
4. Weergave 
accu-capaciteit 

8. Aansluiting oplader 

5. Accu testknop 

3. Vacuümregelaar 

2. Vacuümmeter 

1. Aan/uit 

7. Opvangpot 

6. Aansluitpunt uitzuig- 
verbindingsslang 

Informatie Atmos C 161 uitzuigapparaat 
 
 
 

 
 

De Atmos C 161 is een handzaam mobiel uitzuigapparaat voor het wegzuigen van 
slijm en sputum uit de bovenste luchtwegen. Bij aanzetten van het apparaat wordt 
een vacuüm opgebouwd waardoor het slijm kan worden afgezogen. Het afgezogen 
slijm wordt opgevangen in de bijgeleverde opvangpot. De Atmos C 161 is licht en 
compact en in een bijgeleverde schoudertas mee te nemen. 

 
 

Werking 
 

De Atmos C 161 kan aangesloten worden op een lichtnet aansluiting (220V), maar 
kan ook mobiel gebruikt worden. Het apparaat beschikt over een 12V accu. De 
interne accu wordt met behulp van de bijgeleverde oplader opgeladen (8). Met de 
accu testknop (5) kan de accuspanning worden gecontroleerd. Bij voldoende 
accuspanning branden de groene controlelampjes(4). 

 
 

In gebruik nemen 
 

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet de accu worden 
opgeladen. Door indrukken van de aan/uit knop (1) wordt het uitzuigapparaat aan- en 
uitgeschakeld. 
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10. Deksel 

9. Verwijderen opvangpot 

11. Plaats bacteriefilter 

Met behulp van een vacuüm regelknop (3) kan het gewenste vacuüm worden 
ingesteld. Stel deze in op 40-60 mmHg voor volwassenen, voor kinderen op 20-40 
mmHg. 

 
Dit apparaat kan onafhankelijk van netvoeding functioneren op een interne accu. Met 
behulp van de bijgeleverde oplader kan de accu worden opgeladen. De bijgeleverde 
oplader is uitsluitend bestemd voor het opladen van deze ingebouwde accu. Als de 
accu leeg is duurt het ongeveer 1-2 uur voor dat het opladen gereed is. De groene 
acculampjes geven een indicatie voor accuvermogen aan (elk brandend lampje geeft 
20% vermogen aan). Tijdens het opladen kan er wel gezogen worden. Het apparaat 
is met behulp van een aansluitkabel ook op een 12 volts (sigarettenaansteker) in de 
auto te gebruiken. De interne accu van het uitzuigapparaat kan op deze wijze niet 
worden opgeladen. 

 
De opvangpot (transparant blauw aan de achterzijde) van het apparaat is op 
eenvoudige wijze door horizontaal naar achterschuiven los te koppelen, zodat deze 
na verwijderen van het deksel leeg gemaakt kan worden. 

 

 
 

 

Bediening 

• Zet het apparaat aan met aan/uit schakelaar (1). 

• Sluit de verbindingsslang aan op de hiervoor bestemde aansluitpoort (6). 

• Sluit de vingertip af en controleer de ingestelde vacuümdrukopbouw op de 
vacuümmeter (2). 

• Gebruik elke keer een nieuwe steriele uitzuigkatheter. 

• Spoel de verbindingsslang na gebruik door met schoon water vanuit het 
doorspoelpotje. 

• Zorg ervoor dat de opvangpot (7) nooit te vol is, indien half vol → legen. 
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Vervangen van het filter 
 

De Atmos C 161 werkt alleen als de bijgeleverde bacteriefilter is geplaatst. De 
overloopbeveiliging en dit filter voorkomen dat slijm en water in het binnenste van het 
apparaat terechtkomt. 

 
Indien het zuigvermogen van de pomp terugloopt, is het aan te raden om het witte 
filter te wisselen. Als het filter vochtig is geworden dient het eveneens verwisseld te 
worden. Bij het verwisselen van het filter worden disposable handschoenen gebruikt. 

 
 

Atmos bacteriefilter 

 
 

Reinigen en onderhoud 
 

De verbindingsslang wordt eenmaal per week gewisseld. Nadat de opvangflacon is 
leeggegoten kan deze in een milde zeepoplossing worden gereinigd. Het apparaat 
zelf kan met een vochtige doek worden schoongemaakt. 

 
 

Service en reparatie 
 

Eenmaal per jaar wordt het apparaat technisch nagekeken en gecontroleerd door de 
onderhoudsfirma.  


