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ASKEA DC30
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Beschrijving/bediening
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(A) Opvangreservoir
(B) Bacteriefilter
(C) Siliconen slang
(D) Vacuümmeter
(E) Vacuümregelknop
(F) AAN/UIT knop
(G) Netaansluiting ( 220V)
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Aansluiten opvangreservoir




Afb.1: Verbindingsslang met het blauwe haakse koppelstuk
op de pomp aansluiten. Let hierbij op dat blauwe deel van het
filter naar de pomp “wijst”.
Afb. 2: Witte haakse koppelstuk in opening in het midden van
het deksel duwen met opschrift “VACUUM”.
Afb. 3:Uitzuigverbindingsslang op nippel drukken met opschrift “PATIENT”.

!
Regelunit (LED-indicatoren)
Regelknop

Vacuümmanometer

Permanent

Oplaadapparaat (lichtnetadapter) of autoaccu is aangesloten. Voedingsspanning is aanwezig.

Knippert

Indien pomp ingeschakeld is in combinatie met aangesloten lichtnetadapter, of dat looptijd van 2 minuten overschreden is

Knippert

Knippert af en toe groen: accu voor 90% opgeladen!

Permanent

Accu wordt opgeladen

Knippert

Accu meer dan 50% leeg , indien mogelijk opladen met adapter.

Permanent

Defecte accu

Permanent

Motor is ingeschakeld.

LED– indicatoren
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Pomp aansluiten op geaarde netvoeding. (of middels kabel op sigarettenaansteker in auto).
Schakel de hoofdschakelaar in, groene controle lampje ( in schakelaar )
moet branden en led moet groen oplichten.
Stel met regelknop (A) het gewenste maximale vacuum in terwijl u met uw
vinger (B) de zuigslang afsluit.
Kies afhankelijk van gebruik (eventueel overleg CTbM) de juiste maat uitzuigcatheter en verbind deze middels een “vingertip” (C) of koppelstuk
met de zuigslang.
Indien een uitzuigcathter met een beluchtingsopening wordt gebruikt kunt
u deze rechtstreeks aansluiten op de zuigslang.

Na gebruik
C

A






B



Zuigslang goed naspoelen (A) met water. Opvangreservoir niet meer dan
3/4 vullen!!
Opvangpot (B) loskoppelen (omhoogschuiven) van de asskea nadat u zowel de zuigslang als de verbindingsslang losgekoppeld heeft van het deksel. Deksel eraf schroeven en pot ledigen. Schoonmaken en goed spoelen
totdat alle secretieresten verwijdert zijn.
Voorkom dat het filter (C) nat wordt door de Asskea scheef te houden tijdens uitzuigen (of indien de Asskea niet in gebruik is en zich er al vloeistof/secretie bevindt in opvangpot) Filter zal hierdoor verzadigd/verstopt
raken m.a.g. afname van zuigkracht.
Sluit de Asskea altijd aan op een stroomvoorziening ( 220V of 12 V).

Storingen
Storing
Pomp start
niet

Geringe zuigkracht

LED indicatie
Permanent groen
Permanent groen
Permanent groen

Mogelijke oorzaak
Lege accu.
Filter is vochtig/dicht.

Oplaadadapter aansluiten.
Bacteriefilter vervangen.

Knippert rood

Accu bijna ontladen.

Accu opladen/ asskea aansluiten netstroom.

Lekkage in systeem.

Controleer systeem/slangen/verbindingen
op lekkage.
Controle filter/vervangen.

Vuil bacteriefilter.
Geen zuigkracht

Zuigslang verstopt
Bacteriefilter verzadigd
Overloopbeveiliging van
deksel sluit opening af

Vervang de zuigslang.
Bacteriefilter vervangen, controleer of slangen goed zijn aangesloten.
Controleer of opvangreservoir niet vol is,
reservoir ledigen.
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