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1.- INTRODUCERE 

 

Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor noastre ORDISI, S.A., respectiv aspiratorul portabil din seria ASPIT, 
care este foarte apreciat. 
 
Înainte de a porni aspiratorul, vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual. Dacă aveți nelămuriri, vă rugăm să 

contactați furnizorul dumneavoastră sau direct ORDISI, S.A. 

 
ORDISI, S.A. 

Tecnologia, 2 

08780 Palleja (Barcelona) - Spania 

Tel.: +34 93 334 01 12 

Fax.: +34 93 440 25 64 

e-mail: comercial@ordisi.com 

 

 
2.- RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI 

 

OORRDDIISSII,,  SS..AA. este resposabil pentru tot ceea ce are legătură cu siguranța, fiabilitatea și funcționarea 
echipamentului, dar numai dacă: 
 

 Echipamentul este operat conform instrucțiunilor din acest manual. 
 

 Accesoriile și consumabilele sunt înlocuite în mod regulat, sunt originale și/sau confirmate de ORDISI, S.A. 
 

 Reajustarea, extinderile și/sau reparațiile sunt efectuate de personalul autorizat al ORDISI, S.A.. 
 
 

3.- DESCRIEREA COMPONENTELOR 
 
 1.- Întrerupător PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF) 
 2.- Vacuometru 
 3.- Conector pacient 
4.- Conector vacuum 
5.- Capac 
6.- Supapă de siguranță 
7.- Sticlă de colectare 
8.- Regulator de vacuum 
9.- Cablu de alimentare 
10.- Siguranțe și suport pentru siguranțe 
11.- Placuță cu caracteristicile produsului 
12.- Filtru antibacterian 
13.- Corp 

ROMÂNĂ 
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4.- INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
 

4.1.- DESPACHETAREA 
 
La primirea echipamentului, dacă observați că pachetul este deteriorat, verificați imediat dacă și dispozitivul a fost 
afectat. Dacă daunele se confirmă, trimiteți imediat produsul expeditorului. 
 

4.2.- PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 

 
Nu utilizați în atmosfere explozive, precum produse de anestezicul inflamabil. 
 
1) Verificați dacă instalația electrică a camerei în care urmează să fie montat echipamentul îndeplinește 

standardele IEC (UNE) cu o împământare corespunzătoare. Verificați dacă tensiunea este aceeași ca cea 
indicată pe plăcuța de identificare 
 

2) Apăsați întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF) Nr. 1. În acest moment, lumina întrerupătorului trebuie 
să fie aprinsă și dispozitivul să înceapă să funcționeze. 

 

3) Privind aspiratorul, veți găsi un set de aspirație pentru o singură utilizare, (RISC MARE DE INFECȚIE DACĂ SE 

UTILIZEAZĂ PE MAI MULȚI PACIENȚI) compus din 2 metri tub de aspirație, o sondă și conector. Unirea 
sondei cu tubul de aspirație, se face prin conectorul cu caneluri, prin presiune. Conectați cealaltă extremă a 
tubului, la conectorul pacientului, așa cum se prezintă în dopul sticlei nr. 3, și porniți aspiratorul. A se vedea 
punctul 2 secțiunea 4.3. 

 
Referințe pentru comenzi noi 
US0110020 tub de aspirație de 3 metri (20 unități)  
US0214100 sondă de aspirație CH14 (100 unități)  
US1000020 conector conic (20 unități) 
FB-194A      Filtru antibacterian 
 

4) Prin controlul regulatorului de vacuum Nr. 8, este posibilă creșterea sau scăderea nivelului de vacuum. 
 

5) Vacuometrul Nr. 2 va indica, în orice moment, nivelul de vacuum care este efectiv cauzat pacientului. (toleranță 
±1,6%). Se recomandă ca în condiții normale, calibrarea vacuometrului să se facă o dată la doi ani. 

 

4.3.- RECOMANDĂRI PRIVIND UTILIZAREA  

 
1) Evitati umplerea excesivă a sticlei de colectare (se recomandă să nu umpleți mai mult de 80% din capacitatea 

acesteia), astfel se va evita o eventuală revărsare și pătrundere a lichidului în interiorul pompei. În acest caz, vă 
sfătuim să scoateți capul pompei pentru a fi curățat de către Serviciul Tehnic Autorizat . 
 

2) Tuburile de aspirație excesiv de mari nu trebuie să fie niciodată utilizate, deoarece au tendința de a se rupe și 
orice cădere ulterioară va provoca o strangulare a aspirației. Pe de altă parte, există riscul să se formeze coturi 
în care fluidele aspirate să se depună, rezultând, prin urmare, unui posibil centru de infecție și poluare. Înlocuiți 
periodic tubul de aspirație cu un tub specific pentru această sarcină (acesta trebuie să fie prezinte în mod vizibil 
o conformitate CE care să îndeplinească norma UNE EN 1617 privind tuburile de drenaj). Verificați când 
efectuați înlocuirea acestora și înainte de a veni la 
Vă recomandăm utilizarea următoarelor tuburi de aspirație:   
 
-  Tub PVC cu diametrul interior minim de 6 mm pe 9 mm diametru exterior.                              
-  Tub de silicon cu diametrul interior minim de 6 mm pe 10 mm diametru exterior. 
 

3) Evitați ca pacientul să se sprijine pe tuburile de aspirație într-un mod în care aspirația ar putea fi strangulată. 
 

4) Curățați și sterilizați capacul Nr. 5, supapa de siguranță nr. 6 și sticla, după fiecare utilizare. 
 

5) Nu porniți niciodată aspiratorul dacă detectați un vacuum (vid) în circuit, înainte ca nivelul de vacuum să scadă 
la 0. 

 
6) Acest echipament nu a fost proiectat pentru drenaj continuu. Nu îl utilizați în acest scop. 

 
7) Se recomandă utilizarea unui antispumant pentru a evita ca acumularea de spumă în sticlă să depășească 

nivelul de umplere. 
 

8) Nu conectați niciodată vreun mecanism sau vreo adaptare (ca de ex. ventilaloare, generatoare de aerosoli, etc.) 
la orificiul de evacuare a aerului. 
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9) Aspiratorul nu funcționează în cazul umplerii excesive a sticlei utilizată împreună cu supapa de siguranță Nr. 6. 
Pentru a opri echipamentul utilizând întrerupătorul, reduceți nivelul de vacuum la 0 cu regulatorul de vacuum Nr. 
8 și tot așa pentru a schimba sau pentru a goli sticla. 

 
10) Deșeurile cu risc biologic vor fi eliminate conform protocolului de gestionare a deșeurilor spitalicești. 

 

 

4.4.- INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA ASPIRATORULUI 
 
Aspirator portabil de mare capacitate de lucru și rezistență, care pentru puterea și debitul său, este indicat pentru: 
 

 Intervenții chirurgicale minore. 

 Îndepărtarea fluidelor corpoale. 

 Îndepărtarea mucusului. 

  

  Acest echipament nu este adecvat pentru a fi utilizat în sălile de operație unde se suspectează că există risc de 
atmosferă inflamabilă. 
 
Contraindicațile și/sau precauțiile și posibilele efecte adverse, conform evaluării clinice, sunt următoarele: 
 

 Elemente critice de luat în considerare de către un chirurg: cantitatea de fluid care va trebui extrasă și 
măsurile de precauție care trebuie luate pentru ca această extracție să nu fie traumatizantă. 

 

 Printre efectele normale asociate cu aspirația sunt descrise în următoarele: edem pasager, durere, cicatrici 
mai mici și foraj intraperitoneal/intratoracic. 

 

 Ca referință, complicațiile descrise sunt: infecție, hematoame, pierderi de sânge. 
 

Modelul ASPIT-G are aceleași indicații. Diferența este că diametrul de intrare al dopului este mai mare (8,5 mm) 
 

 

5.- CURĂȚAREA ȘI STERILIZAREA 

 

5.1.- CORP 

  
Înainte de a efectua orice operațiune, deconectați echipamentul de la sursa de alimentare cu energie electrică. 
 
Utilizați echipament individual de protecție conform indicațiilor privind pericolele profesionale și de medicină 
preventivă menționate pe unitate. 
 
Carcasa exterioară a echipamentului poate fi spălată folosind un detergent ușor și o cârpă umedă. 
 
Dezinfectarea este necesară folosind un dezinfectant. 
 
Sondele și tuburile de aspirație sunt de unică folosință nu trebuie reutilizate. 

  

5.2.- STICLA DE COLECTARE  

 
Sticla de colectare Nr. 7 și capacul cu supapă (Nr. 5 și Nr. 6) sunt livrate fără sterilizare. Trebuie să le sterilizați 
înainte de prima operațiune. 
 

NU FOLOSIȚI ÎNĂLBITORI SAU ALTE SUBSTANȚE SIMILARE 

 
Pentru a efectua spălarea și dezinfectarea/sterilizarea sticlei, a capacului, supapei și suportului supapei pot fi 
folosite: 

 
• Spălare: Efectuați întotdeauna această operațiune folosind un detergent neutru și eliminând toate fluidele 
biologice 
 
• Dezinfectare la nivel înalt: Dezinfectați după fiecare utilizare cu un dezinfectant. 
 
• Dacă este necesar, sterilizați cu abur (ciclu validat la 121°C la presiune1atm timp de 30 de minute). 
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6.- ÎNTREȚINEREA ȘI MENTENANȚA 
 

 

6.1.- SCHIMBAREA FILTRULUI ANTIBACTERIAN 
 
Filtrul antibacterian inclus în echipamentul dumneavoastră este un filtru cu sistem închis, NU ESTE REUTILIZABIL, 

(RISC MARE DE INFECȚIE DACĂ SE UTILIZEAZĂ PE MAI MULȚI PACIENȚI).  
 

NU UTILIZAȚI NICIODATĂ ASPIRATORUL FĂRĂ FILTRUL ANTIBACTERIAN 

 
6.2.- SCHIMBAREA SIGURANȚELOR 

 
Dacă dispozitivul este conectat la sursa de alimentare și întrerupătorul Nr. 1 este în poziția “1”, nu este efectuată 
nicio operațiune și întrerupătorul nu se aprinde, în acest caz verificați starea siguranțelor urmând aceste instrucțiuni: 
 
1) Scoateți conectorii suporturilor pentru siguranțe Nr. 10 cu o șurubelniță. 

 
2) Dacă sunt deteriorate, înlocuiți siguranțele cu unele noi (Ref. RC009954) 

 
3) Puneți la loc conectorii în poziția inițială.  

 

 
7.- CARACTERISTICI TEHNICE      UTILIZAREA SIMBOLURILOR 

 

 Aspirator cu vacuum (vid) înalt. 

 Aspirator cu debit redus. 

 Pompă cu membrană dublă. 

 Debit pompă: 800 l/oră. 

 Vacuum maxim: 84 Kpa (630 mmHg). 

 Capacitate sticlă: 1’6 litri. 

 Dimensiuni: 340x150x300 

 Greutate: 4,600 Kg.  

 Putere: 105 VA  

 Tensiune: 230V / 50 Hz  

 Siguranțe: 2 din 2A, tip F. 

 (Consultați-ne pentru altă tensiune). 

 Echipament de clasa I tipul B. 

 Durata medie de viață: 10 ani 
 
 

8.- ACCESORII SPECIALE 

 

 Pedală PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF) , cu microîntrerupător electric , și 3,5 metri de cablu electric; Ref. 
A017078. 

 Filtru antibacterian hidrofob; Ref. FB-193, pungă cu 10 unități. 
 

 

9.- DIAGRAME ȘI DESENE 

 
La solicitarea clientului, ORDISI, S.A. va furniza liste cu componentele, descrierea acestora, instrucțiuni de calibrare 
și orice informații necesare pentru repararea echipamentului de către personalul tehnic calificat. 
În acest manual, anexăm schema electrică și o vedere completă explodată a echipamentului. 

 

9.1.- DIAGRAMA PNEUMATICĂ 

 
1.- Pacient. 
2.- Sticlă de colectare. 
3.- Supapă de siguranță 
4.- Filtru de bacterii 
5.- Regulator  de vacuum 
6.- Vacuometru 
7.- Pompă-motor  
8.- Orificiu de evacuare a aerului  

Consultați documentele însoțitoare. 

 
Protecție la pământ (în interior). 

 
Echipament de clasa B. 

 
Anul fabricației 

 
Marcaj CE pentru organizația notificată 
 
Colectarea selectivă a aparatelor electrice 
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9.2 DIAGRAMA ELECTRICĂ 

 

 
 

9.3.- VEDERE EXPLODATĂ 

 
Consultați paginile  12 și 13 
 

 

10.- DEPANAREA 

 

AVARIE SAU DEFECȚIUNE CAUZĂ SOLUȚIE 

Echipamentul pornește, dar nu aspiră. 

Controlul reglajului este deschis. Închideți controlul. 

Tubul de aspirație este introdus greșit. Introduceți în mod corect. 

Capacul nu este reglat corespunzător. Reglați în mod corespunzător. 

Echipamentul pornește, dar aspirația nu 
este suficientă sau este inexistentă. 

Filtrul antibacterian este plin. Schimbați filtrul. 

Avaria continuă. A pătruns lichid în interiorul pompei. 
Trebuie efectuață demontarea și 

curățarea capului pompei de către 
Serviciul Tehnic. 

Echipamentul nu pornește, nici 
comutatoarele luminoase nu se aprind. 

Verificați posibila deteriorare a siguranței și a 
ștecherului. 

Înlocuiți siguranța sau ștecherul. 

Avaria continuă. ? Contactați Serviciul Tehnic. 

 

 

 

11.- SPECIFICAȚII TEHNICE, INFORMAȚII PRIVINC COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ 

 
 

Îndrumări și declarația producătorului – emisii electromagnetice 

Sistemul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. 
Clientul sau utilizatorul echipamentului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Test de emisii Conformitate Mediu electromagnetic  – îndrumări 

Emisii RF CISPR 11 Grupa 1 

Echipamentul folosește energie  RF numai pentru funcționarea sa 
internă. Prin urmare, emisiile sale RF sunt foarte scăzute și nu sunt 
susceptibile de a provoca interferențe cu echipamentele electronice din 
apropiere. 

Emisii RF CISPR 11 Clasa B Echipamentul este potrivit pentru utilizare în toate unitățile, inclusiv în 
unitățile casnice ( nu industriale) și în cele conectate direct la rețeaua 
publică de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune care 
alimentează clădirile utilizate în scopuri casnice. 

Emisii armonice IEC61000-3-2 Clasa A 

Fluctuații de tensiune/ pâlpâire 
emisii IEC61000-3-3 

Conform 

 

 

 

Îndrumări și declarația producătorului – imunitate electromagnetică 

Echipamentul este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. 
Clientul sau utilizatorul echipamentului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu. 

Test de IMUNITATE 
Nivel de testare IEC 60601 

 
Nivel de conformitate 

Electromagnetic environment  

guidance 

Descărcare electrostatică 
(ESD) 
IEC61000-4-2 

±6kV contact 
±8kV aer 

±6kV contact 
±8kV aer 

Podelele trebuie să fie din lemn, beton 
sau plăci ceramice. Dacă podelele sunt 

acoperite cu material sintetic, umiditatea 
relativă trebuie să fie de cel puțin 30%. 

Impulsuri electrice tranzitorii 
rapide/în rafale 
IEC 61000-4-4 

±2kV pentru liniile de 
alimentare cu energie 
±1KV pentru liniile de 
intrare/ieșire 

±2kV pentru liniile de 
alimentare cu energie  

Calitatea sursei de alimentare trebuie 
să fie cea tipică unui mediu comercial 
sau spitalicesc. 
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Suprasarcină 
IEC 61000-4-5 

±1kV linie (linii) la linie (linii) 
±2kV linie (linii) la pământ 

±1kV linie (linii) la linie 
(linii) 
±2kV linie (linii) la pământ 

Calitatea sursei de alimentare trebuie 
să fie cea tipică unui mediu comercial 
sau spitalicesc. 

Căderi de tensiune, scurte 

întreruperi și fluctuații de 

tensiune în liniile de intrare 

ale sursei de alimentare 

IEC 61000-4-11 

<5%UT   (>95% scădere în 
UT)  pentru 0,5 cicluri 
<40%UT   (>60% scădere în 
UT)   pentru 5 cicluri 
<70%UT   (>30% scădere în 
UT)  pentru 25 cicluri 
<5%UT   (>95% cicluri UT)   
pentru 5 s 

Ídem  

Calitatea sursei de alimentare trebuie 
să fie cea tipică unui mediu comercial 
sau spitalicesc. Dacă utilizatorul 
echipamentului are nevoie de operare 
continuă în timpul întreruperilor rețelei 
de alimentare, se recomandă ca 
echipamentul să fie alimentat de la o 
sursă de curent neîntreruptibilă sau de 
la o baterie. 

Câmp magnetic al frecvenței 
energetice (50/60 Hz) IEC  
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 

Câmpul magnetic al frecvenței 
energetice trebuie măsurat în locația 
prevăzută pentru instalare pentru a 
asigura 

 

 
 

VARIAȚIA VACUUMULUI ÎN RAPORT CU 
ALTITUDINEA DEASUPRA NIVELULUI MĂRII, LA O 

TEMPERATURĂ DE 22ºC 

Altitudinea deasupra 
nivelului mării 

Model ASPIT 

Ph (mmhg) Ph (kPa) 

0 m 630 80 

500 m 566 75,5 

1000 m 534 71,2 

1500 m 504 67,2 

2000 m 476 63,4 

2500 m 449 59,8 

3000 m 424 56,5 
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ASPIT     
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ASPIT-G 
 

 

 

 
 

 

 

- Sfârșitul traducerii- 
 

Subsemnata BĂRBULESCU DENISA-IULIANA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile străine engleză şi 
spaniolă, în temeiul Autorizaţiei nr. 24574 din data de 19.12.2008 eliberată de Ministerul Justiţiei din România, 
certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română. 

TRADUCĂTOR AUTORIZAT, 
BĂRBULESCU DENISA-IULIANA 

 


