
AFZUIGPOMP NEW ASKIR 30 

GEBRUIKERS HANDLEIDING 
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Bevestigen bacteriefilter / Filter assembling (code SP 0046) 
Voor model: ASKIR / ASPIRET / EMIVAC 

STROOMRICHTING / FLOW DIRECTION 

Zuiguitgang van de pomp 
Suction pump inlet 
 ! !

Flessendeksel-aansluiting 
Vessel air tube
 !
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Bevestigen bacteriefilter / Filter assembling 
Mod.: HOSPIVAC 400 ( code SP 0047 ) 
           HOSPIVAC 350 ( code SP 0121 ) 

         STROOMRICHTING / FLOW DIRECTION 

Zuiguitgang van de pomp 
Suction pump inlet 
 

Flessendeksel-aansluiting 
Vessel air tube
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!



New	  Askir	  30	  is	  een	  chirurgische	  afzuigpomp	  voor	  een	  230V	  stroombron,	  te	  
gebruiken	  voor	  afzuigen	  van	  lichaamsvloeistoffen	  zoals	  bijv.	  	  mucus	  of	  	  catarre	  
en	  bloed.	  
Makkelijk	  draagbaar	  apparaat	  dat	  ontworpen	  is	  voor	  niet	  continu	  gebruik,	  120	  
min.	  AAN	  	  /	  60	  min.	  UIT.	  
Dankzij	  deze	  eigenschappen	  en	  prestaties	  is	  dit	  apparaat	  geschikt	  voor	  
ziekenhuis	  	  
gebruik	  bij	  tracheotomie	  patiënten,	  eenvoudige	  chirurgische	  toepassingen	  en	  
postoperatieve	  therapie	  thuis.	  Huis	  vervaardigd	  van	  kunststof	  met	  een	  hoge	  
hitteresistentie	  en	  elektrisch	  geïsoleerd,	  conform	  de	  laatste	  Europese	  
veiligheidsnormen.	  Wordt	  geleverd	  met	  een	  1	  liter	  fles	  van	  policarbonaat	  die	  in	  
de	  autoclaaf	  steriliseerbaar	  is	  en	  met	  deksel	  met	  overstroom-‐beveiliging.	  
Uitgevoerd	  met	  regelknop	  voor	  zuigkracht	  en	  afleesbare	  vacuümmeter,	  welke	  
geplaatst	  zijn	  op	  de	  voorzijde	  van	  het	  apparaat.	  

ALGEMENE WAARSCHUWING 

RAADPLEEG ZORGVULDIG DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR U HET 
APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT. 

HET APPARAAT MAG ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL 
GEBRUIKT  WORDEN 

MAAK HET APPRAAT NIET OPEN. VOOR TECHNISCH ADVIES  NEEMT MEN 
CONTACT OP MET DE CA-MI SERVICEDIENST. 
BELANGRIJKE  VEILIGHEIDS MAATREGELEN 

1. Na openen van de verpakking controleer de algehele staat van het apparaat:
controleer op transportschade van het kunststof huis, dit kan onder druk inwendige
delen blootleggen. Bij  het eerste gebruik van het apparaat, en bij elke
daaropvolgende gelegenheid, dient u te controleren of het elektriciteitssnoer niet is
beschadigd, gebladderd of gespleten. Als dit het geval is, moet men niet de
stekker in het stopcontact steken.

2. Voordat u de stekker aansluit controleer of de elektrische gegevens van het
apparaat overeenkomt met het aan te sluiten stroomnet.

3. Houdt het volgende bijzonder goed in de gaten:
• Gebruik uitsluitend originele onderdelen
• Plaats het apparaat op stabiele en vlakke ondergrond en voorkom verstopping

van de luchttoegang aan de zijden.
• Gebruik het niet in aanwezigheid van ontvlambare stoffen als lucht met

narcose gassen, zuurstof en lachgas.
• Pak de stekker en het apparaat niet vast met natte of vochtige handen. Gebruik

het apparaat niet onder de douche of in het bad.
• Laat geen kinderen of  onbekwame personen het apparaat zonder toezicht

gebruiken
• Indien niet in gebruik, laat de stekker niet in het stopcontact zitten.
• Trek niet aan het snoer, maar neem de stekker tussen de vingers.
• Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden of aan warmtebronnen.

4. Het apparaat moet gebruikt worden waar het voor ontworpen is: chirurgische
afzuigpomp. Een ander gebruik maakt het apparaat ongeschikt en gevaarlijk. De
fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door ondeskundig gebruik of
aansluiting aan een niet juist stroomnet. Gebruik het apparaat  niet voor andere
doeleinden dan  de  fabrikant voorschrijft.

5. Vernietiging	  van	  apparaat	  of	  accessoires	  dient	  te	  gebeuren	  overeenkomstig	  de	  
wet	  of	  gebruiken	  van	  het	  land	  waar	  het	  apparaat	  gebruikt	  wordt.

WAARSCHUWING 

CONFORM DE NIEUWE EUROPESE RICHTLIJNEN GEEFT CA-MI ENKELE 
FUNDAMENTELE PUNTEN AAN MET BETREKKING TOT  BESCHERMING  
EN DE HYGIENE VAN HET APPARAAT EN ZIJN GEBRUIKERS 

REGELS	  VOOR	  HET	  TERUGSTUREN	  VAN	  HET	  
APPARAAT	  VOOR	  REPARATIE	  

OM TE VOORKOMEN DAT HET ONDERHOUDSPERSONEEL DAT 
VERANTWOORDELIJK IS VOOR REPARATIES WORDT BESMET, 
VERZOEKEN WIJ U DE VOLGENDE REGELS IN ACHT TE NEMEN: 

1. ELK	   APPARAAT	   DAT	   TERUGGESTUURD	   WORDT	   NAAR	   CA-‐MI	   ZAL	   ONDERWORPEN
WORDEN	   	   AAN	   HYGIENISCHE	   CONTROLES	   VOOR	   MET	   DE	   REPARATIE	   WORDT	  
BEGONNEN.	   INDIEN	   CA-‐MI	   HET	   APPARAAT	   ONGESCHIKT	   VINDT	   VOOR	   REPARATIE	  
DOOR	   ZICHTBARE	   UITWENDIGE	   OF	   INWENDIGE	   TEKENEN	   VAN	   BESMETTING,	   ZAL	  
HET	  APPARAAT	  	  TERUGGESTUURD	  WORDEN	  NAAR	  DE	  KLANT	  ONDER	  VERMELDING	  
VAN	  APPARAAT	   NIET	   GEREPAREERD.	   EEN	   BRIEF	   ZAL	   BIJGEVOEGD	  WORDEN	   DIE
UITLEG	  GEEFT	  MET	  BETREKKING	  TOT	  DE	  	  FOUTEN	  DIE	  MEN	  IS	  TEGEN	  GEKOMEN.	  

2. CA-‐MI	   ZAL	   BEOORDELEN	   OF	   DE	   BESMETTING	   VEROORZAAKT	   IS	   	   DOOR	   FOUTE
WERKING	   OF	   DOOR	   ONJUIST	   GEBRUIK.	   INDIEN	   VOLGENS	   CA-‐MI	   DE	   BESMETTING	  
DOOR	  FOUTE	   	  WERKING	  IS	  VEROORZAAKT	  ZAL	  CA-‐MI	   	  HET	  PRODUCT	  VERVANGEN,	  
OP	  VOORWAARDE	  DAT	  HET	  VERGEZELD	  WORDT	  DOOR	  DE	  KASSABON	  OF	  FACTUUR,	  
EN	  	  MET	  EEN	  GESTEMPELDE	  GARANTIEVERKLARING/–KAART.	  

3. CA-‐MI	   STELT	   ZICH	   NIET	   VERANTWOORDELIJK	   VOOR	   ONDERDELEN	   DIE	   SPOREN	  
VERTONEN	   VAN	   BESMETTING,	   MAAR	   ZAL	   DEZE	   VERVANGEN	   EN	   DE	   KOSTEN	  
HIERVAN	  IN	  REKENING	  BRENGEN	  BIJ	  DE	  AFNEMER.	  

4. HET	   IS	  DAAROM	  VERPLICHT	  OM	  HET	  UITWENDIGE	  KUNSTSTOF	  HUIS	   VAN	  DE	  POMP	  
GRONDIG	   TE	   DESINFECTEREN	   D.M.V.	   EEN	   DOEK,	   	   VOCHTIG	   GEMAAKT	   MET	  
GEDENATURALISEERDE	   ALCOHOL	   OF	   EEN	   HYPOCHLORAAT	   OPLOSSING.	   DE	  
ONDERDELEN	   DESINFECTEERT	   U	   DOOR	   ONDERDOMPELING	   IN	   DEZELFDE	  
DESINFECTERENDE	  VLOEISTOF.	  

5. DOE	  HET	  APPARAAT	  PLUS	  ONDERDELEN	  IN	  EEN	  ZAK,	  VERMELD	  DAAROP	  	  DAT	  DEZE	  
ZIJN	  GEDESINFECTEERD.

6. SPECIFICEER	  ALTIJD	  DE	  KLACHT	  OM	  DE	  REPARATIETIJD	  ZO	  KORT	  MOGELIJK	  TE
HOUDEN.

7. SPECIFICEER	  DE	  ONDERVONDEN	  KLACHT	  ZODANIG	  DAT	  CA-‐MI	  KAN	  VASTSTELLEN	  OF	  
DE	  KLACHT	  GEDEKT	  WORDT	  DOOR	  DE	  GARANTIE.	  



BIJGELEVERDE	  ACCESSOIRES	  

CODE	   OMSCHRIJVING	  
RE	  210.001	   AFZUIGFLES	  1000ml	  KOMPLEET	  
RE	  210.003	   AFZUIGFLES	  ALLEEN	  1000ml	  
RE	  210.352	  	   DEKSEL	  VOOR	  AFZUIGFLES	  
RE	  210.354	   AFDICHTRING	  VOOR	  1000	  EN	  2000ml	  FLES	  
RE	  210.410	   CATHETER	  VERBINDINGSSTUKJE	  
RE	  210.355	   SLANGENSET	  MET	  CATHERSTUKJE	  	  
SP	  0036	   SLANGENSET	  MET	  ANTIBACTERIEFILTER	  	  

EN	  CATHETERSTUKJE	  	  	  
RE	  210.400	   AFZUIGCATHETER	  –	  advies:	  na	  iedere	  

behandeling	  vervangen	  
SP	  0046	   ANTIBACTERIEFILTER	  –	  advies:	  na	  iedere	  

behandeling	  vervangen	  

REINIGEN VAN DE ACCESSOIRES

Terwijl u latex wegwerphandschoenen draagt maakt u de accessoires als volgt 
schoon: 
1. U pakt de fles met uw hand vast en draai de deksel los tegen de richting van de klok.
2. Verwijder / trek los  het rode vlotterhuis met vlotter, onder aan de deksel

(kegelvormige gedeelte met 3 openingen)
3. Nadat u het vlotterhuis eraf gehaald heeft, verwijdert u de vlotter met rode afdichting

uit het vlotterhuis.
4. Om de accessoires te desinfecteren dient u gedenaturaliseerde alcohol of

oplossingen op hypochloraat-basis te gebruiken. Deze zijn eenvoudig bij de
drogist te koop.

5. Wanneer u klaar bent met schoonmaken zet u de vlotter weer in het vlottershuis, met
de rode afdichting naar de vlotterhuis-opening.

6. Plaats het open einde van het vlotterhuis in de zitting van de deksel.
7. Om het reinigen van de fles te vereenvoudigen vult u deze voor een derde met

gewoon kraanwater. De weggezogen vloeistof wordt hierdoor verdund en is
eenvoudig te verwijderen.

Het is mogelijk om de accessoires, deksel en fles, afzuigslangen en verbindingsstukje te 
steriliseren d.m.v. autoclaaf. Gebruik een sterilisatieproces van 120°C ( 1 bar ) gedurende 
max. 15 minuten. Controleer nadien op breuk of beschadiging. 

DE ACCESSOIRES KUNNEN GEDESINFECTEERD WORDEN MET 
GEDENATURALISEERDE ALCOHOL OF OPLOSSINGEN OP 

HYPOCHLORAAT-BASIS 

DE	  ANTIBACTERIEFILTER	  NIET	  WASSEN,	  SPOELEN,	  
STERILISEREN	  OF	  AUTOCLAVEREN.	  
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	  PERIODIEKE	  ONDERHOUDS	  CONTROLES	  

De	  NEW	  ASKIR	  30	  afzuigpomp	  vraagt	  geen	  onderhoud	  of	  smering.	  Het	  apparaat	  dient	  
echter	  wel	  dagelijks	  voor	  elk	  gebruik	  gecontroleerd	  te	  worden.	  Het	  apparaat	  uitpakken	  
en	  altijd	  controleren,	  dat	  de	  kunststof	  delen	  en	  netstroomsnoer	  onbeschadigd	  zijn.	  Zij	  
kunnen	  beschadigd	  zijn	  door	  een	  vorige	  gebruiker.	  Sluit	  het	  snoer	  aan	  op	  het	  
elektriciteitsnet	  en	  zet	  het	  apparaat	  aan.	  Sluit	  de	  zuiguitgang	  van	  de	  pomp	  af	  met	  uw	  
vinger	  met	  de	  vacuümregelaar	  op	  stand	  maximaal	  Verifieer	  dat	  de	  vacuümmeter	  tot	  
0,80	  bar	  uitslaat.	  Draai	  de	  knop	  van	  rechts	  naar	  links	  en	  controleer	  of	  de	  regelknop	  goed	  
werkt	  van	  0,80	  tot	  ongeveer	  0,40	  bar.	  Controleer	  op	  luide	  of	  storende	  geluiden,	  wat	  op	  
inwendige	  schade	  duidt.	  Een	  smeltzekeringen	  (F1.6	  A	  250V)	  beschermt	  het	  apparaat	  en	  
bevindt	  zich	  in	  de	  stekkeraansluiting	  aan	  de	  achterkant	  van	  het	  apparaat.	  Bij	  vervanging	  
altijd	  controleren	  of	  het	  type	  en	  de	  waarde	  overeenkomt.	  

N°	   Storing	   Oorzaak	   Herstellen	  
1	   Geen	  afzuiging	   	  Flessendeksel	  zit	  niet	  goed	  

vastgedraaid	  
Draai	  de	  deksel	  los,	  en	  dan	  
weer	  op	  de	  goede	  manier	  

vast	  
2	   Geen	  afzuiging	   Deksel	  afdichtring	  zit	  niet	  

op	  zijn	  plaats	  
Draai	  de	  deksel	  los,	  en	  plaats	  
de	  afdichtring	  correct	  op	  zijn	  

plaats	  
3	   Geen	  afzuiging	   De	  slangen	  zijn	  geknikt.	  	   Leg	  de	  slangen	  zodanig	  dat	  

ze	  niet	  kunnen	  knikken	  
4	   De	  vlotter	  sluit	  niet	  	   Als	  de	  deksel	  schoon	  

gemaakt	  is,	  let	  goed	  op	  of	  
het	  vlotterhuis	  niet	  los	  zit	  

Zet	  het	  vlotterhuis	  op	  zijn	  
plaats	  

5	   Trage	  afzuiging	   Te	  weinig	  vacuüm	   Vul	  de	  fles	  voor	  een	  derde	  
met	  gewoon	  kraanwater	  

6	   Geen	  afzuiging	  
doordat	  mucus	  

uitstroomt	  	  

Filter	  verstopt	   Vervang	  filter	  

Storing	  1	  -‐	  2	  -‐	  3	  –	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  –	  5	  -‐6	  

Niet	  naar	  wens	  	  
verholpen	  kunnen	  

worden

Neemt	  contact	  op	  met	  de	  	  
importeur	  /	  verkoper,	  die	  
de	  	  CA-‐MI	  Servicedienst	  

raadpleegt	  

Stop	  met	  afzuigen	  als	  de	  vlotter	  gaat	  werken	  door	  te	  veel	  vloeistof	  in	  de	  fles.	  Indien	  de	  
vlotter	  (het	  overloop	  beveiligingssysteem)	  niet	  werkt	  dan	  heeft	  dit	  twee	  gevolgen:	  
Afzuigen	  van	  vloeistof	  wordt	  gestopt	  door	  het	  antibacterie	  filter	  en	  vermijdt	  daardoor	  het	  	  
binnendringen	  van	  vloeistof	  in	  het	  apparaat.	  En	  indien	  beide	  beveiligingssystemen	  niet	  
werken	  dan	  bestaat	  de	  kans	  dat	  vloeistof	  in	  het	  apparaat	  binnendringt.	  In	  dit	  geval	  –	  
retourneer	  het	  apparaat	  naar	  uw	  CA-‐MI	  service	  dienst.	   	  

INDIEN	  HET	  APPARAAT	  IN	  GEBREKE	  BLIJFT	  OF	  NIET	  GOED	  	  WERKT,	  	  	  	  	  	  	  
PROBEER	  DAN	  NIET	  ZELF	  HET	  APPARAAT	  TE	  REPAREREN	  MAAR	  NEEM	  
ONMIDDELLIJK	  KONTAKT	  OP	  MET	  UW	  DEALER	  

INDIEN	  BIJ	  INSPECTIE	  VAN	  HET	  APPARAAT	  DOOR	  DE	  SERVICEDIENST	  VAN	  CA-‐
MI	  WORDT	  GECONSTATEERD	  DAT	  ER	  MET	  HET	  APPARAAT	  GEKNOEID	  IS	  ZAL	  
DE	  GARANTIE	  GEHEEL	  KOMEN	  TE	  VERVALLEN.	  



GEBRUIKSAANWIJZING 
• Draai de deksel van de fles los en vul de fles 1/3 met water (dit om het makkelijk te reinigen

en voor een snelle opbouw van het vacuüm). Hierna de deksel weer op de fles schroeven.
• Verbind de korte siliconenslang  met het filter � aan op de zuiguitgang van de pomp 

Het andere eind van de slang moet bevestigd worden aan de uitgang  van de flessendeksel
met rode overloopbeveiliging (vlotter).

• Verbind de lange siliconenslang  aan de andere uitgang  van de flessendeksel (de uitgang
zonder overloopbeveiliging).

• Bevestig het catheter-verbindingsstukje  aan het andere eind van de slang 
• Stop de stekker in het stopcontact
• Schakel het apparaat aan d.m.v. schakelaar   in stand  I  te doen
• Om het apparaat uit te schakelen doet u de schakelaar in stand  0  en haal de stekker uit het

stopcontact
• Start met reinigen van de accessoires  

4 

5 

3 

1 

7 

6 
2 

8

CA-MI snc  Via Ugo La Malfa No 8
43010 Pilastro di Langhirano (PR)
ITALY
Tel ++39+521 637133  637696  Fax ++39 +521 639041 

TECHNISCHE  KENMERKEN 

Model NEW ASKIR 30 
Apparaat type (93/42/EEC) Medisch apparaat klasse II a 

Elektriciteit 230V 50Hz 
Absorbeerbaar vermogen 107 VA 

Maximale zuigkracht (zonder fles) -0.80 bar 
Maximale zuigsnelheid (zonder fles)    30 L/min 

Afmetingen 370mm X 220mm X 210mm 
Gewicht 3.6  Kg 
Gebruik 120 min. AAN // 60min. UIT 
Zekering 1 x 1.6 A  250V 

Bedrijfscondities Kamertemperatuur:   5 tot 35°C 
Vochtigheidsgraad: 30 tot 75% 
Hoogte: 0 tot 2000m 

Opslagcondities Kamertemperatuur: -40 tot 70°C 
Vochtigheidsgraad:  10 tot 100% 

SYMBOLEN 

Klasse 2 geïsoleerd apparaat 

 0470 
CE markering + nummer conform de 

Europese richtlijn  93/42/CEE 

Waarschuwing, raadpleeg de 
gebruikershandleiding 

Type B apparaat 

Smeltzekering 

Koel en droog bewaren/opslaan 

Bewaar/opslagtemperatuur: 
-40 tot 70°C 

 ~ Wisselstroom 
 Hz Netfrequentie 

I ON (aan) 
0 OFF (uit) 

De fabrikant, monteur,  installateur of importeur zal alleen verantwoordelijk worden gehouden voor 
problemen die betrekking hebben op de veiligheid, prestatie en betrouwbaarheid van het apparaat  
indien dit is aangesloten op een elektriciteitsnet dat is aangelegd volgens de richtlijnen  D.L. 46/90 


