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1. Přehled
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Pohled zpředu na ACCUVAC Basic s jednorázovou sběrnou nádobou
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2 Regulátor 
dtlaku
řehle
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3 Ukazatel napětí

Vypnuto
d

 na ACCU
4 Spínač 
Zapnuto/
VAC Basic be

 

5 Fóliová klávesnice
z sběr
6 Odblokování
né nádoby
7 Jednorázová 
sběrná nádoba
8 Motorová jednotka
9 Deska držáku hadice
10 Oka pro tašku 
na příslušenství
11 Nabíječka do zásuvky
12 Přívod proudu
(zakryto)
13 Tlumič hluku  
(zakryto)
14 Sací hrdlo



Jednorázová sběrná nádoba
ACCUVAC Bas
15 Pojistka F1 16
Síťový napáj
FW7405M/
WM 2610

Elektrické n
ic zevnitř 
Pojistka F2 (zakryto)
eč/nabíječka 
14, komplet 

apájení (
17 Akumulátor
18 Konektor X100
Připojovací vedení 
WM 10650

Taška na příslušenství
WM 10655

částečně v obsahu dodávky, viz kapitola 10
19 Odsávací hadice s 
uzavírací koncovkou
20 Propojovací hadice
21 Jednorázový odsávací 
vak
22 Podtlaková hadice
23 T-kus
24 Sběrná nádoba
25 Košový držák
Příslušenství a náhradní díly

27 Odvzdušňovací jazýček
26 Znovupoužitelná sběrná nádoba WM 10630
28 Víko filtru

29 Bakteriální filtr

30 Blokovací jazýček

31 Zpevňovací svorka

32 Víko sekretu

33 Kulička ochrany proti 
 

přetečení

34 Těsnicí kroužek
 Držák na stěnu  
WM 15208
35 Uzavírací koncovka
36 Odsávací hadice
37 Sběrná nádoba

38 Souprava držáku 

WM 15271
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1.1 Označení na přístrojovém štítku

 

1

Symbol Význam

1 

SN Sériové číslo přístroje

Rok výroby

Stejnosměrné napětí

Označení CE (potvrzuje, že výrobek vyhovuje platným evropským směrnicím)

Stupeň ochrany proti zásahu elektrickým proudem: přístroj typu BF

IP X1 Ochrana proti vniknutí vody

Označení e1 (potvrzuje, že výrobek odpovídá platným evropským směrnicím 
EMV pro použití ve vozidlech)

Přístroj nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
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1.2 Označení na obalu 
 

Symbol Význam

SN Sériové číslo přístroje

Přípustná teplota skladování: -40 °C až +70 °C

Označení CE (potvrzuje, že výrobek vyhovuje platným evropským směrnicím)

-40

+70
Přehled 7CZ



2. Popis přístroje

2.1 Účel použití

ACCUVAC Basic je mobilní, přenosná, elektricky 
poháněná zdravotnická odsávací pumpa pro dočasné 
použití u dospělých osob, dětí a kojenců:

• k odsávání nahromaděné krve, sekretu a částí 
potravy z ústní dutiny, prostoru nosu a hrtanu a 
z bronchiálního systému,

• k odsávání vzduchu z podtlakových matrací a 
podtlakových lišt.

Pumpa ACCUVAC Basic může při odborném použití 
uvolnit dýchací cesty a tím zabránit nebezpečí 
dechového selhání. Použití je možné v budovách, na 
volném prostranství a také během transportu.

ACCUVAC Basic se nesmí používat:

• v prostorách zdravotnických zařízení, kde je nutné 
vyrovnávání potenciálu (např. kardiochirurgie),

• v oblastech ohrožených výbuchem,

• pro drenáže v oblasti nízkého podtlaku (např. 
drenáže rány nebo drenáže hrudníku).

2.2 Popis funkce

Elektricky poháněná membránová pumpa vytváří 
podtlak potřebný pro odsávání. 

Přístroj je zásobován volitelně přes instalovaný, dobíjený 
akumulátor nebo může být napájen externím zdrojem 
stejnosměrného napětí v rozsahu 12,0 - 13,8 V.
8  Popis přístrojeCZ



Pomocí regulátoru podtlaku se požadovaný podtlak 
nastavuje plynule mezi –0,05 bar a –0,8 bar. 
Nastavenou hodnotu můžete odečíst na manometru. 

Odsávaný materiál se dostává přes odsávací hadici 
do jednorázové sběrné nádoby.

Jednorázová sběrná nádoba

Jednorázová sběrná nádoba se skládá ze sběrné 
nádoby, jednorázového odsávacího vaku, odsávací 
hadice s uzavírací koncovkou, propojovací hadice, T-
kusu a podtlakové hadice .

V košovém držáku, který je přišroubován na straně 
motorové jednotky, je vložena jednorázová sběrná 
nádoba. 

Podtlaková hadice sběrné nádoby je nasazena na sací 
hrdlo motorové jednotky.

Odsávaný materiál se dostává přes odsávací hadici 
do jednorázového odsávacího vaku. Jednorázový 
odsávací vak je zboží určené jen pro jednorázové 
použití. Když je naplněn, můžete odsávací vak vyjmout 
ze sběrné nádoby a spolu s obsahem zlikvidovat. 

V jednorázovém odsávacím vaku je integrován filtr 
přetokového ventilu. Tento zabraňuje vniknutí sekretu a 
tekutiny do motorové jednotky a zajišťuje také 
odvádění vzduchu přes tlumič hluku do prostředí.

Napájení

Napájení pro provoz a nabíjení akumulátorů může 
probíhat:

• z vestavěného akumulátoru,

• s použitím připojovacího kabelu WM 10650 z 
palubní sítě vozidla 12 V,

-1,0
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-0,6 -0,4

-0,2

0
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• se síťovým napáječem/nabíječkou FW7405M/
14, kompletní WM 2610.

Důležité!

Nabíječka do zásuvky je určena pouze k nabíjení 
akumulátoru při vypnutém přístroji. Nesmí být použita 
pro provoz, protože je při tom přetěžována a přehřívá 
se.

Na ukazateli napětí se zobrazuje stav nabití 
akumulátoru. 

Akumulátor se nabíjí automaticky, pokud jste přístroj 
vypnuli a připojili k externímu napájení (viz „11. 
Technické“ na straně 47).
10  Popis přístrojeCZ



3. Bezpečnostní pokyny

Kvůli vaší vlastní bezpečnosti, jakož i kvůli bezpečnosti 
vašich pacientů a v souladu s požadavky směrnice 
93/42 EHS dodržujte následující zásady: 

• ACCUVAC Basic používejte jen pro předepsaný 
účel použití (viz „2.1 Účel použití“ na straně 8).

• Přečtěte si pozorně tento návod k použití. Je 
součástí přístroje a musí být kdykoli k dispozici.

• Než začnete s ACCUVAC Basic pracovat, musíte 
porozumět způsobu manipulace s ním.

• ACCUVAC Basic používejte jen tehdy, pokud 
máte zdravotnické vzdělání a jste seznámeni s 
technikou odsávání. Použití v rozporu s určením 
může způsobit závažné tělesné poškození.

• Během procesu odsávání dbejte zvláště na to, aby 
u pacienta nebylo způsobeno žádné poranění, 
např. sliznice, ústní dutiny a prostoru hrtanu. 
Krátkodobého přerušení sání, např. při přisátí k 
pokožce, dosáhnete krátkým otevřením uzavírací 
koncovky.

• Při bronchiálním odsávání pracujte sterilně a 
používejte výhradně sterilní odsávací katetr.

• Při provozu se znovupoužitelnou sběrnou nádobou 
musí přístroj stát svisle, jinak kulička ochrany proti 
přetečení zcela neuzavírá spojení k odsávací 
pumpě a mohlo by dojít k proniknutí sekretu do 
odsávací pumpy. To může způsobit poškození 
pumpy.

• Při provozu s jednorázovou sběrnou nádobou musí 
přístroj stát svisle. Takto zabráníte tomu, aby byl filtr 
přetokového ventilu integrovaného v 
jednorázovém odsávacím vaku smáčen tekutinou. 
Pokud k tomu dojde, stane se filtr přetokového 
Bezpečnostní pokyny 11CZ



ventilu neprůchodným pro vzduch a budete muset 
jednorázový odsávací vak vyměnit.

• Pro případ selhání přístroje doporučujeme mít 
předem připravenou některou alternativu možností 
odsávání.

• Aby se zabránilo infekci nebo bakteriální 
kontaminaci, řiďte se částí „6. Hygienická 
příprava“ na straně 26.

• Kapaliny jako jsou krev a sekrety a rovněž jimi 
kontaminované části likvidujte v souladu se 
směrnicemi ve Spolkových zdravotnických listech 
„Hygienické požadavky při likvidaci odpadu“ 
(vydané Spolkovým zdravotním úřadem, které lze 
získat prostřednictvím nakladatelství Carl 
Heymann, Kolín n. R.).

• Při použití cizích výrobků může docházet k 
výpadkům funkce a komezené způsobilosti k 
použití. Kromě toho nemusí být splněny požadavky 
z hlediska biologické kompatibility. Řiďte se 
zásadou, že v těchto případech odpadá jakýkoli 
nárok na záruku a ručení, jestliže není používáno 
příslušenství ani originální náhradní díly 
doporučené v návodu k použití.

• Kontrolu a opravy nechejte provádět jen u výrobce 
Weinmann nebo u odborného personálu.

• Nabíječka do zásuvky je určena pouze k nabíjení 
akumulátoru při vypnutém přístroji. Nesmí být 
použita pro provoz, protože je při tom 
přetěžována a přehřívá se.

• Aby se zvýšila životnost akumulátoru , nesmí být 
vybíjen příliš hluboce. Nabíjejte jej nejpozději při 
rozsvícení červené LED na ukazateli napětí. 

• Aby se vyloučilo nebezpečí hlubokého vybití, 
nesmíte ACCUVAC Basic v žádném případě 
skladovat v nenabitém stavu. Předtím akumulátor 
nabijte v souladu s (viz „5.4 Nabíjení 
ACCUVAC Basic“ na straně 22).
12  Bezpečnostní pokynyCZ



• Olověné akumulátory se vybíjejí i při nečinnosti. 
Toto samovybíjení se zvyšuje s přibývající teplotou 
a činí asi 20 % při teplotě 20 °C a při 3 měsíčním 
nepoužívání. Proto dodržujte intervaly kontrol 
funkce (viz „7. Kontrola funkce“ na straně 30).

• Motorová jednotka  se nesmí sterilizovat v 
autoklávu.

• Motorová jednotka  se nesmí ponořovat do 
dezinfekčního roztoku.

• Nepoužívejte bezdrátový telefon (mobilní telefon) 
v absolutní blízkosti přístroje ACCUVAC Basic. 
V prostoru pro pacienty vozidla záchranné služby 
je provoz ACCUVAC Basic možný bez problémů, 
a to i v případě, že v kabině řidiče je v provozu 
mobilní telefon.
Bezpečnostní pokyny 13CZ



4. Montáž

ACCUVAC Basic je dodáván ve stavu připraveném 
k provozu.

Důležité!

Před prvním použitím ACCUVAC Basic plně nabijte 
(viz „5.4 Nabíjení ACCUVAC Basic“ na straně 22).

4.1 Montáž s použitím držáku na stěnu 

Pokud není držák na stěnu WM 15208 obsahem 
dodávky vašeho přístroje, můžete držák na stěnu 
objednat jako příslušenství.

Upozornění Šrouby do plechu přiložené k držáku na stěnu 
používejte pouze u kovových upevňovacích podkladů, 
např. ve vozidlech. Pokud chcete držák na stěnu 
upevnit na jiném podkladu, pak použijte šrouby vhodné 
pro tento podklad. Tyto nejsou obsahem dodávky 
držáku na stěnu.

1. Vyhledejte vhodné místo upevnění, které je rovné a 
svislé. Obrys přístroje ACCUVAC na této vrtací 
šabloně znázorňuje potřebnou plochu.

2. Přidržte vrtací šablonu a vyrovnejte ji pomocí 
vodováhy.

3. Označte potřebné otvory na místě upevnění.

4. Vyvrtejte upevňovací otvory vrtákem Ø 3 mm.

5. Přišroubujte držák na stěnu pomocí přiložených 
šroubů do plechu. 

110
mm

115 mm

˘ 3 mm
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6. Konektor přístroje zasuňte do připojovacího 
vedení, popř. nabíječky do zásuvky, ve vodicí liště 
držáku na stěnu, až jazýček zaklapne.

Důležité: Podklad pro upevnění musí vykazovat 
dostatečnou pevnost, aby držák na stěnu a 
ACCUVAC byly ve vozidle záchranné služby 
řádně upevněny podle EN 1789.

Alternativně ke stěně nabíječky do zásuvky také 
použít připojovací vedení WM 10650, který je 
volitelný.

7. Nabíječku do zásuvky zasuňte do síťové zásuvky 
230 V/50 Hz nebo při použití připojovacího 
kabelu do autokonektoru se stejnosměrným 
napětím 12 V.

Na autokonektoru je nasazen červený adaptační 
kroužek. Ten je nutný v případě, že chcete 
autozásuvku připojit k zásuvce pro zapalovač 
cigaret. K připojení pomocí síťového napáječe/
nabíječky FW7405M/14, komplet WM 2610 
nebo zásuvky 12 V ve vozidle, musíte červený 
adaptační kroužek sundat.

8. Zavěste ACCUVAC Basic do držáku na stěnu.

Když je ACCUVAC Basic vypnutý, automaticky se 
provádí jeho nabíjení ze stejnosměrného zdroje.

9. Pokud má být ACCUVAC Basic za účelem použití 
vyjmut z držáku, stiskněte odblokování a 
ACCUVAC Basic vytáhněte směrem nahoru 
z držáku.
Montáž 15CZ



4.2 Montáž znovupoužitelné sběrné nádoby

Pomocí přestavovací sady WM 15261 můžete 
namísto jednorázové sběrné nádoby namontovat také 
znovupoužitelnou sběrnou nádobu.

1. Vyjměte jednorázovou sběrnou nádobu 
z košového držáku.

2. Odšroubujte košový držák od motorové jednotky.

3. Na totéž místo našroubujte držák pro 
znovupoužitelnou sběrnou nádobu.

4. Znovupoužitelnou sběrnou nádobu zasuňte do 
držáku. Sběrná nádoba je spojena přímo se sacím 
hrdlem motorové jednotky, a proto propojovací 
hadice odpadá.
16  MontážCZ



4.3 Montáž tašky na příslušenství

Pokud není taška na příslušenství WM 10655 
obsahem dodávky vašeho přístroje, můžete tašku na 
příslušenství objednat jako příslušenství. Slouží k uložení 
odsávacích katetrů a jiných drobných dílů. Taška na 
příslušenství nemůže být namontována současně s 
vyplachovací nádobou (viz „4.4 Montáž vyplachovací 
nádoby“ na straně 17).

1. Tašku na příslušenství upevněte pomocí suchých 
zipů k poutkům motorové jednotky.

4.4 Montáž vyplachovací nádoby

Na levou stranu přístroje můžete namontovat 
přídavnou sběrnou nádobu jako vyplachovací nádobu 
k naplnění vyplachovací tekutinou, např. vodou.

Sada vyplachovací nádoby WM 15229 obsahuje 
tyto části:

• Sběrná nádoba WM 10631

• Souprava držáku WM 15271

• Upevňovací plech  WM 10728

1. Pomocí špičatého předmětu prorazte oba 
zaslepené otvory v tělese levé strany přístroje.

2. Otevřete přístroj.
Montáž 17CZ



3. Vložte desku ze soupravy držáku do vedení. 

4. Uzavřete přístroj. 
 
 
 
 

5. Upevněte držák k levé straně přístroje.

6. Vyplachovací nádobu zasuňte do držáku.
18  MontážCZ



5. Ovládání

5.1 Uvedení do provozu

Rada Při použití znovupoužitelné sběrné nádoby si usnadníte 
čištění, pokud před počátkem odsávání naplníte cca 
50 ml až 100 ml desinfekčního roztoku nebo vody. 
Odsávané části se pak neusazují tak snadno na dnu 
nádoby.

1. Odviňte odsávací hadici z desky držáku hadice.

2. Podle potřeby přizpůsobte odsávací katetr vhodné 
velikosti pro tracheální nebo nasofaryngiální 
odsávání na koncovém dílu.

3. Stiskněte tlačítko O / I . Spodní zelená LED 
ukazatele napětí a zelená LED tlačítka O / I  budou 
svítit.

ACCUVAC Basic by se neměl zapínat, pokud 
ještě existuje podtlak. Motorem pumpy by mohl při 
zapnutí procházet příliš velký rozběhový proud, a 
tím by došlo k vypnutí pojistky F2.

4. Regulátor podtlaku nastavte na požadovaný 
podtlak. Otáčejte regulátor doprava, aby se 
podtlak zvýšit, popř. doleva, aby se podtlak snížil.

Za tím účelem uzavřete uzavírací koncovku zátkou 
a sací otvor palcem. Počkejte, než bude manometr 
ukazovat konstantní podtlak. Pomocí regulátoru 
podtlaku nyní nastavte požadovanou hodnotu. 

Katetr
Uzavírací koncovka

Odsávací hadice Koncový 

-1,0

-0,8

-0,6 -0,4

-0,2

0
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ACCUVAC Basic je nyní připraven k provozu, a 
můžete začít s odsáváním.

5.2 Odsávání

• Během procesu odsávání věnujte zvláštní 
pozornost tomu, aby pacientovi nebylo 
způsobeno žádné poranění, např. sliznice, v ústní 
dutině a prostoru hrtanu.

• Přístroj může v trvalém provozu pracovat 60 minut 
(provoz S2). Aby se zabránilo přehřátí přístroje, 
přístroj po 60 minutách trvalého provozu vypněte. 
Přístroj nechte nejméně 2 hodiny zchladit.

• Krátkodobého přerušení sání, např. při přisátí 
k pokožce, dosáhnete otevřením uzavírací zátky. 

Uzavírací koncovku můžete nechat trvale 
otevřenou a uzavírat ji palcem. K odvzdušnění 
potom stačí jen krátké nadzvednutí palce. 

Upozornění • Při provozu se znovupoužitelnou sběrnou nádobou 
musí přístroj vždy stát svisle, jinak kulička ochrany 
proti přetečení zcela neuzavírá spojení k odsávací 
pumpě. Tím by mohlo dojít k proniknutí sekretu do 
odsávací pumpy a pumpu poškodit.

• Při provozu s jednorázovou sběrnou nádobou musí 
přístroj vždy stát svisle, aby nebyl filtr přetokového 
ventilu integrovaný v jednorázovém odsávacím 
vaku smáčen sekretem. Pokud je filtr přetokového 
ventilu smáčen sekretem, stane se neprůchodným a 
jednorázový odsávací vak musí být vyměněn.

Během odsávání pozorujte, jak dalece je jednorázový 
odsávací vak naplněn sekretem. Včas jej vyměňte.
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Upozornění Během odsávání také pravidelně kontrolujte stav nabití 
akumulátoru. Nejpozději když se na ukazateli napětí 
rozsvítí červená LED, je třeba v odsávání pokračovat 
s použitím náhradního přístroje. Při dalším vybíjení se 
akumulátor v důsledku hlubokého vybití může poškodit a 
potom již nikdy nebude k dispozici jeho plná kapacita. 

 
 

Likvidace jednorázového odsávacího vaku

1. Odpojte odsávací hadici s uzavírací koncovkou. 

2. Odpojte propojovací hadici od T-kusu sběrné 
nádoby.

3. Propojovací hadici nasuňte na přípojku pro 
odsávací hadici. Tím se jednorázový odsávací vak 
utěsní a sníží se nebezpečí, že bude sekret vytékat.

4. Odeberte jednorázový odsávací vak a zlikvidujte 
jej spolu s odsávací hadicí.

Upozornění Při likvidaci se řiďte příslušnými předpisy (viz „3. 
Bezpečnostní pokyny“ na straně 11).
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5.3 Ukončení odsávání

Po ukončení procesu odsávání:

1. Vypněte ACCUVAC Basic stisknutím tlačítka O/I.

2. Připojte nový jednorázový odsávací vak (viz 
„Likvidace jednorázového odsávacího vaku“ na 
straně 21).

3. Očistěte ACCUVAC Basic (viz „6. Hygienická 
příprava“ na straně 26).

5.4 Nabíjení ACCUVAC Basic

Doporučujeme nabít ACCUVAC Basic, když se rozsvítí 
žlutá LED ukazatele napětí. Takto budete mít jistotu, že 
pro další použití je k dispozici dostatečná doba 
provozu.

K nabíjení je nutné stejnosměrné napětí 12,0 V – 
13,8 V a proud nejméně 0,3 A. Doba nabíjení činí 
nejvýše 14 hodin.

Upozornění: I když je ACCUVAC Basic zcela nabitý, 
svítí při zapnutí přístroje jen prostřední kontrolka LED.

Jako zdroj nabíjecího proudu může sloužit:

• Nabíječka do zásuvky;

• Palubní síť 12 V vozidla s použitím připojovacího 
kabelu WM 10650;
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• Síťový napáječ/nabíječka FW7405M/14, 
kompletní WM 2610.

Na autokonektoru je nasazen červený adaptační 
kroužek. Ten je nutný v případě, že chcete 
autozásuvku připojit k zásuvce pro zapalovač 
cigaret. K připojení pomocí síťového napáječe/
nabíječky FW7405M/14, komplet WM 2610 
nebo zásuvky 12 V ve vozidle, musíte červený 
adaptační kroužek sundat.

Pozor! Dodržujte správnou polaritu autokonektoru, 
protože jinak může dojít poškození přístroje 
ACCUVAC Basic.

Nabíjení bez držáku na stěnu 

1. Vypněte ACCUVAC Basic.

2. Vložte konektor do vodicí lišty na zadní straně 
přístroje a zasuňte jej za krycí desku.

3. Připojte napájení.

4. Po připojení napájení začne proces nabíjení. 
Jestliže svítí horní LED, je akumulátor nabit na cca 
75 %. Nabíjejte akumulátor ještě nejméně 
2 hodiny.
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Nabíjení pomocí nabíječky do zásuvky 
WM 10750

Nabíječka do zásuvky WM 10750 má na přední 
straně kontrolku LED, která indikuje příslušné provozní 
stavy:

– Oranžová: Nabíjení
– Zelená: Udržovací nabíjení

V důsledku charakteristiky nabíjení nabíječky do 
zásuvky WM 10750 indikují kontrolky LED nabíjení 
přístroje ACCUVAC Basic stav „nabitý akumulátor“ 
velmi rychle, přestože akumulátor ještě není plně nabitý. 
Řiďte se proto kontrolkou LED nabíjení na nabíječce do 
zásuvky.

Pro použití nabíječky do zásuvky WM 10750 u 
síťových zásuvek specifických pro danou zemi mohou 
být použity přiložené adaptéry pro síťové zásuvky.

Při výměně adaptéru pro síťovou zásuvku stáhněte 
adaptér nasazený na nabíječce do zásuvky mírným 
tlakem ve směru zobrazené šipky z nabíječky do 
zásuvky. Nasaďte požadovaný adaptér pro síťovou 
zásuvku na objímku, která je nyní volná, a řádně ji 
přitlačte.

Nabíjení při použití držáku na stěnu 

1. Vypněte ACCUVAC Basic.

2. Zavěste ACCUVAC Basic do držáku na stěnu.
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3. Po připojení napájení začne proces nabíjení. 
Jestliže svítí horní LED, je akumulátor nabit na cca 
75 %. Nabíjejte akumulátor ještě nejméně 
2 hodiny.

Udržovací nabíjení

Životnost akumulátoru je možno prodloužit 
pravidelným udržovacím nabíjením. Za tím účelem 
zůstává ACCUVAC Basic připojen k externímu napětí, 
a to i když je již akumulátor plně nabitý. Nadměrné 
nabití akumulátoru při dodržení nabíjecího napětí 12,0 
– 13,8 V není možné.
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6. Hygienická příprava

Tento výrobek obsahuje jednorázové prvky. 
Zboží pro jednorázové použití je určeno jen pro 
jedno použití. Proto je použijte jen jednou a 
vyvarujte se opakovaného použití. Opakované 
použití zboží pro jednorázové použití může ohrozit 
funkci a bezpečnost produktu a vést k 
nepředvídatelným reakcím v důsledku stárnutí, křehnutí, 
opotřebení, tepelnému namáhání, působení 
chemických procesů atd.

ACCUVAC Basic a použité příslušenství musí být při 
každodenním použití a rovněž před každou změnou 
pacienta hygienicky připraven. Řiďte se návodem 
k použití pro používaný dezinfekční prostředek. 
Doporučujeme GIGASEPT FF pro dezinfekci ponorem 
a TERRALIN® pro dezinfekci otíráním.

Motorovou jednotku ACCUVAC Basic nikdy 
neponořujte do dezinfekčního prostředku nebo do 
jiných tekutin, ale provádějte výhradně dezinfekci 
otíráním. V opačném případě může dojít k poškození 
přístroje a tím k ohrožení uživatele a pacienta (viz „6.2 
Čištění, dezinfekce a sterilizace“ na straně 28).

Poté zásadně proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 
Provádění kontroly funkce“ na straně 31).

6.1 Příprava 

1. Odpojte odsávací hadici.
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2. Odpojte propojovací hadici od T-kusu sběrné 
nádoby.

3. Propojovací hadici nasuňte na přípojku pro 
odsávací hadici. Tím se jednorázový odsávací vak 
utěsní a sníží se nebezpečí, že bude sekret vytékat.

4. Odeberte jednorázový odsávací vak a zlikvidujte 
jej spolu s odsávací hadicí.

Upozornění

Při likvidaci se řiďte příslušnými předpisy (viz „3. 
Bezpečnostní pokyny“ na straně 11).

5. Odpojte podtlakovou hadici.

6. Vyzvedněte jednorázovou sběrnou nádobu 
z košového držáku.

7. Odstraňte desku držáku hadice. Za tím účelem 
vysuňte desku držáku hadice doleva z blokování 
poté sejměte desku směrem dopředu.
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6.2 Čištění, dezinfekce a sterilizace

Proveďte hygienickou přípravu přístroje ACCUVAC Basic 
a použitého příslušenství, jak je popsáno v následující 
tabulce. 
Řiďte se návodem k použití pro používaný dezinfekční 
prostředek. Doporučujeme GIGASEPT FF pro dezinfekci 
ponorem a TERRALIN® pro dezinfekci otíráním. 
Doporučujeme při dezinfekci používat vhodné rukavice 
(například rukavice pro domácnost nebo jednorázové 
rukavice).

(1) Před dalším použitím musí být filtr vysušen. Vlhký filtr snižuje odsávací výkon 
pumpy.

(2) K čištění nepoužívejte žádné tensidy ani alkoholy, protože mohou zhoršit 
hydrofobní vlastnosti filtru.

(3) Jednotlivé díly po dezinfekci důkladně vypláchněte destilovanou vodou a 
poté je nechejte uschnout.

(4) Sterilizace horkou párou při 121 °C pomocí přístroje podle EN 285, doba 
působení 20 minut.

(5) Sterilizace horkou párou při 134 °C pomocí přístroje podle EN 285, 
doba působení 5 minut.

Díly Čištění Dezinfekce Proplachování 
v pračce Sterilizace

Je
dn
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áz
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a Sběrná nádoba v teplé vodě s jemným 
prostředkem na nádobí

ponoření do 
rozředěného roztoku 
(3)

proplachování do 
95 °C

sterilizace 
horkou párou do 
121 °C (4)

Podtlaková hadice není povolena

Odsávací hadice s 
uzavírací koncovkou

jednorázové zboží, opakované použití není povoleno, u každého pacienta vyměňte
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Sběrná nádoba

v teplé vodě s jemným 
prostředkem na nádobí

ponoření do 
rozředěného roztoku 
(3)

proplachování do 
95 °C

sterilizace 
horkou párou do 
134 °C (5)

Víko sekretu

Kulička ochrany proti 
přetečení

Víko filtru

Odsávací hadice

Filtr (1) v teplé čisté vodě (2) není povoleno (2)
sterilizace 
horkou párou do 
134 °C (5)

Koncový díl s 
uzavírací koncovkou

jednorázové zboží, opakované použití není povoleno, u každého pacienta vyměňte

Motorová jednotka otření navlhčenou tkaninou dezinfekce otíráním není povolena

Deska držáku hadice
v teplé vodě s jemným 
prostředkem na nádobí

ponoření do 
rozředěného roztoku 
(3)

proplachování do 
40 °C

není povolena
Taška na příslušenství
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6.3 Sestavení jednorázové sběrné nádoby

Po čištění, dezinfekci nebo sterilizaci sestavte díly 
následujícím způsobem:

1. Nasuňte desku držáku hadice.

2. Nasaďte jednorázovou sběrnou nádobu do 
košového držáku.

3. S podtlakovou hadici spojte T-kus sběrné nádoby 
se sacím hrdlem motorové jednotky .

4. Nasaďte nový jednorázový odsávací vak.

5. Nasaďte propojovací hadici na T-kus.

6. Nasuňte novou odsávací hadici na příslušnou 
přípojku jednorázového odsávacího vaku.
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7. Kontrola funkce

Pokud se při některé kontrole funkce vyskytnou závady 
nebo odchylky od předepsaných hodnot, nesmíte 
ACCUVAC Basic používat, dokud nebudou závady 
odstraněny.

Doporučujeme mít v každém případě v zásobě tyto 
díly:

• Jednorázový odsávací vak WM 10732

• Odsávací hadici s uzavírací koncovkou 
WM 10733

7.1 Lhůty

Abyste měli stále k dispozici bezvadně fungující 
ACCUVAC Basic, musíte dodržovat následující lhůty.

Před každým použitím

• proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).

Po každém použitím

• proveďte čištění, dezinfekci popř. sterilizaci 
přístroje a dílů přístroje (viz „6. Hygienická 
příprava“ na straně 26);

• proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).

Každé 3 měsíce

• Zkontrolujte stav nabití akumulátoru. Za tím účelem 
zapněte ACCUVAC Basic a odečtěte údaj na 
ukazateli napětí. Jestliže nejvyšší LED ukazatele 
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napětí nesvítí, je třeba akumulátor nabít (viz „5.4 
Nabíjení ACCUVAC Basic“ na straně 22).

Nejméně každých 6 měsíců

• Proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).

• Proveďte vizuální kontrolu tlumiče hluku z hlediska 
znečištění. Znečištěný tlumič hluku vyměňte (viz 
„8.3 Výměna tlumiče hluku“ na straně 38).

Po každé opravě

• Proveďte čištění, dezinfekci popř. sterilizaci 
přístroje a dílů přístroje (viz „6. Hygienická 
příprava“ na straně 26);

• Proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).

7.2 Provádění kontroly funkce

1. Zkontrolujte všechny hadice a rovněž jednotlivé 
díly jednorázové odsávací nádoby po stránce 
bezvadného stavu. Poškozené nebo popraskané 
díly musí být vyměněny.

2. Zkontrolujte pevné dosednutí hadicových připojení 
a jednorázového odsávacího vaku.

3. Zapněte ACCUVAC Basic. 

4. Zkontrolujte stav nabití akumulátoru na ukazateli 
napětí. Akumulátor nabijte nejpozději poté, kdy se 
rozsvítí žlutá LED ukazatele napětí (viz „5.4 
Nabíjení ACCUVAC Basic“ na straně 22). 

5. Vložte uzavírací zátku do uzavírací koncovky.
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6. Pomocí palce uzavřete přední sací otvor 
koncového dílu.

7. Zapněte přístroj a předvolte maximální podtlak -
0,8 bar tak, že regulátor podtlaku otočíte zcela 
vpravo. ACCUVAC Basic musí nyní během nejvýše 
20 sekund dosáhnout tohoto podtlaku.

Pokud uplyne více než 20 sekund, než je 
dosaženo podtlaku, je sací výkon nízký. 
Zkontrolujte možné závady (viz „8. Poruchy a 
jejich odstraňování“ na straně 33).

8. ACCUVAC Basic opět vypněte.
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8. Poruchy a jejich odstraňování

Porucha Příčina závady Odstranění

Přístroj se nerozběhne, 
ukazatel O/ I a ukazatel 
napětí indikují připravenost 
k provozu.

Pumpa je vadná. Nechejte provést opravu v servisu 
nebo u odborného personálu.

Přístroj se nerozběhne, 
ukazatel O/ I neindikuje 
připravenost k provozu.

Pojistka F1 nebo F2 v přístroji je 
vadná. Vyměňte pojistku (8.2, strana 37).

Pojistka v autokonektoru je vadná. Vyměňte pojistku (8.2, strana 37).

Akumulátor je hluboce vybitý.
Proveďte několik cyklů nabíjení a 
vybíjení. Při neúspěchu vyměňte 
akumulátor (8.1, strana 34).

Připojení zásuvky ve vozidle je 
přepólováno.

Opravte přepólování popř. vyměňte 
pojistku F1 (8.2, strana 37).

Konektorový spoj mezi deskou 
plošných spojů a akumulátorem není 
řádně zajištěn.

Zajistěte konektorový spoj.

Přístroj nelze zapnout nebo 
vypnout. Elektronika je vadná. Nechejte provést opravu.

Přístroj nedosahuje 
maximálního podtlaku 0,8 
bar během 20 sekund, 
ukazatel napětí indikuje 
připravenost k provozu.

Netěsnost přístroje v oblasti sání.
Zkontrolujte řádné dosednutí 
hadicových připojení a jednorázového 
odsávacího vaku.

Akumulátor není dostatečně nabitý. Nabijte akumulátor (5.4, strana 22)

Pumpa je vadná. Nechejte provést opravu v servisu nebo u 
odborného personálu.

Neprobíhá proces 
nabíjení.

Nabíječka do zásuvky je vadná. Nechejte zkontrolovat v servisu nebo u 
odborného personálu.

Externí napájecí napětí je příliš nízké. Externí napájecí napětí musí být mezi 
12,0 V a 13,8 V.

Pojistka F1 nebo F2 je vadná. Vyměňte pojistku (8.2, strana 37).

Pojistka v autokonektoru je vadná. Vyměňte pojistku (8.2, strana 37).

Konektorový spoj mezi deskou 
plošných spojů a akumulátorem není 
řádně zajištěn.

Zajistěte konektorový spoj.
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8.1 Akumulátor

ACCUVAC Basic je vybaven jedním jakostním 
olověným akumulátorem.

Výměna akumulátoru
Upozornění

Aby nedošlo k poškození elektroniky, nesmíte se 
v žádném případě dotýkat základní desky.

1. Vypněte ACCUVAC Basic.

2. Odpojte přístroj od externího napájení. 

3. Vyjměte jednorázovou sběrnou nádobu a 
případné příslušenství.

Akumulátor i po době 
nabíjení delší než 14 hodin 
nevykazuje plné nabití 
(nejvyšší LED ukazatele 
napětí nesvítí).

Nabíječka nesplňuje specifikaci.

Použijte nabíječku do zásuvky 
WM 10750 nebo síťový napáječ/
nabíječku FW7405M/14, komplet 
WM 2610.

Palubní síť vozidla nedodává napětí 
12,0 – 13,8 V. Zkontrolujte palubní síť vozidla.

Akumulátor je hlubokým vybitím 
poškozen.

Vyměňte akumulátor (8.1, strana 34)
Akumulátor dosáhl hranice své 
životnosti.

Nejvyšší LED ukazatele 
napětí po nabití svítí, avšak 
při napájení z akumulátoru 
pumpa neběží.

Interní připojovací vedení není v 
pořádku.

Interní připojovací vedení mezi deskou 
plošných spojů (X100) a olověným 
akumulátorem zkontrolujte z hlediska 
řádného dosednutí.

Pojistka F2 je vadná. Výměna pojistky (8.2, strana 37).

Pojistka F2 často vypíná.

Pumpa je často zapínána při 
existujícím podtlaku.

Pumpu nezapínejte při existujícím 
podtlaku.

Pumpa je vadná. Nechejte provést opravu v servisu 
nebo u odborného personálu.

Porucha Příčina závady Odstranění
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4. Odšroubujte košový držák pro jednorázovou 
sběrnou nádobu.

5. Odšroubujte 6 šroubů s křížovou drážkou ze 
skříně. Při otvírání skříně dejte pozor, aby nedošlo 
k poškození těsnění skříně ze silikonového 
provazce.

6. Opatrně odpojte konektorový spoj X 101 od 
desky.  

 
 
 
 
 

7. Opatrně odpojte elektrický konektorový spoj 
akumulátoru X100 od desky.  

 
 
 
 

8. Uvolněte uchycení akumulátoru (4 šrouby 
s křížovou drážkou).

9. Odpojte oba kabely od akumulátoru.
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10. Odstraňte a zlikvidujte vadný akumulátor (viz „9.2 
Likvidace“ na straně 40).

11. Nasaďte oba kabely na kontakty akumulátoru: 
červený na plus, černý na mínus.

Jestliže jsou přípojky omylem zaměněny, ochrana 
elektroniky vyřadí pojistku (F2), která potom musí 
být vyměněna.

12. Nový akumulátor namontujte spolu s uchycením 
akumulátoru. Dbejte na to, aby přitom nedošlo 
k přivření kabelu. 

13. Opatrně připojte elektrický konektorový spoj 
akumulátoru X100. 

 
 
 
 

14. Opatrně připojte elektrický konektorový spoj 
X101. 

 
 
 
 

15. Opět zašroubujte skříň. Přitom dejte pozor, aby byl 
těsnicí provazec ze silikonu správně vložen a nikde 
nebyl přivřen nebo jinak poškozen.

16. Proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).
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8.2 Výměna pojistek

Pojistka F1 nebo F2 
Důležité!

Aby nedošlo k poškození elektroniky, v žádném 
případě se nedotýkejte základní desky.

1. Našroubujte skříň přístroje ACCUVAC Basic na 
(viz „Výměna akumulátoru“ na straně 34).

2. Opatrně odpojte konektorový spoj X 101 od 
desky.  

 
 
 
 

3. Vyjměte vadnou pojistku. Pojistky jsou na desce 
označeny.  

 
 
 
 

4. Vložte novou pojistku. Používejte výhradně 
povolený druh pojistek (viz „11. Technické“ na 
straně 47).

5. Opatrně připojte elektrický konektorový spoj 
X101.  

 
 
 

6. Opět zašroubujte skříň. Přitom dejte pozor, aby byl 
těsnicí provazec ze silikonu správně vložen a nikde 
nebyl přivřen nebo jinak poškozen.
Poruchy a jejich odstraňování 37CZ



7. Proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).

Pojistka v autokonektoru 

1. Otevřete autokonektor pomocí šroubováku.

Pro informaci: Střední kontakt konektoru je pól plus. 
Lanko vodiče plus kabelu je buď čtvercové nebo je 
barevně označeno.  
Vnější kontakt konektoru je pól mínus. Lanko vodiče 
mínus kabelu má kruhový průřez a je černé. 

Pozor! Dodržujte správnou polaritu autokonektoru, 
protože jinak může dojít poškození přístroje 
ACCUVAC Basic.

2. Vyměňte vadnou pojistku. Používejte výhradně 
povolený druh pojistek (viz „11. Technické“ na 
straně 47).

3. Autokonektor opět sešroubujte.

4. Proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).

8.3 Výměna tlumiče hluku

1. Odstraňte krycí desku s použitím šroubováku 
(2 šrouby s křížovou drážkou).

Pojistka
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2. Vyjměte tlumič hluku.

3. Vložte nový tlumič hluku.

4. Namontujte krycí desku. Přitom dbejte na to, aby 
přilepovací patka na krycí desce tlačila proti tlumiči 
hluku.

5. Proveďte kontrolu funkce (viz „7.2 Provádění 
kontroly funkce“ na straně 31).Přilepovací patka
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9. Údržba

9.1 Lhůty

ACCUVAC Basic nevyžaduje údržbu. Dodržujte však 
lhůty pravidelných kontrol funkce (viz „7.1 Lhůty“ na 
straně 30).

Doporučujeme nechávat opatření spojené 
s udržováním v řádném stavu, tzn. kontroly a opravy, 
provádět u výrobce Weinmann nebo u odborného 
personálu.

9.2 Likvidace

Prístroj nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Pro 
odbornou likvidaci prístroje se obratte na nekterou 
instituci, která má oprávnení a certifikaci k recyklaci 
elektroodpadu. Jejich adresy zjistíte u osoby poverené 
ochranou životního prostredí nebo u príslušné instituce 
místní správy. Obal prístroje (lepenkový karton a 
vložky) mužete likvidovat jako starý papír.

Likvidace baterií/akumulátorů 

Použité baterie/akumulátory se nesmí likvidovat spolu s 
domovním odpadem. Obraťte se na firmu Weinmann 
nebo na veřejné sběrné středisko odpadu.



10. Obsah dodávky

10.1 Sériový obsah dodávky

ACCUVAC Basic se znovupoužitelnou 
sběrnou nádobou

1. ACCUVAC Basic se znovupoužitelnou  
sběrnou nádobou WM 10709
součásti:

– ACCUVAC Basic, základní přístroj
– Znovupoužitelná sběrná nádoba,  

kompletní  WM 10630
– Nabíječka do zásuvky,  

kompletní  WM 10750
– Filtr, kompletní WM 10675

2. ACCUVAC Basic se znovupoužitelnou  
sběrnou nádobou a příslušenstvím WM 10715
součásti:

– ACCUVAC Basic, základní přístroj
– Znovupoužitelná sběrná nádoba,  

kompletní  WM 10630
– Filtr, kompletní WM 10675
– Připojovací vedení WM 10650 
– Taška na příslušenství WM 10655 
– Sada, držák na stěnu  

vč. montážní soupravy WM 15208 

3. ACCUVAC Basic se znovupoužitelnou  
sběrnou nádobou WM 10727
součásti:

– ACCUVAC Basic, základní přístroj
– Znovupoužitelná sběrná nádoba,  

kompletní  WM 10630
– Filtr, kompletní WM 10675
Obsah dodávky 41CZ



– Připojovací vedení WM 10650
– Síťový napáječ a nabíječka,  

kompletní WM 2610

ACCUVAC Basic s jednorázovou sběrnou 
nádobou

1. ACCUVAC Basic s jednorázovou  
sběrnou nádobou, kompletní WM 10700
součásti:

– ACCUVAC Basic, základní přístroj
– Jednorázová sběrná nádoba,  

kompletní  WM 10730
– Košový držák pro  

jednorázovou sběrnou nádobu WM 10735
– Jednorázová odsávací hadice WM 10733
– Jednorázový odsávací vak WM 10732
– Podtlaková hadice WM 10740
– Nabíječka do zásuvky,  

kompletní  WM 10750

2. ACCUVAC Basic s jednorázovou sběrnou 
nádobou a příslušenství, kompletní WM 10705
součásti:

– ACCUVAC Basic, základní přístroj
– Jednorázová sběrná nádoba,  

kompletní  WM 10730
– Košový držák pro jednorázovou  

sběrnou nádobu WM 10735
– Jednorázová odsávací hadice WM 10733
– Jednorázový odsávací vak WM 10732
– Podtlaková hadice WM 10740
– Připojovací vedení WM 10650 
– Taška na příslušenství WM 10655 
– Sada, držák na stěnu  

vč. montážní soupravy WM 15208
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3. ACCUVAC Basic s jednorázovou sběrnou 
nádobou a příslušenstvím, kompletní WM 10720
součásti:

– ACCUVAC Basic, základní přístroj
– Jednorázová sběrná nádoba,  

kompletní  WM 10730
– Košový držák pro  

jednorázovou sběrnou nádobu WM 10735
– Jednorázová odsávací hadice WM 10733
– Jednorázový odsávací vak WM 10732
– Podtlaková hadice WM 10740
– Připojovací vedení WM 10650
– Síťový napáječ a nabíječka,  

kompletní WM 2610

10.2 Příslušenství

Následující příslušenství není zcela v obsahu dodávky 
a může být objednáno samostatně:

1. Síťový napáječ/nabíječka  
FW7405M/14, kompletní  WM 2610

2. Připojovací vedení WM 10650

3. Nabíječka do zásuvky,  
kompletní          WM 10750

4. Taška na příslušenství WM 10655

5. Držák na stěnu  
vč. montážní soupravy WM 15208

6. Držák na stěnu pro síťový  
napáječ a nabíječku WM 2610 WM 15844

7. Přídržný plech pro přístrojovou lištu WM 15845  
Dodatečně potřebný pro zavěšení do přístrojové 
lišty držáku na stěnu pro ACCUVAC 
(WM 15208) a držáku na stěnu pro síťový 
napáječ a nabíječku (WM 15844)
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8. Montážní sada normované nemocniční  
lišty s 1 adaptérem WM 15795 
Dodatečně potřebná pro upevnění na přístrojové 
liště držáku na stěnu síťového napáječe a 
nabíječky (WM 15844)

9. Montážní sada normované nemocniční lišty  
se 2 adaptéry WM 15805 
Dodatečně potřebná pro upevnění na přístrojové 
liště držáku na stěnu ACCUVAC (WM 15208)

10. Montážní sada tyčového držáku WM 15806 
Použití s držákem na stěnu ACCUVAC 
(WM 15208) nebo držákem na stěnu síťového 
napáječe a nabíječky (WM 15844) pro upevnění 
na tyčích  19 -40 mm

11. Přestavovací sada  
Znovupoužitelná sběrná nádoba WM 15261
součásti:

– Znovupoužitelná sběrná nádoba,  
kompletní  WM 10630

– Souprava držáku WM 15271
– Návod k použití  

Znovupoužitelná  
sběrná nádoba WM 16235

12. Souprava držáku pro znovupoužitelnou  
sběrnou nádobu WM 15271
součásti:

– Držák WM10640
– Upevňovací prvky

13. Přestavovací sada jednorázové  
sběrné nádoby WM 15262
součásti:

– Sada, jednorázová sběrná  
nádoba WM 15268

– Sada, košový držák WM 15172
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14. Sada, jednorázová sběrná nádoba WM 15268
součásti:

– Jednorázová sběrná nádoba WM 10730  
Sběrná nádoba WM 10731  
Jednorázový odsávací vak WM 10732  
Odsávací hadice s uzavírací  
koncovkou WM 10733

– Podtlaková hadice WM 10740
– Návod k použití WM 16233

15. Sada, košový držák pro  
jednorázovou nádobu WM 15172
součásti:

– Košový držák WM 10735
– Upevňovací prvky

16. Sada, vyplachovací nádoba WM 15229
součásti:
– Sběrná nádoba WM 10631
– Souprava držáku WM 15271
– Upevňovací plech WM 10728

10.3 Náhradní díly

1. Jednorázová sběrná nádoba WM 10730
součásti:

– Sběrná nádoba WM 10731
– Jednorázový odsávací vak WM 10732  

Sada I: 10 x WM 10732 WM 15226  
Sada II:  20 x WM 10732 WM 15227  
Sada III:  50 x WM 10732 WM 15228

– T-kus WM 10738
– Odsávací hadice s uzavírací  

koncovkou  WM 10733  
Sada I: 10 x WM 10733 WM 15327  
Sada II:  20 x WM 10733 WM 15328  
Sada III: 50 x WM 10733 WM 15329
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– Podtlaková hadice WM 10740

2. Souprava držáku pro jednorázovou  
sběrnou nádobu WM 15172
součásti:

– Košový držák WM 10735
– Upevňovací prvky WM 51091

3. Sada, odblokovací tlačítko, zelené WM 15397
4. Deska držáku hadice, zelená WM 10723
5. Olověný akumulátor WM 10747
6. Tlumič hluku WM 10665
7. Návod k použití WM 66647
8. Pojistka, autokonektor WM 10673
9. Pojistka, napájení (F1) WM 2692
10. Pojistka, akumulátor (F2) WM 2692
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11. Technické 
ACCUVAC Basic 

Třída přístroje podle 
93/42/EHS II b

Rozměry
ŠxVxH v mm

385x280x140 
(s jednorázovou sběrnou 
nádobou)
370x280x140 
(se znovupoužitelnou 
sběrnou nádobou)

Hmotnost cca 5,4 kg

Objem sběrné 
nádoby 1000 ml

Sací výkon při 12 V a 
volném průtoku > 20 l/min

max. podtlak při 12 V 0,8 bar (80 kPa)

Odsávací hadice

Ø 5 mm, délka 1800 mm 
(jednorázová sběrná 
nádoba)

Ø 10 mm, délka 1300 mm 
(znovupoužitelná sběrná 
nádoba)

Filtr přetokového 
ventilu

min. 99,8 %, vztaženo na 
částice 2,8 Ķm

Výkon motoru 50 W

Jmenovité napětí 12 V

max. příkon proudu 3,5 A

Rozsah teploty  
– provoz
– nabíjení
– skladování

–18 °C až +40 °C
+0 °C až +40 °C
–40 °C až +70 °C

Vlhkost vzduchu rel. vlhkost 30 % – 75 %

Elektromagnetická 
kompatibilita (EMC):  
– odrušení  
– odolnost proti 
rušení

EN 60601-1-2
EN 55011 
IEC 1000-4 část 2–5 a 11

 

 

Klasifikace podle EN 60601-1:
– třída ochrany proti zásahu elektrickým proudem: 

Třída ochrany II
– stupeň ochrany proti zásahu elektrickým 

proudem: BF
– stupeň ochrany proti vniknutí vody: IPX 1

(kapající voda)

Klasifikace podle EN ISO 10079-1:
– high vacuum/high flow

Použité normy

EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN ISO 10079-1
EN 1789

Pojistka 
autokonektoru

8 A, DIN 72581,  
rozlišovací barva bílá

Pojistka F1, interní  
napájecí napětí

4 A pomalá, malé 
schopnosti vypínání  
pojistková vložka G 
5x20 mm  
odpovídá IEC 127

Pojistka F2, interní  
baterie

4 A pomalá, malé 
schopnosti vypínání  
pojistková vložka 
G 5x20 mm  
odpovídá IEC 127

Typ akumulátoru Olověný, 3,4 Ah

Nabíjecí napětí 12,0 až 13,8 V 

Doba provozu po  
14hodinovém 
nabíjení

30 minut při nejvyšším sacím 
stupni

Druh provozu S2 60 min

Životnost 
akumulátoru

400 cyklů nabíjení a vybíjení 
během cca 3 let

Doba nabíjení 
akumulátoru 14 h

Střední hladina 
akustického tlaku  
při -0,8 bar

≤ 63,5 dB(A)

ACCUVAC Basic 
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11.1 Bezpečnostní vzdálenosti

ACCUVAC Basic je určen pro provoz 
v elektromagnetickém prostředí, v němž jsou VF rušivé 
veličiny kontrolovány. Zákazník nebo uživatel přístroje 
ACCUVAC Basic může takto pomoci při zamezení 
elektromagnetického rušení, jestliže dodržuje minimální 
vzdálenost mezi přenosnými a mobilními VF 
telekomunikačními přístroji (vysílači) a přístrojem 
ACCUVAC Basic, a to v závislosti na výstupním výkonu 
vysílače, jak je uvedeno níže.

Doporučená bezpečnostní vzdálenost mezi přenosnými a mobilními 
VF telekomunikačními přístroji (např. mobilní telefony) a ACCUVAC Basic

Jmenovitý výkon VF 
přístroje

ve W

Bezpečnostní vzdálenost v závislosti na frekvenci 

v m

150 kHz - 80 MHz
d=(3,5/V1) x √√√√P

80 MHz - 800 MHz
d=(3,5/V1) x √√√√P

800 MHz – 2,5 GHz
d=(3,5/V1) x √√√√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33
Nabíječka do 
zásuvky

prim.: 230 V/50 Hz
sek.: 13,8 V /0,3 A

Materiály

Jednorázová sběrná nádoba:
– sběrná nádoba: PC
– jednorázový odsávací vak, hadice: PVC
– koncový díl s uzavírací koncovkou: PE

Skříň PC/ABS

Deska držáku hadice ABS

ACCUVAC Basic 
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12. Záruka

• Firma Weinmann zaručuje, že výrobek při používání 
v souladu s jeho určením nevykazuje vady, a to po 
dobu dvou let od data nákupu. U výrobků, které 
podle označení mají kratší dobu trvanlivosti než dva 
roky, končí záruka uplynutím data použitelnosti 
uvedeného na obalu nebo v návodu k použití. 

• Předpokladem nároku na plnění ze záruky je 
předložení dokladu o nákupu, z něhož je zřejmý 
prodejce a datum nákupu.

• Neposkytujeme žádnou záruku v případech:
– Nedodržování návodu k použití
– Chyba obsluhy
– Při neodborném použití nebo neodborném 

zacházení
– Cizí zásah do přístroje neautorizovanými 

osobami za účelem opravy
– Působení vyšší moci např. zásah blesku atd.
– Poškození při dopravě v důsledku neodborného 

balení při zpětném odesílání
– Neprovádění údržby
– Běžné provozní opotřebení  

To se týká například následujících komponent:
– Filtr
– Baterie a akumulátory
– Zboží pro jednorázové použití atd.

– Použití jiných než originálních náhradních dílů
• Firma Weinmann neodpovídá za následné škody 

vyplývající z nedostatků, pokud se tyto zakládají na 
úmyslu nebo hrubé nedbalosti, nebo při poškození 
zdraví nebo ztrátě života z lehké nedbalosti.

• Firma Weinmann si vyhrazuje právo podle vlastní 
volby odstranit nedostatky, dodat bezvadný výrobek 
nebo přiměřeně snížit prodejní cenu. 

• Při zamítnutí nároku na plnění ze záruky nepřebíráme 
úhradu nákladů na dopravu a zpětné odeslání. 

• Zákonné nároky na záruční plnění přitom zůstávají 
nedotčeny.
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13. Prohlášení o shodě

Tímto společnost Weinmann Geräte für Medizin 
GmbH + Co. KG prohlašuje, že produkt splňuje 
příslušná nařízení směrnice 93/42/EHS o lékařských 
produktech. Úplný text prohlášení o shodě najdete na 
adrese www.weinmann.de
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