
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА СЪС СТАЦИОНАРНА АСПИРАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ 
SPENCER 

 

I. Предназначение. 
 
Стационарната аспирационна инсталация Spencer, инсталирана в линейката, е 
предназначена за осигуряване на регулируем вакуум с цел осъществяване на 
контролирано аспириране на секрети в дихателните пътища на пациентите или за 
аспириране на телесни течности. 
 
Забележка: Аспирационната инсталация трябва да се използва само от 
квалифициран медицински персонал. 

Внимание: Аспирационната инсталация не трябва да се ползва за торакален 
дренаж или за други цели, извън предназначението ѝ! 

 
II. Компоненти на системата. 

                              

 

                             Фиг.1 
 

1) Електрически превключвател, монтиран на контролното табло в пациентния отсек. 
2) Електрическа вакуум помпа, монтирана в предният горен панел на пациентния отсек. 
3) DIN извода за вакуум. 



4) Вакуум регулатор с манометър за следене на вакуума. 
5) Силиконова тръба. 
6) Филтър на събирателния канистер. 
7) Капак на събирателния канистер с интегрирана защита от преливане. 
8) Събирателен канистер за секретите с обем 1000 мл. 
9) Монтажна релса. 
10) Маркуч с DIN конектор, свързващ вакуум регулатора с DIN извода. 
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11) Входен конектор на капака на събирателния канистер за връзка с вакуум регулатора. 
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12) Извод за вакуум на капака на събирателния канистер за свързване на аспирационен 
катетър. 

 

 



III. Преди започване на работа с аспирационната инсталация (тест на системата). 
 
1. Уверете се, че DIN накрайника на жълтия маркуч, който е свързан към вакуум 

регулатора, е подключен към DIN извода за вакуум на електрическата вакуум 
помпа. 

2. Уверете се, че силиконовата тръба между вакуум регулатора и конектора 
„Vacuum” на капака на събирателния канистер е свързана здраво и плътно. 

3. Включете вакуум помпата към електрическото захранване в линейката чрез 
електрическия превключвател, монтиран на контролното табло в линейката. 

4. Включете вакуум регулатора като натиснете зеления му бутон, разположен от 
лявата му страна: 

 

                                                Фиг. 2 
5. Задайте сила на вакуума като завъртите вакуум регулатора поне на четири 

оборота по посока на часовниковата стрелка. 
6. Запушете с пръст извода за вакуум „Patient” на капака на събирателния канистер 

и се уверете, че показанието на вакуум манометъра отчита достатъчно високо 
налягане, което е в жълтата скала, а силата на засмукване е осезаема. 

7. Ако налягането е достатъчно високо и усещате добра сила на засмукване, 
отпушете извода на капака, поставете вакуум регулатора в положение „0“, 
изключете вакуум регулатора като натиснете червения бутон, разположен от 
дясната му страна (Фиг. 3) и изключете вакуум помпата от електрическото 
захранване чрез ключа на контролното табло. 



 

                                                Фиг. 3 
 

8. Ако вакуум налягането е слабо и не усещате засмукване, поставете вакуум 
регулатора на по-висока стойност на вакуума и проверете отново какво е 
налягането на манометъра и силата на засмукване.  

9. Ако дори и на максимална стойност на вакуум регулатора (максимален на брой 
обороти по посока на часовниковата стрелка) налягането е слабо и не усещате 
засмукване, извършете проверка за херметичност на системата:  
9.1. Проверете дали захранващият маркуч и силиконовата тръба са правилно и 

плътно поставени по местата си. 
9.2. Проверете дали капакът на събирателния канистер е завъртян правилно и 

докрай върху събирателния канистер. 
9.3. Проверете дали филтъра на събирателния канистер е нов и не е запушен. Ако 

филтърът не е сменен след предишния пациент или е запушен, сменете го с 
нов оригинален филтър. 

Внимание: Не използвайте аспирационната инсталация ако при теста за сила 
на вакуума и след проверката за херметичност на системата налягането 
(засмукването) продължава да е много слабо или изобщо липсва!  

В такива случаи, до установяване на причината за слабото или липсващо 
засмукване, използвайте наличната в линейката мобилна електрическа 
аспирационна помпа. 

 
IV. Начин на работа. 

1. Включете вакуум помпата към електрическото захранване в линейката чрез 
електрическия превключвател, монтиран на електрическото табло. 

2. Включете вакуум регулатора чрез зеленият му бутон. 



3. Задайте необходимата сила на вакуума чрез вакуум регулатора. 
4. Свържете аспирационен катетър с необходимия според пациента размер към 

извода за вакуум на капака на събирателния канистер. 
5. Започнете аспирация. 
6. Ако се окаже, че силата на вакуума е прекалено висока или прекалено ниска, 

регулирайте отново силата на вакуума чрез вакуум регулатора. 

Внимание: Следете показанието на манометъра за сила на вакуума по време на 
аспириране, като отчетеното налягане трябва да е в жълтата част на скалата 
(Фиг. 4). Показание на манометъра, което е в червената скала указва прекалено 
високо налягане на вакуума, което може да е опасно за пациентите! В такъв случай 
незабавно намалете силата на вакуума чрез вакуум регулатора! 

 

                                                Фиг. 4 
V. Части от системата, подлежащи на периодична подмяна и инструкции за подмяна: 

1. Кат. ном. OX10125 B: Силиконова тръба.  
Подлежи на подмяна след 30 (тридесет) цикъла на автоклавиране. 
 

2. Кат. ном. RISC005 E: Филтър на събирателния канистер.  
Подлежи на подмяна след всеки пациент. 
 

3. Кат. ном. SC70085 A: Събирателен канистер.  
Подлежи на подмяна след 30 (тридесет) цикъла на автоклавиране. 

 
Забележка: Неспазването на посочените по-горе инструкции за подмяна може 
да причини неправилно функциониране на системата. 



 
Внимание: Неспазването на инструкцията за подмяна на филтъра на 
събирателния канистер може да доведе до контаминиране на системата или да 
причини инфектиране на пациентите! 
 
 

VI. Техническа спецификация. 

 

Вакуум помпа 

Макс. поток:   27 л/мин. 

Макс. вакуум:  84 kPa 

Мощност:   72W 

Макс. ток:   7 A 

Напрежение:   12V DC 

 

Вакуум регулатор 

Регулирне:   0 до 950 mbar (710 mmHg) 

Скала на манометъра  0/ -1000 mbar 

 

Автоклавируем канистер 

Вместимост:   1 литър 

 

Релса:     

Дължина:   36 ± 0,5 cm 


