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1.AMAÇ: Aletin doğru bir şekilde kullanımını sağlamak. 

2.KAPSAM:İlk Yardım Ünitesi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar. 

3.UYGULAMA: 

     3.1 Aletin fişi prize takılır. 

     3.2 Açma-Kapama anahtarı (0) konumundan (I) getirip yeşil plot lambanın 

yandığını gözleyin. Cihaz çalışmaya başlayacaktır. 

    3.3 Aspirasyon hortumunun çıkış ucunu elinizle kapartarak cihazın vakum 

yaptığını kontrol ediniz. 

    3.4 Cihazın egzos çıkışını kapatmayınız.  Cihazın arkasına en az 20 cm’lik 

hava boşluğu bırakınız. 

    3.5 Cihaz kullanımı sona erdiğinde cihaz mutlaka kapatılmalıdır.  Bunun 

için cihazın açma kapama anahtarını(0)  konumuna getirip pilot lambanın 

söndüğünü kontrol ediniz. 

    3.6 Cihazı patlayıcıların bulunduğu veya oksijence zengin bir ortamda 

kullanmayınız. Aksi halde, patlama veya yangın tehlikesiyle karşılaşabilinir. 

    

4.TOPLAMA KAVANOZU SÖKME VE BOŞALTMA 

Kullanım sırasında toplama kavanozunda biriken atık seviyesi kavanoz 

üzerindeki “maksimum” seri çizgisini geçmemelidir. Maksimum seviye 

çizgisine kadar dolan toplama kavanozları derhal boşaltılmalıdır. Toplama 

kavanozu boşaltmak için; 

   4.1 Cihazın açma-kapama anahtarını “0” konumuna getirerek cihazı 

kapatınız. 

   4.2 Kavanoz kapağındaki beyaz ve yeşil konnektörlere takılı olan 

aspirasyon hortumunu çekerek çıkarınız. 

   4.3 Kavanozu gövedisinden tutup yukarı doğru kaldırarak aksesuar 

rayından ayırınız. 

   4.4 Kavanozu klinik alanı dışına çıkardıktan sonra kavanoz kapağını tutma 

kulpundan çekerek açınız. 

   4.5 Kavanoz  içersinde toplanan atıklar “ kontamine tıbbi atık” olarak 

değerlendirilmelidir. 

   4.6 Kavanoz kapağını tutma kulpundan bastırarak kapatınız.  

   4.7 Kavanoz kapağını kapatılması sırasında emniyet şamandıra sisteminin 

beyaz konnektörün altına takılmış olduğunu kontrol ediniz. 

   4.8 Toplama kavanozu kapağının kapatılması sırasında, kapak contasının, 

toplama kavanozunun ağzını düzgün bir şekilde kapattığını kontrol ediniz. 

Aksi halde kapak ile kavanoz arasında hava kaçağı oluşacak ve cihazın 

performansı (vakkum gücü düşecektir). 
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5. TEMİZLİK 

5.1 CİHAZIN TEMİZLİĞİ 

Her kullanımdan sonra cihazın dış yüzeyi, mahfazası, bakteri filitre yuvası ve 

kapağı, egzos yuvası ve kapağı, toplama kavanozları ve kapağı, aspirasyon 

hortumları ve ajutaj (konik uç) dezenfekte edilmelidir. Bunun için uygun bir 

dezenfektan kendi kullanma talimatına göre kullanılabilinir. Operasyon 

öncesinde, cihazın sonda kabına dezenfektanlı su koyunuz. Cihazın kullanımı 

sırasında, aspirasyon hortumu ve uç parçaları dezenfektanlı su dolu sonda 

kabı içinde muhafaza edilmelidir. Cihaz ve aksesuarları kullanımı öncesinde 

iyice kurulanmalıdır.  

 

6.1 STERİLİZASYON 

Cihazın toplama kavanozları içerisindeki atıklar döküldükten ve yıkandıktan 

sonra otoklavda 134 °C da steril edilmelidir. 

 

 

 

 


