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1. Varovné upozornění

PŘED POUŽITÍM PŘEČÍST!

• Před použitím odsávačky OB1000 pozorně přečíst instrukce tohoto manuálu.
• Odsávačka OB1000 je samostatné lékařské zařízení. Podle platných předpisů se zamezuje prodej, 

distrubuce a používání tohoto zařízení fyzickou osobou, je určena na používání lékaři, záchranáři nebo 
praktickému lékaři.

• Nepoužívat odsávačku za přítomnosti hořalavých činitelů nebo anestetik.
• Kvůli charakteru celkového použití odsávačky se musí zajistit všechny bezpečnostní opatření (čištění, 

skladování, ekologické podmínky atd.)
• V případě odsávání bez nádoby a/nebo ochranného filtru, nebo v případě podezření proniknutí nežádoucích 

látek do zařízení, okamžitě poslat odsávačku do servisního centra na kontrolu a dekontaminaci (viz kap. 6)
• Před  čištěním jednotky a/nebo pokračováním v údržbě přístroje odpojit jednotku od nabíjecího kabelu nebo 

od nabíječky akumulátoru. Nevkládat odsávačku do vody nebo kapalných substancí, aby se předešlo 
poškození přístroje.

• Při čištění nebo dezinfikování neodsávat substance bez ochranného filtru a/nebo lahve. Tyto substance 
mohou způsobit poškození vnitřních částí jednotky.

• Tyto části se nedají v jednotce více použít - oznámit to vždy zaškoleným servísním technikům.
• Používat jen originální a dovolené náhradní díly poskytnuté od výrobce (Boscarol Emergency Systems), kvůli 

maximální bezpečnosti a správnému chodu jednotky.
• Neupravovat mechanické části na držáku odsávačky. Výměna a/nebo přizpůsobování části na jednotce 

může být velmi nebezpečné pro zajištění chodu jednotky. Nikdy neměnit, neuvolňovat a/nebo neupravovat 
pružinu na držáku odsávačky. Tato součást odsávačky je velmi důležitá pro bezpečnost v případě velmi 
vysoké záporné akcelerační síly

        (až 10g  záporné sily).

Vnitřní akumulátor:

• Rozpojit odsávačku pro nabíjení po každém použití. Nabíjení zapne automaticky, když je odsávačka 
zapojena s vnějším kabelem na zdroj 12VDC, nebo s nestandardní - samostatnou nabíječkou akumulátoru (z 
hlavního zdroje). Po obdržení odsávačky od výrobce znovu dobít jednotku alespoň 24 hodin.

• Správné použití a opakované nabíjení vnitřního akumulátoru garantuje životnost 2 roky. Po této době je lepší 
vyměnit vnitřní akumulátor.

• Pokud je možné znovu dobít akumulátor (např. v případě nepoužívání delší čas), každý měsíc ověřit 
správnost činnosti jednotky a znovu dobít vnitřní akumulátor ne méně než na 24 hodin.

• Nezapomenout na skladování odsávačky po použití bez dobítí akumuátoru. Když není želatinová hermetická 
baterie nabitá, může to způsobit hluboké vybití a musí se vyměnit. 

• Vnitřní akumulátor nemůže vyměnit uživatel a/nebo zákazník. Oznámit vždy autorizovanému servisu.
• Po dobu nabíjení kontrolovat indikátor světla na přední straně. Po dobu nebíjecí fáze ověřit oranžovou diodu 

(přední strana). Okamžité nabíjení po použití zaručuje maximální činnost a sníží čas nabíjení akumulátoru. 

Bezpečnostní opatření:

Přístroj musí být zkontrolovaný autorizovanými pracovníky ne déle než 24 měsíců od data převzetí odsávačky.
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2. Úvod  

2.1   Obsah balení

Lékařská odsávačka OB 1000 FA:
• 1 kus odsávačka OB 1000 připravená na použití (kompletně s červeným nebo modrým přenosným vakem)
• 1 kus 1000ml opakovaně použitelná sběrná nádoba s integrovaným přeplněným ventilem
• 1 kus ochranný filtr (typ „Air Safety“ 60 mm)
• 1 kus silikonová odsávací hadice (na straně pacienta), délka = 130 cm (51,2 inch)
• 1 kus jednorázový prstem ovladatelný konektor 
• 1 kus uživatelský manuál

Lékařská odsávačka OB1000 FM:
• 1 kus odsávačka OB 1000 připravená na použité (kompletně s červeným nebo modrým přenosným vakem)
• 1 kus 1000ml znovu použitelná sběrná nádoba a jednorázová nádoba s integrovaným filtrem
• 1 kus silikonová odsávací hadice (na straně pacienta) délka = 130 cm(51,2 in)
• 1 kus jednorázový prstem ovladatelný konektor
• 1 kus uživatelský manuál

Volitelné (nestandardní) příslušenství (podle požadavků zákazníka):
• nabíječka (adaptér) akumulátoru z hlavního zdroje (100-230Vac 50-60Hz), viz str. 12, 13 podle kódu
• nabíjecí police (držák) podává výkon podle EN1789 typ OB10WB

2.2  Všeobecný popis
Odsávačka OB1000 FA/FM je přenosná a řízená akumulátorem, čistí horní dýchací cesty a obnovuje dýchání 
buď přirozeně nebo násilně. Jednotka je vhodá na použití v záchranářství, u lékaře nebo při domácí lékařské 
péči. Odsávačka OB1000 je poháněná želatinovým hermetickým akumulátorem, který je schopný dodávat plný 
výkon přibližně 30 min.(+/- 10 %). Vnitřní akumulátor (12 V) je opakovaně nabíjecí se speciálním elektrickým 
obvodem (DC-DC konvertor), který je aktivovaný spojením s elektrickou sítí (12VDC). Na požádání odsávačka 
může být vybavena speciálním obalem a nabíjecí policí (doplněk OB 10WB držák).

 2.3  Vedlejší účinky použití    
Odsávačku  nepoužívat na odvodnění hrudníku.

2.4 Technické znaky zařízení
Odsávačka je vyrobena v souladu s platnými předpisy a je určena na velmi lehké používání po dobu záchranné 
akce. Nejlepší možností využití jsou:
• velmi odolný ABS plastový kryt se speciální úpravou, lehko čistitelný a chráněný proti proniknutí kapalných 

substancí a vody
• lehký způsob výměny jednorázových a/nebo ostatních částí a jejich údržba
• nabíjení akumulátoru s externím kabelem (zástrčka s cigaretovým zapalovačem)
• akumulátor je možné nabít z hlavního zdroje s volitelnou nabíječkou akumulátoru (230VAC nebo 100VAC)
• pokud je odsávačka nasazená na vnějším kabelu, jednotka nepoužívá energii z vnitřního akumulátoru
• lehké zapnutí zařízení s chráněným spínačem
• skutečné hodnoty podtlaku na analogovém měřidle s dvojitou stupnicí (mbar/kPa)
• regulátorem podtlaku z minimum na maximum bez fáze (přímé) je možné nastavit hodnoty z minimum na 

800mbar (-800kPa)
• vysoké výkonné čerpadlo (okolo 20LPM)
• vysokovýkonný  systém s pístovou pumpou (nenamazaná)
• skutečné údaje kapacity akumulátoru se světelným indikátorem 
• všechny ovladače jsou na přední straně odsávačky

2.5 Zvláštnosti uskladnění a instrukce obsluhy

2.5.1 Podmínky skladování
Jednotka musí být uskladněna na suchém místě a chráněna proti vysokým hodnotám teplot. Při delším 
nepoužívání musí být odsávačka kontrolována každý měsíc nejméně na 24 hodin. Rozsah teploty pro správné 
uskladnění je mezi -25°C a +60°C (stupňů C), a rozsah vlhkosti  od 10% na max. 80% (relativní hodnoty, 
nekondenzované)  aby se předešlo neočekávanému vytečení vnitřního akumulátoru.
Skladování je možné s originálním obalem, aby nedošlo k poškození a vytečení vnitřního akumulátoru. Pro 
správné čištění přečtěte tento manuál. Rozsah atmosférického tlaku: 700/1060hPa (700/1060mbar).
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2.5.2    Instrukce řízení   
Po dobu používání nevystavovat odsávačku extrémně kolísavým teplotám. Normálním fungováním je rozsah 
teplot mezi –10°C a +50°C . Přijatelný rozsah vlhkosti je mezi 20% a 90% UR. Pokud se odsávačka používá 
správně na vnější straně jsou zobrazené hodnoty v poměru odsávání, tlak a nabíjení může být zkreslené. 
Neobsluhovat odsávačku pokud má teploty nad +70°C . Je třeba mít na paměti, že pokud se používá v 
nadmořské výšce nad 2500 m nad mořem, hodnoty tlaku je třeba nepatrně snížit. Je to způsobené úbytkem tlaku 
v atmosféře. Doporučuje se opakované dobití odsávačky s rozsahem teploty mezi 15 a 30°C .  

2.5.3 Obsluha v dešti
Odsávačka OB1000 FA/FM je chráněna proti proniknutí deště. Odsávačka by se neměla používat ve velmi silném 
dešti. V době používání nebo skladování musí být odsávačka umístěna svisle. V případě, že se dostane voda do 
zařízení, odsávačka se vyčistí a důkladně osuší.

2.6 Záruka 
Společnost Boscarol Emergency Systems poskytuje na odsávačku OB1000 záruku 24 měsíců od data nákupu. V 
případě poruchy každého produktu OB1000 společnost Boscarol Emergency Systems garantuje materiál a 
opravu  zdarma. Ze záruky se vylučuje: sběrná lahev a/nebo víčko, externí nabíjecí kabel, vnitřní akumulátor, 
obnošení a poškrábání odsávačky, změna barvy, úprava barvy a všechny ostatní estetické nepravidelnosti, které 
nezpůsobují zhoršení obsluhy odsávačky. Pokud je odsávačka vrácena společnosti Boscarol Emergency 
Systems, firma zařídí opravu nebo výměnu v termínu této záruky.
Nepoužitelné a vadné zařízení by se mělo dekontaminovat, řádně zabalit a vrátit s popisem chyby na jednotce. 
Všechny náklady spojené s přepravou (poštou/kurýrem) hradí odesílatel.
Záruka se nevztahuje na žádný produkt Boscarol, který je opravovaný jinou společností než jsou autorizovaní 
pracovníci zastupující společnost Boscarol Emergency Systems, nebo upravený jiným způsobem, než je 
dovolené společností Boscarol, aby nebyla ohrožena bezpečnost nebo efektivnost, ani přístroj, který měl 
smazané či odlišné výrobní číslo. Tato záruka se nevztahuje ani na produkty Boscarol, které jsou společné nebo 
nabíjené jinak, než ve shodě s pokyny zřízenými společností Boscarol.
Podmínky platnosti záruky
Záruka je platná, pokud zákazník předloží tyto dokumenty:
• Kopie faktury a/nebo kupní smlouva s výrobním číslem jednotky a datem převzetí výrobku.

Při všech legálních obchodech je společnost Boscarol Emergency Systems zodpovědná za bezpečnosti, 
fungování jen pokud:

• Všechny technické činnosti, provoz, opravy a údržba jsou splněny a dodrženy podle společnosti Boscarol 
Emergency Systems a/nebo autorizovaného servisního střediska.

• zařízení je řádně používáno jak je napsáno v uživatelském manuálu.
• Elektrická síť, kde se odsávačka používá je podle mezinárodních a platných předpisů.

Záruka společnosti Boscarol Emergency Systems se nevztahuje na náhodné nebo vedlejší poškození, které 
nebylo způsobeno autorizovanou úpravou, opravou nebo technickým zásahem. Na odsávačku OB1000 není jiná 
limitovaná záruka a/nebo další možnosti, které nejsou popsané v tomto manuálu. Jurisdikce pro povolené odvětví 
je v Bolzano – Itálie.

                                                                     3. Popis zařízení

3.1 Ovladače, znaky a kontrolní panel
Všechny ovladače jsou na přední straně odsávačky. Kontrola odsávačky je možná i když je jednotka umístěna v 
přenosném vaku.

3.1.1 Mechanické ovládače 
Na přední straně je spínač chráněn proti proniknutí vlhkosti, vody a kapalných substancí. Úprava podtlaku může 
být vykonána ovladačem, který se nachází na přední straně odsávačky. Otočením ovladače ve směru hodinových 
ručiček se dosahuje maximálního podtlaku. Dvojitá série analogových ukazatelů ukazuje skutečné hodnoty 
negativního tlaku na straně pacienta. Série ukazatelů je milibar (mbar) a kilo Pascal (kPa). Opakované dobíjení je 
možné s externím kabelem zasunutým v zásuvce blízko spínače. Nezasouvat násilně konektor do zásuvky (viz 
schéma 1).

3.1.2 Světelné indikátory
Na přední straně odsávačky indikují stav napětí akumulátoru světelné indikátory, vestavěný akumulátor a fáze 
nabíjení. Všechny indikátory jsou dobře viditelné i při silném slunečním světle. Kapacitu vnitřního akumulátoru 
zobrazují čtyři červené diody. tabulka zobrazuje stav diod a skutečné hodnoty akumulátoru:

STAV DIODY KAPACITNÍ HODNOTY
zelená DIODA zap. >70% maximální kapacity 
žlutá DIODA zap. 40-50% maximální kapacity
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červená  DIODA zap. 10-20% maximální kapacity 

Použití odsávačky s nízkou kapacitou napětí akumulátoru způsobí poškození vnitřního akumulátoru a sníží jeho 
životnost. Je velmi důležité jednotku vypnout a nabít po každém použití. Výměna vnitřního akumulátoru je 
vyloučená ze záruky. Na straně samostatného indikátoru je kontrolní světlo pro fázi nabíjení. Tento indikátor je 
zbarvený červenou/zelenou diodou: červená indikuje nabíjení, zelená indikuje ukončení nabíjení. Pokud diody 
nesvítí, signalizuje to špatnou funkčnost vnitřního elektrického obvodu, a/nebo nedostatek výkonu vnějšího 
zdroje, a/nebo špatné napojení externího kabelu a/nebo špatné připojení s držákem. Vždy ověřit zasunutí 
jednotky do držáku a/nebo kontakt v zásuvce s cigaretovým zapalovačem. Je možné, že hluk a vibrace způsobí 
špatný kontakt v zásuvce s cigaretovým zapalovačem.
Pokračováním nabíjení jednotky se nezpůsobí poškození vnitřního akumulátoru. Při dodržení těchto podmínek je 
zachována maximální kapacita akumulátoru.

NABÍJENÍ/STAV SVÍTÍCÍ DIODY FÁZE NABÍJENÍ
červená barva svítí nabíjecí fáze
zelená barva svítí ukončené nabíjení

3.1.3 Testování jednotky
Tato činnost umožní uživateli ověřit správnost chodu jednotky. Zobrazen je kontrolní záznam, který zajistí správný 
výkon zařízení.
Seznam činností:
• odpojit jednotku od externího nabíjecího kabelu
• umístit jednotku na stabilní místo ve svislé poloze (např. na stole)
• zapnout jednotku
• zkontrolovat světelný indikátor pro kapacitu na přední straně (s úplně nabitým akumulátorem zelené světlo 

musí být zapnuté)
• otočit ovladač regulátoru podtlaku ve směru hodinových ručiček na maximální hodnotu
• uzavřít prstem hadici pro odsávání pacienta (na sběrné nádobě)
• ověřit maximální hodnotu podtlaku ( –800mbar+/-10%) na analogovém ukazateli
• otočit ovladač regulátoru proti směru hodinových ručiček a ověřit snížení podtlaku na ukazateli

Nakonec porovnat výsledky testu s hodnotami na obrázku zobrazeném níže:

Fáze testu Výsledek Opatření při negativních výsledcích 
zapnutí jednotky světelné  indikátory  svítí,  pumpovací 

čerpadlo zapnuté (hluk motoru)
chybná  pumpa  a/nebo  kompletně  vybitý 
akumulátor.  Opakované  nabití 
akumulátoru  a  ověření  napětí  svítí 
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(oranžová)
ověření kapacity indikátorem s úplně nabitým akumulátorem musí být 

zelené světlo zapnuté
okamžité nabíjení akumulátoru 

ověření maximálního podtlaku hodnoty v rozsahu mezi 750 a 800 mbar 
(75kPa a 80kPa)

zkontrolovat  víko  na  sběrné  nádobě 
těsnost  odsávacího  okruhu.  Vyměnit 
jednorázové víčko.

zkontrolování regulace podtlaku rozsah  hodnot  mezi  minimum  a 
maximum  z minima  na  800mbar  (+/- 
10%) z minima na 80kPa (+/- 10%)

zkontrolovat  vakuové  spojení  a/nebo 
regulátor (proti směru hodinových ručiček 
na minimum podtlaku)

Poznámka: v případě negativních výsledků po opatřeních popsaných výše zaslat jednotku 
autorizovanému servisnímu centru (kapitola 6).

3.2 Sběrná nádoba
Odsávačka OB1000 se prodává se znovu použitelnou lahví 1000 ml (kód OB1000 FA) nebo s jednorázovou 
nádobou 1000ml  (kód OB 1000 FM). Odsávačka OB1000 FA obsahuje externí ochranný filtr, aby se předešlo 
znečištění podtlakového okruhu.

3.2.1 Znovu použitelná autoklávovatelná sběrná nádoba
Odsávací systém OB 1000 FA obsahuje znova použitelnou lahev 1000 ml s integrovaným mechanickým 
uzavíracím ventilem. Lahev je vyrobena z plastového materiálu (polypropylén) a je průhledná s natlačenou 
stupnicí. Kryt lahve umožňuje připojit ochranný filtr na VAKUOVOU stranu. Filtr je hydrofobický (PTFE) zabraňuje 
proudění kapalin a plynových substancí. Lahev se může autoklávovat (max. tlak 2 bar a max. teplota 121°C ) na 
max. 15 minut. Maximální počet sterilizačních procedur je 30. Když je tento limit dosažen, lahev se musí vyměnit. 
Po dobu použití musí být lahev ve svislé poloze. Pokud se vakuum po dobou použití sníží, prázdnou lahev 
okamžitě vyměnit za novou. Uvolnit uzavírací ventil, vypnout jednotku, odpojit hadici pacienta (VAKUUM napsané 
na víku). Nepoužívat odsávací systém bez lahve a/nebo ochranného filtru. Nákres 3 a 5 poukazuje části lahve, 
potrubí a správné napojení.

Umístit všechny složky na stabilní a bezpečné místo. Po dobu rozebrání vždy ověřit poškozené složky. Uzavírací 
ventil obsahuje jeden speciální plavák, který je připevněný na plastovém žluté kolejničce. Vždy zkontrolovat 
lehkost připevnění tohoto plováku. Vytáhnout ochranný filtr z víka lahve, opatrně ho zašroubovat/odšroubovat. 
Tato činnost umožní vytáhnout ochranný filtr bez jakéhokoli poškození!

3.2.2 Ochranný filtr
Speciálním ochranným filtrem se zabrání prosáknutí kapaliny do jednotky. Filtr je umístěn mezi jednotkou a lahví. 
Filtr je vyroben z hydrofobního materiálu PTFE, který zabraňuje přísun kapalných substancí do vzduchového 
podtlaku. Spolu s uzavíracím ventilem na lahvi filtr izoluje sací pneumatickou pumpu od plynu a kontaminovaných 
substancí. Když je filtr mokrý, není možné nasávat a musí být okamžitě vyměněn. Nezapomenout spojit stranu 
filtru se zeleným bokem na správnou stranu lahve. Jinak filtr není funkční a nechrání vzduchový okruh. 
Nepoužívat odsávací systém bez ochranného filtru! Na následujícím nákrese postup rozebrání ochranného 
filtru a lahve.
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3.2.2.1 Varování při používání ochranného filtru
Pokud se odsávací systém používá na pacientovi a/nebo v záchranářské akci, kde není možné odhadnout 
skutečné riziko možné kontaminace, filtr vyměnit po každém použití. Jinak v klinické patologii není známo a/nebo 
neexistuje nebezpečí přímé kontaminace, doporučujeme vyměnit filtr po každém výkonu nebo alespoň každý 
měsíc, ačkoli není používána.

Poznámka: Zkontrolovat správné založení ochranného filtru, které je zobrazené na nákrese 6. Nesprávné 
zasunití poškodí filtr a pravděpodobně kontaminuje jednotku.

3.2.3 Opakovaně použitelná sběrná nádoba s jednorázovou nádobou (FM)
Odsávačka OB1000 FM se předává s průhlednou lahví na více použití se stupňováním 1000 ml a s jednorázovou 
kapsou (typ Abbott®. V kapse je celistvý a speciální ochranný filtr s dvojitou funkcí: ochrana proti proudícím 
kapalinám a uzavírací ventil. V případě kontaktu kapalných substancí s filtrem se odsávací systém zablokuje a 
uživatel musí okamžitě vyměnit kapsu. Čistění a desinfekce hadic je popsaná v kap. 4.

Poznámka: Před použitím vždy ověřit správnost vsunutí lahve do jednotky. Spoj na lahvi (žlutá část) musí 
zapadat do speciálního otvoru na odsávacím systému. Úplně vložit kapsu do lahve a ověřit dobré 
uzavření víčka. Jinak se nemusí dosáhnout maximální podtlak.

Strana filtru se zeleným bodem musí být spojena s lahví (napsané VAKUUM)
1. opakovaně použitelná lahev ABBOTT 1000ml
2. jednorázový prstem ovládaný konektor 
3. jednorázová kapsa ABBOTT 1000ml se spojovací hadicí a celistvým ochranným filtrem
4. plastový konektor na hadici pro odsávání pacienta
5. silikonová hadice na odsávání pacienta (délka 130 cm nebo 51,2 inch)
                                                               
Nákres 6 zobrazuje složení opakovaně použitelní nádoby s jednorázovou kapsou a správné spojení

                                        Rozebrání lahve Abbott® s jednorázovou kapsou (OB1000 FM)
1. Odpojit vakuovou hadici mezi odsávačkou a opakovaně použitelnou lahví. Odpojit hadici na odsávání 

pacienta od kapsy
2. Vytáhnout lahev z jednotky ve svislé poloze.
3. Uzavřít víko lahve s odpojitelnou hadicí ze strany pacienta (viz obrázek níže)
4. Vytáhnout a odstranit víko z lahve, po výměně za nový
5. Při smontování pokračovat v činnosti v opačném směru

3.3   Prstem ovládaný konektor 
Na ulehčení činnosti na pacientovi a na spojení se sterilizační cívkou, odsávačka obsahuje speciální prstem 
ovládaný konektor (viz část 2 na nákresu 6) Tento spoj umožní  uživateli řídit vakuum prstem. Když je otvor 
konektoru úplně otevřený, vakuum dosahuje minimální hodnoty. Jinak se zavřeným otvorem vakuum dosáhne 
správné hodnoty v jednotce. Popsáno v kapitole 4 změna a výměna operace. 
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Vše položte na stabilní a bezpečnou podložku. Během fáze montáže zkontrolujte, zda 
nejsou komponenty  poškozeny.  Uzavírací  ventil  obsahuje jeden speciální  plovací, 
který je na plastové žluté kolejnici. Ověřte snadný pohyb tohoto plováku. Chcete-li 
vyjmout  ochranný  filtr  z  krytu  JAR,   odšroubujte/zašroubujte  filtr.  Tato  operace 
umožní vyjmutí filtru bez poničení.
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3.4 Zdroj a opakované nabíjení jednotky
Vnitřní akumulátoru odsávačky OB1000 se může opakovaně dobíjet externím kabelem nebo s nabíječkou 
akumulátoru (doplněk). Rozsah externího zdroje energie může být od 12VDC na 15VDC (jednosměrný proud). 
Správný chod nabíjení je indikovaný na LED diodě na předním panelu (viz schéma 1). Napojením na vnější zdroj 
energie se umožní úspora vnitřní energie akumulátoru a v ten jistý čas se dobije akumulátor na maximum. Externí 
zdroj energie musí být na minimum 6A (pracovní proud). Pokud zákazník požaduje, je možné dobít jednotku se 
speciálním síťovým adaptérem z hlavního zdroje (100÷230Vac). Boscarol Emergency Systems má na trhu 
rozsáhlou nabídku těchto adaptérů, s patřičnou zástrčkou (Velká Británie, Japonsko, USA, Evropa, atd). 
Nepoužívat odsávačku na odsávání pacienta po dobu nabíjení s adaptérem zapojeným do sítě.

Poznámka: Nezapínat odsávačku přímo do hlavního přívodu energie kabelem určeným do sanitky! Musíte 
si být jisti hodnotou a typem exerního zdroje energie. Externí zdroj energie musí být chráněný 
bezpečnostní pojistkou na minimum 10AT (opožděný typ). Nikdy neotvírat nabíječku akumulátoru! Pokud 
je zapojená do síťového zdroje energie, je velmi nebezpečná (NEBEZPEČÍ!)

     
                                                            4. Údržba a opětovné použití
4.1  Po použití
Po použití odpojit zařízení, oddělit jednorázové části (prstem ovládaný konektor, cívky, kapsa, atd) a odstranit. 
Ověřit funkci zařízení, spojovací hadice a ovladače na přední straně. Zkontrolovat zařízení a zkontrolovat 
možnost odchylky (pokažený přístroj, ovladač a regulátor podtlaku atd). Pokračovat v čistění a dezinfikování 
jednotky jak je napsáno v kapitole 4.5, vyměnit jednorázové části a znovu dobít zařízení s externím kabelem nebo 
nabíječkou akumulátoru. Zkontrolovat jednotku jak je napsáno v kap. 3.1.3 

4.2 Opakovaně použitelná sběrná nádoba
Proces čistění a dezinfikování opakovaně použitelné lahve:

• Založit rukavice a ochranné pomůcky (v případě potřeby ochranné brýle a/nebo ochrannou masku).
• Odpojit lahev od jednotky a všechny hadice od lahve a od ochranného filtru.
• Odpojit všechny hadice od lahve a od ochranného filtru.
• Prázdnou lahev a obsah odstranit, pokud je nevyhnutelné tak i filtr, jednorázový prstem ovládaný konektor, 

odsávací cívku, (podle platných předpisů pro jednorázový materiál).
• Rozmontovat části lahve (víko, uzavírací ventil, páska, atd.)

Při rozebrání a opakovaném složení všech částí je nutné řídit se podle nákresu na straně 8.
Po odstranění jednorázových částí položit ostatní části do studené vody a dobře opláchnout. Po této činnosti 
opláchnuté části dát do horké vody (teplota nesmí být vyšší než 60 °C a vyčistit s jemným prostředkem bez 
alkoholu. Dobře umýt, pokud je třeba, použít jemný kartáček. Nakonec opláchnout tyto části v horké vodě (30°C – 
40°C max.) a utřít do sucha jemnou utěrkou. Před opětovným uložením zkontrolovat, zda jsou všechny části čisté, 
suché a nepoškozené.

4.2.1     Dekontaminace lahve 
Lahev se může dezinfikovat vhodnými chemickými substancemi ne silnými (agresivními) ani drsnými. Nepoužívat 
žádný typ substancí, které obsahují alkohol a rozpouštědlo. Nepoužívat barevné substance, které snižují 
průhlednost lahve. Nikdy nepoužívat koncentrované substance (jen roztok). Lahev je ze speciálního materiálu a 
dobře odolává vodě a vlhkosti, ale delší ponoření do vody může způsobit menší chemický rozklad, který s časem 
sníží těsnost nádoby. Sterilizovat jen autoklávováním, na max. teplotu 121 °C (max. tlak 2bar) a max. čas 15 
minut. Nádoba musí být vložená na autoklávování obráceně (dnem vzhůru). Po sterilizaci položit části na stůl a 
nechat ochladit na pokojovou teplotu. Před opakovaným uložením ověřit neporušenost všech částí.

VAROVÁNÍ
• Nezatěžovat části po dobu sterilizace.
• Sledovat hraniční hodnoty teploty, tlaku a čas určený na autoklávování.
• Nikdy nepřesáhnout teplotu 60°C  po dobu umývání a čistění.
• Čistění, dezinfikování a sterilizace musí provádět kvalifikovaný personál.

9
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• Po 30 sterilizačních cyklech vyměnit lahev za novou. Všechny hadice, spoje a plastové konektory 
musí být vyměněné s lahví.

• Po opakovaném složení lahve ověřit dobré uzavření víka na lahvi.

4.2.2       Výměna ochranného filtru
Odpojit hadici od znečištěného filtru a odstranit (popsáno v manuálu)
Založit nový filtr a spojit hadici. Ověřit zelený bod na filtru musí být spojený s lahví (napsané VAKUUM na víku 
lahve). Opačné založení způsobí okamžité poškození filtru (nákres 8).

4.3 Výměna jednorázového víka Abbott® 
Pp použití otevřít vak odpojit hadice od odsávací jednotky a vyjmout kompletní lahev (s víkem) z jednotky a 
položit opatrně na stůl. Na vyšistění možno použít masku, brýle a rukavice. Nechat víko lahve ve svislé pozici a 
odpojit hadici od nádoby. Uzavřít s touto hadicí přístup s nadpisem VAKUUM a odhodit víko. Vyměnit víko za 
nové a smontovat lahev postupně v opačném směru.

4.4 Disponování s jednorázovými znečistěnými částmi 
Se znečistěnými částmi disponovat podle předpisů a norem o kontaminovaném odpadu. Nikdy neuskladňovat 
znečistěné části blízko nových a sterilizovaných částí.

4.5 Čistění zařízení 
Na čistění odsávačky použít jemnou utěrku a/nebo navlhčenou houbu (pokud je třeba, použít nealkoholický čistící 
prostředek). Nakonec čistění opláchnout přístroj jen navlhčenou houbou a usušit jemnou suchou utěrkou.

UPOZORNĚNÍ:
• před čištěním vyndat odsávačku z držáku nebo odpojit externí nabíjecí kabel
• nikdy nemáčet nebo neponořovat odsávací systém do kapalných substancí a/nebo do vody
• nepoužívat agresivní substance, alkohol a/nebo rozpouštědla, která mohou poškodit plastový kryt na 

jednotce a zničit popis na panelu

4.6    Opakované dobíjení vnitřního akumulátoru
Opakované dobíjení vnitřního akumulátoru je možné s vnějším - nabíjecím kabelem nebo s nabíječkou 
akumulátoru, umožní znovu dobít akumulátor z hlavního zdroje (kód ASP 70133/EU Evropská zástrčka, ASP 
70133/UK  Anglická zástrčka,  ASP 70133/JP Japonsko – americká zástrčka). Tato jednotka může být použita 
jen v místnosti a nesmí být zapojena, když se odsávačka používá na odsávání pacienta. Vnitřní akumulátor 
nemůže být změněný uživatelem. Oznámit to vždy autorizovaným pracovníkům servisního centra. Normální 
životnost akumulátoru, pokud je dobře udržovaný - 24/30 měsíců. Výměna akumulátoru se navrhuje každých 24 
měsíců. Maximální doba nabíjení (úplně vybitého akumulátoru) je přibližně 15 po sobě následujících hodin.

                                Nikdy nepoužívat nabíječku jiného typu než je uvedeno výše!

4.7   Test kapacity akumulátoru
Na testování a ověření skutečné kapacity akumulátoru a/nebo předpokladu špatné kvality akumulátoru 
pokračovat s těmito nařízeními:
• Nabít odsávací jednotku alespoň na 15 hodin.
• Nastavit maximální hodnoty podtlaku.
• Spustit odsávací jednotku na volný běh alespoň na 20 minut.
• Pokud se odsávací jednotka zastaví před touto časovou periodou, akumulátor je poškozený a je potřebné ho 

vyměnit. Poslat odsávací jednotku na servis (kap. 6)

4.8   Bezpečnost zařízení
Odsávačka OB1000 je chráněná speciálními elektrickými obvody. Tato zabezpečení jsou umístěna v jednotce a 
nejsou přístupné pro uživatele. Do zabezpečení v jednotce nemůže zasahovat uživatel. Oznámit vždy servisním 
technikům. 

4.9   Demolice a vyřazení nepoužitelných částí
Odsávací jednotka OB1000 obsahuje elektrické části a akumulátor. V případě demolice a/nebo vyřazení ze 
servisu nevyhazovat tyto části do ohně nebo do vody. Popsání platných předpisů. 

                                                                           Příslušenství a náhradní díly 

5.1 Seznam příslušenství a identifikační kódy
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      Kód      Popis 
      ASP 78000      Medicínská  odsávačka OB1000 FA s opakovaně použitelnou lahví 1000ml OB-J FA 
(červeným přenosným vakem)                                                           
      ASP 78006      Medicínská odsávačka OB1000 FA s opakovaně použitelnou lahví1000ml OB-J FA (s 
modrým přenosným vakem)
      ASP 70162      Medicínská odsávačka OB1000 FM s lahví 1000ml a jednorázovou kapsou Abbott® 
(modrý přenosný vak)
      

Jednorázové častí 

ASP 72000 Ochranný filtr typ Air.safety 60mm OB1000 FA (1 kus)
ASP 72002 Ochranný filtr  typ Air-safety 60mm OB1000 FA (balení  5 kusů)
ASP 72004 Ochranný filtr  typ Air-safety 60mm  OB1000 FA (balení  15 kusů)
ASP 70816 Jednorázová kapsa  1000ml ABBOTT s hadicí a  konektorem (balení 5 kusů)
ASP 70818 Jednorázová kapsa  1000ml ABBOTT s hadicí a konektorem  (balení  15 kusů)
ASP 70812 Opakovaně použitelná lahev 1000ml ABBOTT bez  jednorázové kapsy 
ASP 70850 Opakovaně použitelná lahev autoklávovatelná  1000ml OB-J FA s konektory a 

ochranným filtrem
ASP 70304 Jednorázový prstem ovládaný konektor (balení  5 kusů)
ASP 70306 Jednorázový prstem  ovládaný konektor  (balení  15 kusů)
ASP 70312 Odsávací cívka  Ch.10 černá
ASP 70314 Odsávací cívka Ch.12 bílá 
ASP 70316 Odsávací cívka Ch.14 zelená 
ASP 70318 Odsávací cívka Ch.16 oranžová
ASP 70320 Odsávací cívka Ch.18 červená

ASP 70322 Odsávací cívka  Ch.20 žlutá 
Náhradní díly

ASP 75550    Více jazyčný uživatelský manuál
ASP 7090 Silikonová hadice, délka  130cm / 51,2inch (int. průměr 6mm/ext.12mm)

         ASP 70910                           Spojování hadice pro ochranný filtr
         ASP 70172                           Externí nabíjecí kabel se zástrčkou pro cigar. zapal.

ZC1 9006 Spojovací hadice mezi ochranným filtrem a odsávací jednotkou 
ZC1 9001 90° žlutý plastový konektor mezi lahví a hadicí ze strany pacienta)
ZC1 9005 Kompletní souprava uzavíracího ventilu pro lahev OB-J FA 
ASP 70166/B Přenosný vak modrý s popruhem

         ASP 70166/R                        Přenosný vak červený s popruhem
Doplňky a nestandardní zboží 

ASP 70133/EU Nabíječka akumulátoru  240VCA 50Hz Euro -zástrčka 
ASP 70133/UK Nabíječka akumulátoru  240VCA 50Hz UK- zástrčka 
ASP 70133/JP Nabíječka akumulátoru 240VCA 50Hz Japonská –zástrčka 

        ASP 73100                            Držák podává výkon podle EN1789 OB10WB pro odsávačku OB1000

Poznámka: Výše uvedený seznam může výrobce upravovat bez obeznámení zákazníků!
                                                         

                                                                                       6.   Servis
Nepoužitelné součástky odevzdat servisním technikům. Neotvírat odsávací jednotku, neupravovat žádné části 
a/nebo elektrický obvod. O doplnění náhradních dílů požádat výrobce. Každým nežádoucím zásahem do jednotky 
se může odmítnout záruka a negarantuje se bezpečnost zapsaná v  MDD93/42/EHS a vztahující se na normu 
ISO 10079-1:1999

                                       
                                                                                        7. Poruchy

Selhání Možná příčina Správná akce 
Odsávací jednotka nefunguje na 
vnitřní energii akumulátoru 

• úplně vybitý akumulátor 

• poškozený akumulátor 

• nabít jednotku alespoň na 24 
následujících hodin

• oznámit servisním technikům

11



2003/01 Rev.D  USMAN1000-E

Odsávací jednotka nefunguje pokud je 
spojená s externím nabíjecím kabelem

• poškozený kabel 
• poškozené kabelové oko na 

odsávací jednotce 
• chybný externí zdroj energie 

(12/15VDC - min.6A)

• vyměnit kabel 
• poslat na servis
• ověřit externí zdroj energie a 

hodnoty napájení

Odsávací jednotka funguje jen pokud 
je spojená s externím kabelem

• poškozený akumulátor • oznámit servisním technikům

Nabíječka akumulátoru nefunguje 
správně 

• poškozená nabíječka akumulátoru • ověřit přední LED indikátor na 
jednotce. Pokud je zapnutý ale 
nenabíjí, prosím oznámit servisním 
technikům

• vyměnit nabíječku akumulátoru 

Odsávací jednotka funguje, ale 
indikátor je vypnutý(nesvítí)

• poškozený vnitřní obvod 

• velmi nízké napětí akumulátoru 

• ověřit funkci LED indikátoru zda je 
spojený s externím nabíjecím 
kabelem. Pokud nabíjení funguje 
do 24 hodin nabít nebo oznámit 
servisním technikům 

Činnost odsávací jednotky je velmi 
krátká.

• poškozený akumulátor

• chybný vnitřní nabíjecí obvod

• udělat test popsaný v kapitole  4.7 
tohoto manuálu a/nebo 

• oznámit servisním technikům 
Síla podtlaku na straně pacienta je 
velmi nízká a/nebo žádná  

• regulátor podtlaku úplně otevřený 

• ochranný filtr je blokovaný  a/nebo 
poškozený 

• spojovací hadice jsou ucpané 
a/nebo zalomené a/nebo 
odpojené 

• jednorázová kapsa není dobře 
vložena 

• uzavírací ventil je blokovaný nebo 
poškozený 

• jednorázová kapsa je plná 
kapalných substancí, ochranný 
filtr je blokovaný 

• čerpadlový motor je poškozený 

• otočit regulátor ve směru 
hodinových ručiček a ověřit 
hodnoty podtlaku na 
vakumanometru 

• vyměnit filtr
• vyměnit a/nebo rozpojit hadice, 

ověřit sběrnou lahev  
• vložit kapsu do nádoby 
• vyměnit opakovaně použitelnou 

lahev
• vyprázdnit lahev a/nebo odpojit 

hadici od lahve pro odblokování 
uzavíracího ventilu. Jednotka může 
fungovat jen ve svislé poloze 

• vyměnit jednorázovou kapsu

• oznámit servisním technikům 

Když není možná regulace podtlaku, 
stále je maximum, ačkoli je lahev 
vybraná 

• chyba na vnitřním pneumatickém 
okruhu 

• oznámit servisním technikům 

Vysoký hluk, nízké odsávání,  vysoké 
vibrace 

• poškozené vnitřní čerpadlo • oznámit servisním technikům

Poznámka: Další nesrovnalosti, které nejsou popsané ve výše uvedeném seznamu, oznámit vždy 
autorizovanému servisnímu centru a/nebo výrobci.

                                                             

 8.  Technické údaje a zápis podle mezinárodních předpisů

8.1 Klasifikace podle MDD 93/42/CEE

AKTIVNÍ MEDICÍNSKÁ ODSÁVACÍ JEDNOTKA pro praktické použití, přenosná, podává výkon podle normy 
ISO10079:1-1999 a IEC60601 (a všechny přílohy).

Klasifikace pro medicínské zařízení :                                              IIb 

Typ odsávání :                    VYSOKO VAKUOVÉ-VYSOKO  PRŮTOKOVÉ 
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Cíl použití:                                  DOČASNÉ (max. doba použití 60 minut)

Typ  napájení: SELV (12/15VDC) - typ BF - třída II 

Ochrana proti vodě (IEC529:1989)   IPX32d (Ochrana proti proniknutí pevné hmoty s průměrem 
nad 2,5 mm, ochrana proti šplouchající vodě a proti 
proniknutí kovového materiálu) 

                Nepoužívat odsávačku v přítomnosti hořlavin a/nebo výbušných substancí!
 
8.2 Velikost a rozměr

Max. rozměry:      220mm  x 235mm  x 65mm (šxhxv)
     8,661inch (šířka)  x 9,251inch (hloubka) x 2,559inch (výška)

Hmotnost:      4,0 Kg max. se všemi doplňky
Tolerance max. na všechny  velikosti:   +/- 5%

8.3 Technické znaky zařízení 

Max. výkon podtlaku: 800mbar, 80kPa, 610mmHg +/-10% v rozmezí   
Regulace podtlaku: přímá
Regulace rozsahu podtlaku: z  minimum na 800mbar (0-80kPa)
Max. průtoková rychlost:  20 LPM (litr za minutu) volně  +/- 10%
Max. doba použití s maximálním podtlakem: asi 30 minut +/-10%
Přibližný max. hluk: 65dBA
Přesnost analogového ukazatele: +/-5%
Přesnost napětí sledovaného akumulátoru: +/-5%

8.4 Výkon zdroje 

Fungování/nabíjení: 12/15VDC (Jednosměrný proud)
Max. proudové zatížení: 70W (max. zatížení 6A)
Akumulátor: vnitřní, hermeticky těsněný, opakovaně nabíjecí s kapacitou  3Ah 
Max. čas nabíjení:                   15 hodin
Pojistky: Vnitřní (nedostupné pro uživatele) 

Poznámka:  externí  zdroj  energie  musí  dodávat  aspoň  6A  DC  na  funkci  a  opakované  nabíjení  vnitřního 
akumulátoru. S bateriovou nabíječko od hlavního zdroje, jednotka po dobu fungování používá energii vnějšího 
akumulátoru.

8.5 Ekologické podmínky 

Fungování/teploty opakovaného nabíjení: od 0°C do +50°C
Navrhovaná teplota nabíjení:  od +15°C do +30°C
Teploty skladování:                       od -30°C do +60°C (s originálním balením)
Vlhkost  /UR% na fungování a skladování:   od 20 do 90%, ne kondenzovaný
Rozsah atmosférického tlaku: od 700 do 1060hPa (700/1060mbar)

8.6 Technické údaje ochranného filtru 

Typ Air-safety průměr 60mm, s  PTFE filtrem a polypropylénovým hermetickým obalem 
Max.   příslušný tlak  1bar (100kPa)
Zadržovací kapacita:
• pro vodní roztok: do 0,9bar (90kPa)
• pro rozprášené části: 0,1um 99,99%

8.7 Symboly

VCA = Napětí  (střídavý proud)
VDC = Najetí  (jednosměrný proud)
°C stupně  °C 
bar jednotka pro tlak a  podtlak 
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kPa jednotka pro tlak  a podtlak 
mmHg jednotka tlaku 
Převod: 1bar = 100kPa = 750mmHg
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8.8 Prohlášení o shodě 

EHS Prohlášení o shodě medicínského výrobku

Výrobce:                          BOSCAROL EMERGENCY SYSTEMS
V. G. Di Vittorio, 33 - 39100 BOLZANO – ITALY
Tel. +39 0471 932893 – Fax. +39 0471 932331
www.boscarol.it   -   Email: info@boscarol.it
Potvrzuje UNI EN ISO 9001 - EN46001
Certifikát N° CERT-03041-98-AQ-VEN-SINCERT
Záření: DET NORSKE VERITAS – Notify body: 0434
Příloha II na Medicínskou odsávací jednotku

vyhlašuje  zodpovědnost  za produkt (název):       MEDICÍNSKÁ ODSÁVACÍ JEDNOTKA
       Typ: OB 1000 FA – OB 1000 FM 

       Kód: ASP 78000 – ASP 78006 – ASP –  70162 

ve shodě se Zasedací směrnicí:      93/42/EHS pro Medicínské zařízení
podává výkon podle  základních podmínek:                        Přídavek I – 93/42/EHS

Metoda klasifikace (MDD 93/42/EHC):                TŘÍDA IIb

zařízení funguje podle následujících 
Směrnic  a/nebo norem: MDD 93/42/EHS

IEC 60601-1:1988 + Přídavky
EN ISO 10079-1:1999

Bolzano, 30.07.2000

Oscar Boscarol Brazzo Daniele
Prezident společnosti Vedoucí strojírenského oddělení 

Kontrola kvality  spravování 
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8.9 Přesné údaje o výrobku (MDD 93/42/CEE)

ZAŘAZENÍ: VÝROBNÍ ČÍSLO:

Datum nákupu:                         Prodávající:

Majitel:

Adresa:

Poštovní číslo: Město:

Telefon: Fax:

Datum : Podpis:

SLEDOVÁNÍ ŠPATNÝCH INFORMACÍ O VÝROBKU 
Vaše připomínky, kritiku a návrhy pomohou společnosti Boscarol Emergency Systems zlepšit výrobní aktivity, 

výrobky, servisní služby a způsob prodeje. Děkujeme!

Prosím vyplnit tento formulář a faxovat na číslo: +39 0471 932331 nebo E-mailem na  adresu: 
production@boscarol.it
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