
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Az első használat előtt, illetve 2 hónapnál hosszabb
időtartamú tárolás után kalibrálja az újratölthető
akkumulátort. Ha a kalibrálás sikertelen, cserélje
ki az akkumulátort.
Az újratölthető NiMH akkumulátor kalibrálása
1. Győződjön meg arról, hogy az újratölthető akkumulátor
teljesen fel van-e töltve.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a rögzített
hálózati aljzatból.
3.
Kapcsolja be a Clariót.
A szívókészülék elkezd működni.

4. Hagyja a szívókészüléket működni addig, amíg az
újratölthető akkumulátor le nem merül, és a szívókészülék
le nem áll.
5. Csatlakoztassa a Clario készüléket rögzített hálózati
aljzathoz. Az újratölthető akkumulátor tölt.
6. Várjon, amíg a töltésszint-kijelző kialszik.
7. Ismételje meg az 1–6. lépéseket. A Clario AC/DC
készülék ekkor használatra kész.
Az újratölthető akkumulátor tárolása
Az önkisülés lehetőségének minimalizálása érdekében
a Clariót és a pótakkumulátorokat 25 °C (77 °F)
alatt célszerű tárolni. 60–90 naponta ismételje meg
a kalibrálási eljárást.
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(csak AC/DC verziónál)

Hibaelhárítás
Ha a motor nem működik
Ellenőrizze, hogy:
– a Clario be van-e kapcsolva.
– megfelelő-e a hálózati feszültség, és hogy a csatlakozó
megfelelően van-e bedugva a fali aljzatba.
– a belső akkumulátor fel van-e töltve (csak AC/DC
verziónál, akkumulátoros üzemelés esetén).
Ha a szívókészülék túl hangos
Ellenőrizze a szeleptányérok elhelyezkedését és zárását
a biztonsági kamrában. Ha szükséges, igazítsa meg
a «A szeleptányérok cseréje» fejezet szerint.
Ha a szívókészülék nem szív elég erősen
Ellenőrizze, hogy:
– a vákuumszabályozó szívása a megfelelő,
előírt mértékre van-e állítva.
– a csövek nem hibásak-e vagy nem
törtek-e el. Szükség esetén cserélje ki.
– minden dugasz szorosan csatlakozik-e.
– a leszívó edényen/a fedélen vannak-e törések,
repedések, elszíneződések. Szükség esetén cserélje ki.
– a biztonsági kamrában lévő szeleptányérok
zárása szoros-e.
– a membrán tiszta és repedésmentes-e.
58

Kalibrálja az újratölthető akkumulátort
(lásd «Az akkumulátor kalibrálása» fejezet).
Csak AC/DC verziónál:

Nem világít
a LED lámpa

Az újratölthető akkumulátor
teljesen fel van töltve.

A LED világít

– Az újratölthető akkumulátor tölt.
– A szívókészülék
a hálózathoz csatlakozik.

A LED
lassan villog

Az újratölthető akkumulátor
nemsokára lemerül.
Az akkumulátorfeszültség körülbelül
10 percnyi szíváshoz elegendő

A LED
gyorsan villog

Az újratölthető akkumulátor hibás.
Forduljon az egészségügyi ellátóhoz.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha a hiba nem jön helyre, lépjen kapcsolatba
az egészségügyi ellátóval.
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Az akkumulátor működési ideje nem elegendő

Tisztítási útmutatók
FIGYELMEZTETÉSEK
A készülék tisztítása előtt húzza ki a hálózati
tápcsatlakozást a fali aljzatból.
Általános megjegyzések
– Kövesse az egészségügyi ellátótól kapott
tisztítási utasításokat.
– Tisztításhoz/fertőtlenítéshez viseljen védőkesztyűt.
– A folyadékokat, mint pl. vér és váladékok, valamint
a szennyezett alkatrészeket az egészségügyi ellátótól
kapott utasítások szerint ártalmatlanítsa.
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.
Eldobható termékek
Ezek egyszer használatos termékek, amelyeket
nem szántak újbóli felhasználásra. Az újrafelhasználás
a mechanikai, kémiai és/vagy biológiai jellemzők
károsodásához vezethet. A többszöri felhasználás
keresztfertőzéshez vezethet.
Szétszerelés
Tisztítás és fertőtlenítés előtt minden alkatrészt különítsen el.
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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.
1. Minden alkatrészt alaposan öblítsen át meleg,
szappanos vízben (60 – 70 °C) vagy enzimes
tisztítószerben 1 – 5 percig.
2. A látható szennyeződéseket távolítsa el egy tisztítóeszköz
segítségével – általános tisztítókefével, például
csőtisztítóval vagy nem érdes felületű bolyhos
ruhával. Alaposan öblítse ki tiszta vízben.
Hagyja megszáradni.
3. Ellenőrizze, hogy az alkatrészeken található-e látható
szennyeződés, és szükség esetén ismételje meg
a lépéseket. Másik lehetőségként a gyűjtőedény/fedél
mosogatógépben is tisztítható.
A szívókészülék háza, a tápkábel és a műanyag
kiegészítők tisztítása
Törölje le az egészségügyi ellátó által ajánlott
tisztítószerrel. Tiszta ruhával szárítsa meg.
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A gyűjtőedény és a fedél tisztítása

Jelek és szimbólumok
Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy a
készülék megfelel
a Tanács 1993.
június 14-i, orvosi
eszközökről
szóló 93/42/EGK
irányelvei alapvető
követelményeinek.
Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy a készülék
megfelel az elektromos
orvosi berendezésekre
vonatkozó további
amerikai és
kanadai biztonsági
követelményeknek.
Ez a szimbólum
a szívókészülék jogi
adatait jelzi.
Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy követni kell
a használati utasítást.
Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy nézze meg
a használati utasítást.
Ez a szimbólum
a készülékkel
kapcsolatos VIGYÁZAT
és FIGYELMEZTETÉS
jelzésekre hívja fel
a figyelmet.
Ez a szimbólum
biztonsággal
kapcsolatos
tanácsokat jelez.
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AS

CL

Ez a szimbólum
a szívókészülék
osztályát jelzi.
Ez a szimbólum
a II. osztályú
készülék jelzése.

IP21

Ez a szimbólum
a szilárd idegen testek
és a beszivárgó víz
következtében fellépő
káros hatások elleni
védelmet jelzi.
Ez a szimbólum
BF típusú alkalmazott
alkatrészt jelöl.
Ez a szimbólum

MR azt jelzi, hogy

a készülék NEM
MR-BIZTONSÁGOS.
Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy az
ilyen szimbólummal
megjelölt berendezések
közelében interferencia
léphet fel.
Ez a szimbólum
a gyártóra utal.

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

Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy
a készüléket
a jelzett év és hónap
leteltével nem
szabad használni.
Ez a szimbólum
egyszer használatos
készüléket jelez.
A készüléket
ne használja újra.
Ez a szimbólum
a gyártó
katalógusszámára
utal.
Ez a szimbólum
a gyártó
sorozatszámát jelzi.
Ez a szimbólum
a gyártó
kötegkódját jelzi.
Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy
a készüléket
etilén-oxiddal
sterilizálták.
Ez a szimbólum
a kezelési, szállítási
és tárolási
hőmérsékletkorlátokat
jelzi.
Ez a szimbólum
a kezelési, szállítási
és tárolási
páratartalomkorlátokat jelzi.

Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy
a készüléket
szárazon kell tartani.

Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy ne használja
a készüléket, ha a
csomagolás sérült.

Ez a szimbólum
a szívókészülék
maximális
vákuumszintjét jelzi.

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

AC

Ez a szimbólum
a tételek számát jelzi.

Ez a szimbólum
a szívókészülék
elektromos adatait jelzi.
Ez a szimbólum
váltakozó áramot jelez.

Ez a szimbólum jelzi,
hogy az anyag egy
újrafeldolgozási/
újrahasznosítási
folyamat része.

Ez a szimbólum
azt jelzi, hogy
a készüléket nem
szabad napon tartani.

pcs

Ez a szimbólum
a szívókészülék
áramlási szintjét jelzi.

Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy a termék
nem ártalmatlanítható
a szelektálatlan
kommunális hulladékkal
együtt (csak az EU-ban).

Ez a szimbólum
kartoncsomagolást
jelez.

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

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

Ez a szimbólum egyenáramot jelez.

kg

Ez a szimbólum
a szívókészülék
tömegét jelzi.
Ez a szimbólum
a szívókészülék
méreteit jelöli
(ma x szé x mé).
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Ez a szimbólum
a kezelési, szállítási
és tárolási
légkörinyomáskorlátokat jelzi.

Garancia és karbantartás
Garancia
A garancia időtartama a szállítás időpontjától számított
2 év (az újratölthető akkumulátor esetén 6 hónapig).
A gyártó nem felel olyan károkért ill. ezekből keletkező
egyéb károkért, amelyek szakszerűtlen kezelésre, nem
rendeltetésszerű használatra valamint jogosulatlan
személyek általi használatra vezethetők vissza.
Karbantartás
A Clario szívókészülék nem igényel karbantartást.
Ha a Clario szívókészülék gyártási hibából adódóan
meghibásodik a garancia időtartama alatt, kicseréljük.
Az eredeti szívókészüléket vissza kell vinni az értékesítőhöz.
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Leselejtezés
HU

Kérdezze meg egészségügyi ellátóját, hogyan kell
leselejtezni a használt csöveket.
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