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Gratulálunk
A Clario választásával olyan, kiváló minőségű szívókészüléket szerzett be, amely az ön 
szükségleteihez alkalmazható, kizárólag az egészségügyi szakember/orvos előírásai alapján.  
A termék felhasználó-barát, könnyen tisztítható és túlfolyás ellen optimálisan védett. 
Elektromotorral ellátott membránszivattyú működteti. 3 vákuum beállítási értékkel a szívás 
erőssége a kívánt szintre beállítható. 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. Lépjen kapcsolatba  
velünk – örömmel adunk tanácsot.
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1  Figyelmeztetések és biztonsági 
utasítások 

A Clario kizárólag a használati utasításban megadott alkalmazási területeken használható.  
A Medela csak akkor tudja garantálni a készülék biztonságos működését, ha a Clario  
az eredeti Medela kiegészítőkkel kerül felhasználásra. Lásd a 17., ill.18. fejezetben.

A Clario 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 Clarióval 
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 Clario ALAPVETŐ BIZTONSÁGÁRA, megbízhatóságára és teljesítményére 
gyakorolt hatásért vállal felelősséget, amennyiben a készüléket a Használati utasításnak 
megfelelően használják.

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 Clario 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 Clario készülékre. Javasoljuk, hogy biztonsági 
okokból az ilyen készülékek legalább 1 méterre legyenek a Clario készüléktől.

– A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések befolyásolhatják  
a készüléket.

Biztonsággal kapcsolatos tanács
– Biztonsági teszteknél feltételezzük, hogy a készüléket teljes élettartama alatt a szerviz 

kézikönyvvel összhangban kezelik és javítják. Mivel a Clario készülék II. biztonsági 
osztályba 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 Clario 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 Clario egy olyan orvosi készülék, amelynek használata különleges biztonsági 

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

– 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.

– Használat közben viseljen védőkesztyűt.

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

A Clario leszívó berendezés hálózatról és akkumulátorról működik. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, 
ellenőrizze, hogy a helyi áramforrás feszültsége megegyezik-e a készülék adatlapján megadottal. 
Ha a jelen használati útmutató szerint használják, a Clario AC/DC modell legfeljebb 50 percig 
működik akkumulátorról, mielőtt az akkumulátor feltöltése szükségessé válna. Ha a Clario  
AC/DC modellt nem használják, az akkumulátort 60–90 naponta kalibrálni kell.

Alacsony akkumulátorfelszültség (csak AC/DC verziónál)
Akkumulátoros üzemnél a LED jelzőfények lassú villogása azt jelzi, hogy az újratölthető 
akkumulátor hamarosan lemerül. A Clario készülék rövid ideig (~ 10 percig) továbbra  
is működik, de az akkumulátort a lehető leghamarabb fel kell tölteni.

Akkumulátor lemerült (csak AC/DC verziónál)
Ahogy az újratölthető akkumulátor lemerül, a szívókészülék leáll. A szívókészülék a továbbiakban 
nem működik megfelelően. Az újratölthető akkumulátort fel kell tölteni vagy ki kell cserélni.
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3 Leírás
Bevezetés
A Clario kiváló minőségű leszívó berendezés. Jól bevált membránrendszer működteti.  
Könnyen kezelhető és tisztítható, a biztonsági funkciók pedig optimális működést biztosítanak. 
Kizárólag az orvos utasításai és az egészségügyi szakemberek útmutatásai szerint használjuk.

Rendeltetés/Javallatok
A Clario az orvosi területen használatos váladékok, testnedvek leszívására, illetve idegen  
testek kiszívására az orr, garat és légcső területéről. Ez a szívókészülék otthoni és kórházi,  
valamint autóban történő (AC/DC verzió) és szabadtéri (AC/DC verzió) alkalmazásra szolgál.

Ellenjavallatok
Az eszköz nem alkalmas hosszú ideig tartó szívásra történő alkalmazásra.

Felhasználóra vonatkozó előírások
A Clario készüléket kizárólag megfelelő útmutatással ellátott felhasználó üzemeltetheti.  
Ezek a személyek nem lehetnek nagyothallók vagy süketek, és megfelelő vizuális  
képességekkel kell rendelkezniük. Az útmutatást évente legalább egyszer meg kell ismételni.

Kezelhető betegek
A Clario 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.
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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  
főbb alkotórészei

Fogantyú

Be-/ 
kikapcsoló gomb

Biztonsági kamra

Motoregység

Hálózati csatla-
kozóaljzat

Adattábla

Akkumulátorház

Gyűjtőedény

Hálózati  
csatlakozó zsinór

Úszó

Szívócsa-
tlakozás

LED (csak az AC/DC verziónál)

Vákuumszabályzó

A szívókészülék verziói

Clario AC Clario AC/DC

Dugók  
a zárófede-
lekhez
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Vákuumszabályzó

Újratölthető akkumulátor LED-je
(csak AC/DC verziónál)

Az üzemeltetéshez  
használt alkotóelemek  
és az akkumulátor állapota 
(csak AC/DC verziónál)

nem világít Az akkumulátor teljesen feltöltve

lassan villog Az akkumulátor hamarosan lemerül
gyorsan villog Az akkumulátor 

meghibásodott

világít – Az akkumulátor töltődik
– A szívókészülék 

csatlakoztatva van

A membrán elhelyezkedése

Membrán

Szeleptányérok  
a biztonsági kamrában

Be-/kikapcsoló gomb
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Eredeti szállítmány 
ellenőrzése

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

Kezelési utasítás

177.1406

Hálózati adapter

014.0004

Hálózati csatlakozó 
zsinór

099.0011 (Euro)
014.0007 (UK)
014.0008 (AUS / NZ)
014.0009 (USA)

Egyszer használatos cső zárható  
biztonsági szeleppel (fingertippel)

074.0003

Clario verziók

Clario AC 014.00XX
Clario AC/DC 014.01XX
Clario Deluxe 014.02XX
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6 Előkészületek a felhasználásra
FIGYELMEZTETÉSEK
Kizárólag olyan orvosilag képzett személyzet használhatja a készüléket,  
akinek van tapasztalata a leszívási műveleteket és az aspirátorok  
használatát illetően. Használat közben viseljen védőkesztyűt.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

– Használat közben a Clario 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.

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.

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

–  Csak AC/DC verzióknál: győződjön meg arról,  
hogy az újratölthető akkumulátor kalibrálása a 12. 
fejezetnek megfelelően megtörtént.

– 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.

A gyűjtőedény  
összeszerelése

1. 1.1 Csatlakoztassa az úszót  
a gyűjtőedényhez.

2. 2.1 Csatlakoztassa a fedelet 
a gyűjtőedényre. Vegye 
figyelembe a gyűjtőedény 
elején és a fedélen  
lévő jelzéseket.

6.2

6.1
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A biztonsági kamra 
összeszerelése

1. 1.1 Nyissa ki a biztonsági 
kamra fedelét.

3. 3.1 Győződjön meg arról, 
hogy a biztonsági kamra 
fedele jól záródik-e.

4. 4.1 Döntse meg a biztonsági 
kamrát 45°-kal balra,  
és csatlakoztassa  
a motoregységhez.

4.2 Fordítsa függőleges 
helyzetbe a biztonsági 
kamrát, amíg kattanást 
nem hall.

A gyűjtőedény 
csatlakoztatása  
a szívókészülékhez 

1. 1.1 Csatlakoztassa  
a gyűjtőedényt  
a szívókészülékhez. 
Nyomja meg erősen.

2. 2.1 Csatlakoztassa  
az eldobható  
szelepes szívócsövet  
a szívócsatlakozáshoz.

2.1 Győződjön meg arról,  
hogy mindkét szelep 
(szilikontányér) csatlakoztat-
va van-e a biztonsági kamrá-
hoz. Lásd a 4. fejezetet.

2.

6.3

6.4
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7 Kezelési utasítás

Csatlakoztassa  
a Clario készüléket  
a hálózati tápáramra

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

1.

2. Minden modellnél:  
Ha a szívókészülék 
rögzített hálózati  
aljzathoz csatlakozik:

A tápkábel csatlakozóját 
dugja bele egy rögzített 
hálózati aljzatba.

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

Csatlakoztassa az opcioná-
lis 12 V-os egyenáramú  
csatlakozókábelt a szívóké-
szülékhez és a 12 V-os 
egyenáramú áramforráshoz.

AC/DC verziónál:  
ha a szívókészülék  
az újratölthető akkumu-
látorról működik:

Nem szükséges áramfor-
ráshoz csatlakoztatni. 
Győződjön meg arról, 
hogy az akkumulátort  
öt óráig töltötték.

vagy

vagy

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.

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

7.1
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A működés 
ellenőrzése 
folyadékkal

1. 1.1 A szívókészülék 
bekapcsolásához nyomja 
meg a be-/kikapcsoló 
gombot.

2. 2.1 Állítsa a vákuumszabályozót 
a «max.» helyzetbe.

3. 3.1 Csatlakoztassa a szelepes 
szívócsövet. Lásd a 6.4. 
fejezet 2.1. lépését.

3.2 Dugaszolja be a szelepes 
szívócső csatlakozását.

4. 4.1 Helyezze a szelepes 
szívócsövet folyadékba,  
és ellenőrizze, hogy  
van-e szívás.

Ha van szívás, folytassa a 6. lépéssel. Ha nincs,  
lásd a 13. fejezetet.

5.

6. Az orvosi előírás szerinti katétert  
és vákuumbeállítást alkalmazzon.

7.2
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Másik lehetőség:  
a működés ellenőrzése 
az opcionális 
vákuummérővel

2. 2.1 A szívókészülék 
bekapcsolásához nyomja 
meg a be-/kikapcsoló 
gombot.

3. 3.1 Állítsa a vákuumszabályozót 
a «max.» helyzetbe.

6. Csatlakoztassa a szelepes szívócsövet.

7. Az orvosi előírás szerinti katétert  
és vákuumbeállítást alkalmazzon.

Ha a vákuum megfelelő, folytassa a 6. lépéssel.  
Ha nem az, lásd a 13. fejezetet.

5.

1. 1.1 Csatlakoztassa az 
opcionális vákuummérőt  
a szíváscsatlakozáshoz.

+ 2000 m  – 63 kPa
    – 471 Hgmm
  + 1000 m  – 71 kPa
    – 532 Hgmm
  + 500 m  – 76 kPa
    – 566 Hgmm
  0 m  – 80 kPa
    – 600 Hgmm

Tengerszint 
feletti 
magasság:

Max. 
vákuum:

4. 4.1 Hasonlítsa össze  
a vákuumot a bal oldali 
táblázat értékeivel. 

(Tolerancia. – 15 %)

7.3
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A vákuum 
mértékének 
megváltoztatása

3. Tisztítsa meg és fertőtlenítse a Clario készüléket.  
Lásd a 16. fejezetet.

Üzemen kívül helyezés 
használat után

2. Ha a szívókészülék 
rögzített hálózati  
aljzathoz csatlakozik:

Húzza ki a tápcsatlakozást  
a rögzített hálózati aljzatból.

Ha a szívókészülék 
12 V-os egyenáramú 
áramforráshoz  
csatlakozik:

Válassza le a 12 V-os 
egyenáramú dugót  
a 12 V-os egyenáramú 
áramforrásról.

vagy

1. 1.1 A szívókészülék kikapcso-
lásához nyomja meg  
a be-/kikapcsoló gombot.

1. 1.1 Állítsa a vákuumszabályozót 
a szükséges helyzetbe.

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

7.4

7.5
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8 A gyűjtőedény kiürítése
Biztonsággal kapcsolatos tanács
Naponta, vagy legkésőbb akkor, amikor a folyadékszint eléri az 550 ml-t és az úszó 
leállítja a gyűtjőedénybe irányuló szívást, a gyűjtőedényt ki kell üríteni.

4. Ürítse ki az edényt és ártalmatlanítsa a szelepes szívócsövet 
a helyi és az intézményen belüli irányelveknek megfelelően.

6. Kapcsolja be a szívókészüléket, és állítsa a vákuumot  
az orvos előírása szerinti értékre.

1. 1.1 A szívókészülék 
kikapcsolásához nyomja 
meg a be-/kikapcsoló 
gombot.

2. 2.1 Válassza le az eldobható 
szelepes szívócsövet  
a szíváscsatlakozásról.

2.2 Vegye le a gyűjtőedényt  
a szívókészülékről.

5. 5.1 Csatlakoztasson tiszta 
gyűjtőedényt.

5.2 Csatlakoztasson új eldob-
ható szelepes szívócsövet  
a szíváscsatlakozáshoz.

3. 3.1 Szállításhoz mindig  
zárja le a gyűjtőedényt  
a dugókkal.
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9 A szeleptányérok cseréje

A 6.3. fejezet leírása szerint csatlakoztassa a biztonsági 
kamrát a szívókészülékhez.

5.

1. 1.1 Vegye le a gyűjtőedényt.

2. 2.1 Fordítsa a biztonsági 
kamrát 45°-kal balra.

2.2 Vegye le a biztonsági 
kamrát úgy, hogy elhúzza 
a szívókészüléktől.

3. 3.1 Nyissa ki a biztonsági 
kamrát.

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

4.
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10 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.

Kalibrálja és tesztelje az újratölthető  
akkumulátort (lásd 11. és 12. fejezet).

7.

1. 1.1 A Clario készülék  
alján nyissa ki az 
akkumulátorház fedelét.

5. 5.1 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.

E művelet előtt húzza ki a hálózati tápcsatlakozást a rögzített  
hálózati aljzatból.

2. 2.1 A dugót meghúzva 
válassza le az 
akkumulátorkábelt.

3. Vegye ki a régi újratölthető akkumulátort.

4. Helyezze be az új újratölthető akkumulátort.
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11 Az akkumulátor adatai és tesztelése
(Csak AC/DC verziónál)

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.

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 az 
üzemidő > 50 perc.

Ha az üzemidő < 50 perc, 
ismételje meg a tesztet, 
vagy kalibrálja  
az akkumulátort  
(lásd a következő oldalt).

4. 4.1 Kapcsolja be a Clariót.  
A szívókészülék elkezd 
működni.

3. 3.1 Állítsa a vákuumszabályozót 
a «max.» helyzetbe.

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

1.

nem világít Az akkumulátor teljesen feltöltve
világít

lassan villog Az akkumulátor hamarosan lemerül
gyorsan villog Az akkumulátor meghibásodott

– Az akkumulátor töltődik
– A szívókészülék csatlakoztatva van

Az akkumulátor állapota
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12 Az akkumulátor kalibrálása

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.

Az újratölthető  
akkumulátor tárolása

NiMH újratölthető 
akkumulátor kalibrálása

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a rögzített  
hálózati aljzatból.

2.

Csatlakoztassa a Clario készüléket rögzített hálózati aljzathoz. 
Az újratölthető akkumulátor tölt.

5.

Várjon, amíg a töltésszint-kijelző kialszik.6.

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

7.

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

4.

3. 3.1 Kapcsolja be a Clariót.  
A szívókészülék elkezd 
működni.

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

1.

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

(Csak AC/DC verziónál)
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13 Hibaelhárítás 
Motor nem jár
Ellenőrizze, hogy:

– a Clario be van-e 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). 

A szívókészülék túl hangos
Ellenőrizze a szeleptányérok elhelyezkedését és zárását a biztonsági kamrában.

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 leszívó gyűjtőedényben/fedélen vannak-e törések, repedések, elszíneződések.  
Szükség esetén cserélje ki.

–  a biztonsági kamrában lévő szeleptányérok zárása szoros-e.

– a membrán tiszta és repedésmentes.

Az akkumulátor működési ideje nem elegendő
Kalibrálja az újratölthető akkumulátort. Lásd a 12. fejezetet.

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 csatlakoztatva van.

A LED lassan villog (csak AC/DC verziónál)
Az újratölthető akkumulátor nemsokára lemerül. Az akkumulátorfeszültség körülbelül 10 percnyi 
szíváshoz elegendő.

A LED gyorsan villog (csak AC/DC verziónál)
Az akkumulátor meghibásodott. A hibás akkumulátor cseréjét lásd a 10. fejezetben.
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14 Garancia és karbantartás
Garancia
A Medela AG garantálja, hogy a kiszállítástól számítva 2 évig (az újratölthető akkumulátor  
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 panaszokért, 
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.

15 Leselejtezés 
A Clario 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 Clario 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 

ártalmatlanításával Ön védi környezetét és az emberi egészséget, valamint megakadályozza  
azok esetleges károsodását. 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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16 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 biztosít. 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.

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.

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.
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Gyűjtőedény, 
biztonsági 
kamra

Szívókészülék 
háza Hálózati 
vezeték

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

x 2. A gyűjtőedény és a biztonsági kamra tisztítása
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 
azokról 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 3. A szívókészülék háza és a tápkábel tisztítása
Törölje le a fent említett tisztítószerrel. Tiszta ruhával szárítsa meg.

x 4. Fertőtlenítés
Áztassa szobahőmérsékleten 30 percig fertőtlenítő-/tisztítóoldatban (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 mosogatógépet. 

x 5. Az alkatrészek tárolása
Fertőtlenítés után az alkatrészeket tiszta és száraz ruhán tárolja.
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17 Kiegészítők áttekintése
    FIGYELMEZTETÉSEK
    A Clario készülék használatát az alábbiakban felsorolt kiegészítőkkel hagyták jóvá.  
    A megfelelő és biztonságos működés érdekében a Clario készüléket csak  
    ezekkel a kiegészítőkkel használja. További információk az egyes kiegészítők 
    használati útmutatóján.

014.0005

074.0001

074.0010

074.0002

074.0008

074.0017

099.0011 (EURO)
014.0007 (GB)
014.0008 (AUS / NZ)
014.0009 (USA)

014.0004

074.0005

074.0008

074.0006

074.0003

074.0007

200.0334
200.0335
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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. 

200.0334 Motoregység AC verzió

200.0335 Motoregység AC/DC verzió

074.0002 Biztonsági kamra

014.0005 Vákuumszabályzó

074.0008 Szeleptányérok (10 darab)

074.0001 Gyűjtőedénykészlet

074.0010 Úszó (10 darab)

074.0003 Egyszer használatos cső zárható biztonsági szeleppel (fingertippel)

074.0005 Újratölthető akkumulátor

014.0004 Hálózati adapter

099.0011 Hálózati csatlakozó zsinór (EURO)

014.0009 Hálózati csatlakozó zsinór (USA)

014.0007 Hálózati csatlakozó zsinór (GB)

014.0008 Hálózati csatlakozó zsinór (AUS/NZ)

074.0007 Hordtáska

074.0017 Autós csatlakozókábel 12 V DC-hez

074.0006 Vákuummérő

18 Kiegészítők jelmagyarázata
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19 Jelek és szimbólumok

Ez a szimbólum  
BF típusú alkalmazott 
alkatrészt jelöl.

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 számjegy  
a hónapnak).

Ez a szimbólum  
a gyártóra utal.

Ez a szimbólum 
biztonsággal 
kapcsolatos 
tanácsokat jelez.

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

Ez a szimbólum azt 
jelzi, hogy a készülék 
megfelel az elektromos 
orvosi berendezésekre 
vonatkozó további 
amerikai és 
kanadai biztonsági 
követelményeknek.

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 az 
ilyen szimbólummal 
megjelölt berendezések 
közelében interferencia 
léphet fel.

Ez a szimbólum 
a szívókészülék 
osztályát jelzi.

CLA
SS

Ez a szimbólum  
a szívókészülék  
jogi adatait jelzi.

Ez a szimbólum  
a készülékkel 
kapcsolatos 
VIGYÁZAT  és 
FIGYELMEZTETÉS 
jelzésekre hívja fel  
a figyelmet.

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

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 
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 tárolásakor  
milyen határok  
között mozoghat.

Ez a szimbólum  
a szilárd idegen testek 
és a beszivárgó víz 
következtében fellépő 
káros hatások elleni 
védelmet jelzi.

IP21

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

MR
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Ez a szimbólum 
váltakozó  
áramot jelez.

Ez a szimbólum 
kartoncsomagolást 
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 páratartalom 
a készülék 
működésekor, 
szállításakor  
és tárolásakor  
milyen határértékek 
között mozoghat.

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 szívókészülék 
maximális 
vákuumszintjét jelzi.

Ez a szimbólum  
a szívókészülék 
áramlási szintjét jelzi.

kg

Ez a szimbólum  
a szívókészülék 
tömegét jelzi.

AC Ez a szimbólum 
a szívókészülék 
elektromos  
adatait jelzi.

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

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

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

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

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

Ez a szimbólum 
egyenáramot 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 
szakember által 
vagy egészségügyi 
szakember utasítására 
értékesíthető (csak az 
Egyesült Államokban).
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ma x szé x mé
223 x 255 x 95 mm

alacsony áramlás. 15 l/perc (+/- 10%)

kg

AC 1,7 kg
AC/DC 2,0 kg

20 Műszaki adatok

100–240 V, 50–60 Hz
12 V, 3,4 A, NiMH
Hálózati adapter
UE48-120340SPA1

AC

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

min. vákuum, -18 kPa/-135 Hgmm (+/- 15%)
köz. vákuum, - 36 kPa / - 270 Hgmm (+/- 15%)
max. vákuum, - 80 kPa / - 600 Hg mm (- 15%)

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
Újratölthető akkumulátor

0
°C

+25

Tárolás/Szállítás

15

93

-25
°C

+70
106

kPa70

Működés

15

93

+5
°C

+40
106

kPa70

CLA
SS

IP21
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21 Műszaki dokumentáció

EMC (elektromágneses kompatibilitás)
A Clario 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 Clario orvosi készülék, amelynek használata különleges 
biztonsági intézkedéseket igényel, és amelyet a mellékelt, elektromágneses összeférhetõségre 
vonatkozó tudnivalók szerint kell felszerelni és üzembe helyezni. A hordozható rádiófrekvenciás 
kommunikációs eszközök (mobiltelefonok) befolyásolhatják a Clario készüléket.

FIGYELMEZTETÉSEK
Ne használjon a gyártó által meghatározottól vagy értékesítettől eltérő kiegészítőket  
belső alkatrészek cserealkatrészeként, mivel ez a kibocsátás megnövekedéséhez  
vagy a Clario szívókészülék zavartűrésének csökkenéséhez vezethet.
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