
Portatif Aspirasyon Cihazı  
Kullanım Kılavuzu

SS-6A



Lütfen cihazı kullanmadan önce dikkatliceokuyunuz

Ürünün Özellikleri

1.Genel

Portatif Aspirasyon Cihazı, SS-6A hastalık, koma veya ameliyat sebebi ile balgam 

yahut  başka  bir vücutsıvısını

dışarı atamayan hastalarda veya klinik uygulamada kan veya başka bir sıvıyı boşaltmak için evde, hastanelerin tüm  

bölümlerinde veya dışarıda herhangi bir yerde kullanılan, yağsız çalışan bir cihazdır.

2.Yapı ve Çalışma Sistemi

• Yağsız çalışan pompa, çevreye duyarlıdır ve kirlilik yaratmaz

• Cihazın çalışma sesi çok düşüktür

• Yeni sistem tutturulmuş sıvı rezervuarı, kare negatif basınç göstergesi ve tümüyle plastik kaplama

• Çalışma sırasında herhangi bir positif basınç oluşmaz, verimli ve güvenlidir

• İstendiğinde kademelendirilebilen ters basınç ayar sistemi
• Düşük hacim ve ağırlık, kolay taşıma gibi özelliklerinden dolayı ilkyardım ve dış ortam  müdahalelerinde

kolayca kullanılabilir
• Sistematik diagram aşağıda gösterilmiştir;

Sistem Diagramı
(Eksoz Çıkışı) (Aspirasyon Girişi) (Ses Azaltıcı) (Vakum Pompası) (Negatif Basınç Ayar Düğmesi) (Taşma Valfi)  

(Aspirasyon Hortumu) (Vakummetre) (Hava Filtresi) (Sıvı Tutucu)

3.Ana Teknik Performans

(1) Negatif basınç limiti:

(2) Negatif basınç değişim aralığı:

(3) Aspirasyon oranı:

(4) Gürültü:

(5) Sıvı Tutucu:

(6) Güç Kaynağı:

(7) Giriş Gücü:

(8) Priz Tübü:

(9) Ağırlık:

(10) Dış Ölçüler:

4.Normal Çalışma Koşulları

• Çevre Sıcaklığı: 5 ~ 4 0 C

0.075 Mpa;

0.02 Mpa ~ negatif basınç sınırı 

15L/min(SS-6A)

65dB (A)

1000 ml/pc, 1 pc

AC 220 V ±22V, 50Hz±1Hz 

90 VA

RF1 5X20/1.5A   

5 kg

280 x 196 x 285 (mm)



86 - 106 Kpa

• Relatif Nemlilik

• Atmosfer   Basıncı:

•

Kurulum

1. Açık Paket Kontrolü

Müşteri ürünün görüntüsünün iyi olduğunu dikkatlice kontrol etmelidir. Ürünün yanındaki yedek parçaların çeşit 

ve miktarlarının ekli listedekiler kadar olduğuna dikkat etmelidir. Ürünün üzerindeki hasarları hemen üretici veya  

satın alınan yere bildirmelidir.

2. Hortumları yerlerine takma (Lütfen hortum takma diyagramına bakınız)

Not 1: Hazne Kapağı'nın takılması sırasında Hazne Kapağı'na sıkıca basarak tam olarak takıldığına emin olmak 

için küçük bir miktar temiz su kullanınız (Hazne ağzınabasarak)

Hortum Takma Diyagramı, Aspirasyon Hortumu, Hava Filtresi, Mavi İşaret, Aspirasyon Kondüktörü, Sıvı Tutucu,

Asprasyon Hortumuna

3. Güç Kabloları Bağlama

Fişi prize takınız. Güç düğmesini açınız. Güç ışığı yanacaktır.

Not: Güç fişi gücü kapatmak için kullanılır ve güç soketi topraklanmalıdır.

4. Konnektör Kontrolü

• Negatif basınç ayar valfini saat yönünde çeviriniz ve hortum hava girişini parmağınızla kapatınız veya

aspirasyon hortumunu katlayınız.
• Cihazı çalıştırdığınız zaman, vakummetredeki kadran en yüksek negatif basınca ulaşacaktır. Hava girişini

serbest bırakın, kadran yeniden 0.02 Mpa'nın altına inecektir. Bu durumda konnektör iyi durumda kabul

edilir.

• Balgam aspirasyon hortumunu bağlayınız, F6 aspirasyon hortumu bağlandığında ters basınç sistemi

içerisindeki ters basınç 0.06 Mpa'dan daha az olmalıdır. F8'de 0.04 Mpa'dan daha az, F12 aspirasyon

hortumu eklendiğinde 0.03 Mpa'dan daha az olmalıdır. Bu durumda balgam aspiratörü normal durumda

kabul edilir.

Not: Aspirasyon hortumundaki tıkanıklıkları şu metodla kontrol ediniz: Aspirasyon Kondüktörünü "V"

formunda bükünüz (holderin içinde sıvı kalmamalıdır) ve negatif basınç maksimum noktasına ulaştığında

eski orjinal haline geri bırakınız. Bu uygulamaya hortum açılıncaya kadar devam ediniz.

5.Negatif BasınçAyarı

Aspirasyon girişini tıkayınız, aspirasyon düğmesini açınız ve negatif basınç valfini ayarlayınız. Basınç ölçerdeki
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değerler 0.02 Mpa ~ en yüksek negative basınç aralığında olmalıdır.

• Klinik  uygulama  sırasında,  istenen  aspirasyon  gücü  için  negatif  basıncı,  negatif  ters  basınç valfini

kullanarak kontrol ediniz

• Negatif basıncı valfi saat yönünde çevirerek artırınız

• Cihazı kapatmadan negatif basıncı 0.02 Mpa'nın altına indiriniz

6.Taşma cihazının kontrolü ve test edilmesi

• Hazne Kapağı'nı açın; valf ağzını temizleyin ve yüzen kauçuk valfi seviyesini ayarlayın. Valf sarılmamalı,

kıvrılmamalı veya kırılmamalı, şamandıraya iyice tutturulmalıdır. Şamandıra herhangi bir takılma

olmadan serbestçe yüzebilmelidir

• Hazne Kapağı'nı, şamandıranın sıvı yüzeyi ile dik olarak temas edebilmesi için elle kaldırınız. Hazne

kapağını, şamandıra yükselmesi için adım adım alçaltınız

• Hazne  Kapağı'nı  sıkınız,  aspirator  hortumu  kondüktörüne  tutturunuz  ve  ayar  valfini  çeviriniz sonra

aspire ediniz
• Aspirasyon kondüktörünü bir temiz su kovasına koyunuz veya gerçek bir aspirasyon uygulamasını taklit

ederek sıvıyı taşma cihazının hazne'sine aspire ediniz. Sonuç olarak, şamandıra sıvı seviyesi yükseldikçe

valf kapanıncaya ve aspirasyon otomatik olarak durana kadar yükselecektir. Sıvının son seviye durumu

uygulanan aspirasyon işlemine gore değişir.

• Ayar valfini bırakınız, aspiratörü kapalı pozisyona getiriniz. Hazne Kapağı'nı açın ve hazne'nin içindeki

sıvıyı boşaltın. Şamandıra tabanda olmalıdır ve valf hazne kapağı'nın yeniden çevirilmesine karşı açık

pozisyonda olmalıdır.

Not:

1. Taşma cihazı kapatıldıktan sonra aşağıdaki sebeplerden sıvı seviyesi yükselmeye devam edebilir;

(1) Hazne içinde halen negatif basınç kalmıştır

(2) Valf ağzı tümüyle kapatılmamıştır
1. Madde için, aspirasyon hortumu kondüktörü sıvıyı yeniden aspire ettiğinde sıvı seviyesi

yükselmeyecektir. 2. maddede sıvı seviyesi yükselmeye devam eder. Hazne dolmaya yakın olduğunda

aspirasyon işlemini durdurmak ve aspirasyon cihazını kapatarak valfdaki hatanın sebebini aramak

gerekir.

2. Şamandıra, kendisi tarafından kapatılmış olan valf ağzına halen muhtemelen içerideki negatif basınç

sebebi ile yapışıktır. Bu durumda ayar düğmesini boşaltın veya aspiratörü (içerideki negative basıncı

boşaltmak için) kapatın. Şamandıra yer çekimi etkisi ile düşecektir. (Kauçuk contanın şamandıradan

ayrılmaması için şamandırayı elle çekmeyiniz)

3. Kapadıktan sonra, negatif basıncı boşaltın ve hazne kapağını açın.

4. Taşma cihazı ve kondüktör cihazdan ayrı iken aspiratörü kullanmayınız

7.Çalışmayı Durdurma

Aspiratör düğmesini kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın



8. Güvenli kullanım için uygulamalar

Sembol Anlamı Sembol Meaning

~ AC güç Not! Kitapçığa bakınız

Koruma, topraklama B tipi ekipman

Kullanım ve Bakım

• Aspiratörü  kullanmadan  önce  kurulum  sırasına  gore  kontrol  ederek  iyi  durumda  olduğuna emin

olunuz. Sterilize olan aspirasyon kondüktörü ve balgam aspirasyon hortumunu bağlayarak çalıştırınız;

Not: Lütfen, aspirator ile birlikte verilen aspirasyon hortumunu kullanmadan önce kullanım 

talimatlarını okuyunuz.

• Ayar valfinin içindeki aspirasyonu sağlayan negatif basıncı istenen şekilde düzenleyiniz, düğmeyi istenen

duruma gore açıp kapayınız ve çalışma sırasında hazne içindeki sıvı seviyesini sürekli olarak kontrol ediniz.

Hazne içindeki sıvı seviyesi verilen limiti aşarsa aspirasyonu durdurun (aspiratörün 10° eğimli  durduğu

durumlarda bile geçerlidir). Boşaltıp temizledikten sonra yeniden kullanınız. Aksi takdirde  şamandıra

yükselecektir ve sıvı seviyesi valf kapanana ve aspirasyonu otomatik olarak  durdurana kadar

yükselecektir.
Not: Eğer taşma cihazı kapatıldığı halde sıvı seviyesi halen yükseliyorsa "Taşma cihazı üzerindeki  

araştırmalar ve testler" prosedüründe belirtilenleri uygulayınız.

• Ugulama sırasında acil durum tedbirleri:
--- Eğer aspirasyon hortumu tıkanırsa, negatif basınç ayar düğmesini gevşetin ve aspirasyon

hortumunu  değiştirdikten sonra operasyona devam edin

--- Aspirasyonu   bitirdikten   sonra   aspirasyon   hortumunu   çıkarmak   zorlaşmışsa   veya hortum
vücuda yapışmışsa negative basıncı boşaltmak için yukarıdaki şekilde negative basınç ayar düğmesini gevşetin

Not 1: Aspirasyona başlamadan önce hortumu "V" şeklinde bükün, tüpü mevcut balgam bölgesine  sokun, 

negatif basınç istenen seviyeye geldiğinde hortumun eski haline dönmesine izin verin. Bu  aspirasyonu

hızlandıracaktır.

Not 2: Klinik taleplere gore medikal personel uygun aspirasyon hortumunu seçmelidir.
Not 3: Aspiratör, medikal personelin kontrolünde ve kullanma kılavuzunda sıralanan uygulama

şekline gore kullanılmalıdır. Herhangi bir soru veya sorun durumunda malzeme tedarikçinize

danışınız.

2. Hava filtresinin değişimi

Cihazlarımızdaki hava filtreleri, filtrenin rengi koyulaşıp, aspirasyon kuvvetini göstergede 0.04 Mpa veya daha

yüksek gösterdiği halde, azaltıp yoketmeye başladığı, köpük veya tozların biriktiği durumlarda değiştirilmelidir.

Note 1: Uygulama sırasında eğer taşma cihazı kapalıysa ve katater bloke durumda ise aspirasyon gücü  azalır 

veya yok olur ve negatif basınç yükselir.



Not 2: Filtrenin periyodik olarak değiştirilmesi gereklidir.

3.Fiş kablosunu değiştirme

Fiş kablosu tabanın altına bağlanmıştır. Gücü kesiniz ve saat yönünün tersine çevirin ve kabloyu değiştirin.

4.Bakım

• Aspirasyon hortumunun içini temizlemek için, küçük bir miktar temiz su çekilebilir
• Boş hazne'yi kullandıktan sonra, içerisindeki pislikleri yumuşak bir fırça veya bezle temizleyiniz, su ile

çalkalayınız ve sterilizeediniz.

• Kullandıktan sonra hortumun veya kataterin içinde kalan katılaşmış balgam veya mukusu serum fizyolojik

kullarak temizleyiniz. Tek kullanımlık aspirasyon kataterini tercih ediniz.

• Holder’i, kapağı ve bütün hortumları bir saat için 1:500 konsantrasyonunda Kangweida disinfektör tablets

(0.5 g per tablet) karışımında tutarak sterilize ediniz.

Not: Cam hazne'yi keskin ve sert parçalardan kırılmaları ve çizilmeleri önlemek için uzak tutunuz.

• Kasanın  dış  yüzeyini  dezenfektana  batırılmış hafif ıslak bir bezle siliniz ve motora sıvı kaçmamasına özen

gösteriniz.
• Cihazı temiz ve kuru yerlerde tutunuz, ve periodik olarak çalıştırınız (en az 6 ayda bir).

Not: Taşma  cihazını,  kondüktörü ve  diğer hortumları yeniden kullanmadan  önce  bağlantı  moduna

gore ayarlayınız.



5.Hata Bulma

No. Problem  &

Soru

Sebep Olası çözüm Notlar

1 Limit negatif

basınç <

0.075Mpa

a.Hazne ağzı sızıntısı
b.Bağlantı noktalarında

sızıntı

c.Ayar düğmesi serbest

veya boşalmış

a. Kiri  temizle,  hazne  kapağını, mühür
çemberini veya bağlantı parçasını

sıkıştır veya değiştir

b. Bütün   bağlantı   noktalarını yeniden

kontrol et;

c. Ayar valfini sıkıştırmak için döndür

b. Kırık veya
çatlak

aspirasyon

kataterini

(hortumunu)

değiştir

2 Negatif a. Taşma cihazı kapalıdır a. Kapattıktan    sonra    ayar düğmesini a. Hazne’yi

basınç > 0.04 kataterin içindeki negative basıncı zamanında

Mpa, b. Katater   veya  hortum boşaltmak    için    saat    yününün tersine boşaltınız;

Sürekli blokedir; çeviriniz ve yeniden sıkınız c. Hava

basınç c. Hava filtresi blokedir. b. Kataterin tıkanıklıklarını açınız, filtresinin sonu

azalması temizleyiniz veya yenileyiniz; hava girişidir

katater c. Hava filtresini kendi modelinden yenisi ( mavi işaretli)

ağzında ile değiştiriniz.

aspirasyon

gücünün

kaybolması

3 Normal  güç a. Soketi genişletin; a. Soketi tamir edin veya değiştirin; b. Boy: RF1 ct>
voltajında, b. Fiş kopuk; b. Fiş kablosunu değiştirin; 5 X 20/1.5A

fakat c. Indikatör bozuk c. İndikatörü değiştirin

indicator

ışığı

yanmıyor

4 Fiş  Kablosu a. Voltaj çok yüksek; a. Voltajı ayarlayın; Uzmanlaşmış

Kopuk b. Iç kablolarda kopukluk; b. Kabloları kontrol et ve yenile bir bakım

C.Pompa tıkanmış, ve c. Motoru ve pompayı kontrol edin çalışanı

akım yükseliyor tarafından

yapılmalıdır

(Elektrik

sistemeatik

diagramına

uygun olarak)

Not: Eğer pompada herhangi bir hata gözüküyorsa uzmanlaşmış bir teknik çalışan tarafından açılmalı ve 

tamir edilmelidir. Gerekirse üretici ile bağlantıya geçiniz.



Tedbirler

1. Çalıştırma ve depolama koşulları

• Çalışma çevre ısı aralığı:

• Genel Nemlilik:

• Atmosferik Basınç: 500 - 1060 hPa

2. Sistematik Elektrik Diagramı

Gri Kahverengi  Mavi : Elektrik arızları uzmanlaşmış teknik personel tarafından yapılmalıdır

3.Satış Sonrası Servis

• Satış sonrası garanti ve bakım koşulları ile ilgili bilgi almak için Garanti Belgesi'ne bakınız

• Lütfen çözülemeyen herhangi bir problemi ithalatçı firmaya veya teknik servislerine  danışınız.

-40 ~ 55

95%



4.Ek Parçalar

bir adet  

iki adet  

iki adet

Genelde 1 adet herbirinden

• Aspirasyon Bağlantısı (2m uzunluğunda):

• Hava Filtresi:

• Fiş Kablosu (RFl <P5X20/1.5A)

• Aspirasyon Hortumu( SS-6A)

• Kullanım Kılavuzu:

• Cihaz Garanti Kağıdı:

• Kalite Sertifikası:

bir kopya  

bir adet  

bir kopya

Jiangsu Shuangsheng Medical Appliance Co., Ltd. Dandong Industrial  
Park, Danyang City (No. 12 Lingkou 122 Highway Industrial Zone),  
212353 Danyang,P.R.China(96468)

Prolinx GmbH
Brehmstr. 56 40239, Düesseldorf GERMANY
Tel: 0049 2131 4051968-0 Fax: 0049 2131 4051968-9

İTHALATÇI: ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş
Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Veliefendi 
Sit. G1 Ticaret Apt. No: 57 AC Zeytinburnu – İstanbul - TÜRKİYE

MERKEZ: Sümer Mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cad. No:  
57/AC Zeytinburnu / İSTANBUL

TEKNİK SERVİS: Telsiz Mah. Balıklı Kazlıçeşme Yolu  
Sok. No:29/A Zeytinburnu / İSTANBUL

SİRKECİ: Hocapaşa Mah. Ebussuud Cad. Telli Oğlu İş 
Merkezi No:36/A Sirkeci – Fatih

MALTEPE: Başıbüyük Mah. Başıbüyük Cad.
No:10/A-2 Maltepe / İSTANBUL

KARAGÜL: Molla Gürani Mah. Turgut Özal Millet Cad.  
Karagül İş Merkezi No: 84/2B25 Fatih / İSTANBUL

ANKARA: Bahçelievler Mah. Şevket Süreyya Aydemir  
Sok. No:4/A Bahçelievler / ANKARA

CİBALİ: Zeyrek Mah. Atatürk Bulvarı 7/G  
Fatih / İSTANBUL (SGK Cibali Binası Yanı)

BURSA: Demirtaşpaşa Mah. 2. Sabunevi Sok.
No:32/A Osmangazi / BURSA

www.respiro .com.tr 444 78 96 www.ecemedikal.net

http://www.respiro.com.tr444/
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