
TRACHEOPORT ® Compact és 
 
  
 
 
 
 
TRACHEOPORT ® Junior 
váladékszívó – használati útm. 
 



Bevezetés 

A készülék áttekintése (Bild 1) 
 
1. vákuum mérőműszer 
2. vákuumszabályozó 
3. ki-/bekapcsoló 
4. akkumulátor kapacitás-státusz-kijelző 
5. üzemállapot-státusz-kijelző 
6. baktérium szűrő 
7. hálózati és töltő csatlakozó 
8. váladékgyűjtő tartály 
9. csatlakozó cső 
10. kiöntő nyílás záró dugóval 
11. szívócső csatlakozó záró dugóval 
12. levegőszűrő (készülékházon alul) 



 

A készülék áttekintése (Bild 1b) 
 
1. vákuum mérőműszer 
2. vákuumszabályozó 
3. akkumulátor kapacitás-státusz-kijelző 
4. üzemállapot-státusz-kijelző 
5. baktérium szűrő 
6. váladékgyűjtő tartály 
7. csatlakozó cső  
8. kiöntő nyílás záró kupakkal 
9. szívócső csatlakozó záró dugóval 
10. ki-/bekapcsoló  
11. hálózati csatlakozás 
 



Működés 
 
• A TRACHEOPORT ® COMPACT és a TRACHEOPORT ® JUNIOR egy 
nagyon praktikus kis váladékszívó beépített akkumulátorral. 
• A készüléket elektromos motor működteti, az hajtja a karbantartás 
nélküli dugattyús szivattyút. Működés közben a szivattyú a tömlő 
rendszerben és a váladéktartályban vákuumot alakít ki, amelynek 
segítségével váladék vagy az öblítőfolyadék (steril szívókatéteren 
keresztül) leszívató. 
• A folyadék összegyűlik a váladéktartályban. 
• A vákuum szabályozóval és a vákuum mérőműszer segítségével 
beállítható a szívóerőt 
• A baktériumszűrő megakadályozza a baktériumok bejutását a 
berendezés belsejébe. 
• A váladéktartály tetejébe épített úszó pedig megakadályozza a 
váladék és folyadék bejutását a szivattyúhoz. 
 
 

Használati cél 
 
Fő funkció: 
Átmeneti és spontán leszívása a váladékoknak, vérnek és testnedvek, 
amelyek jellemzően a légutakban találhatók. 
Orvosi indikáció / alkalmazás: 
Felső légúti szívás. 
A fő funkciók meghatározása: 
A testváladék elvezetése és ideiglenes gyűjtése. Az elektromos 
szivattyú negatív nyomást hoz létre, így a szívórendszeren keresztül a 
beépített szekréciós tartályba gyűlik ideiglenesen a testváladék. 
 
Érintett szervek: 
Felső légutak (szájüreg, nasopharynx és a hörgők). 
 
Használat időtartama: 



Ideiglenes alkalmazás, a légútiváladék leszívására (az akkumulátor 
maximális üzemideje kb. 60 perc). 
 
Alkalmazási környezet: 
Légutakból történő elszívás történhet klinikai, ápolási és otthoni 
környezetben. Az alkalmazást csak orvos vagy egészségügyi személyzet 
által képzett személyeket. 
 
Ellenjavallat: 
Nem alkalmas: 
• Folyamatos működésre alacsony vákuumtartományban (pl. mellkasi 
drenázs vagy sebdrenázs), 
• állandó endoszkópos használat, 
• orvosi területen kívüli felhasználás, 
• Gyúlékony, maró és robbanékony anyagok elszívása 
• Elszívás robbanásveszélyes területeken. 
 
A TRACHEOPORT ® COMPACT ÉS A TRACHEOPORT ® JUNIOR  egy 
aktív orvostechnikai eszköz. 
 
Többszöri használat: 
A terméket többszöri felhasználásra szánják. Tartozékok 
részben újra felhasználhatók. A tisztításhoz és fertőtlenítéshez lásd a 
használati utasítás vonatkozó részét! 

Szállítási csomag tartalma 
 
Kiszállítás előtt az eszköz és tartozékai minőségellenőrzésen estek át. 
Kérjük ellenőrizze a tartozékok meglétét az alábbi lista alapján, melyek 
az alap készülék mellett találhatók. 
  



 
váladékgyűjtő tartály tetővel 
 
 
baktériumszűrő 
 
 
összekötő cső baktériumszűrőhöz 
 
 
 
légszűrő 
 
 
1,8 m leszívócső csatlakozó elemmel 
 
 
ujjal zárható összekötő 
 
 
2 pólusú táegység, 110-240 V, 50-60 Hz 
 
 
 
230 V tápvezeték (2 pólusú) 
 
 
12 V-sautó adater 
 
 
szállító táska 
 
 
öblítőtartály 
  



Szállítás és tárolás 
 
A készüléket csak a szállító táskában vagy hátizsákban szabad szállítani.  
Fagypont alatti hőmérsékleten történő szállítás után az eszköznek 
legalább 6 órát kell állni szobahőmérsékleten használatba vétel előtt. 
Ha a készülék nem akklimatizálódott, nem szabad üzemeltetni, mivel a 
szivattyú membránjai megsérülnek. 
 
Környezeti elvárások 
 
Szállítás, tárolás 
Hőmérséklet:  -20 és +60 °C között 
Páratartalom:  10 – 95%, kicsapódás mentes környezetben 
Légnyomás:  700 és 1060 hPa között 
 
Üzemeltetés és akku töltés 
Hőmérséklet:  +10 és +40 °C között 
Páratartalom:  30 – 75%, kicsapódás mentes környezetben 
Légnyomás:  700 és 1060 hPa között 
 

Üzembe helyezés 
 
A TRACHEOPORT ® COMPACT ÉS A TRACHEOPORT ® JUNIOR üzemkész 
állapotban kerül kiszállításra. 
 
Emelje ki a készüléket a csomagolásból. 
Ellenőrizze, hogy a típustáblán megadott feszültségértékek 
megegyeznek a felhasználási helyen rendelkezésre állóval. 
• A készüléket mindig vízszintes, biztonságos helyre tegye 
• Az első használat előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Ehhez 
csatlakoztassa a készülék (7) – Juniornál (11) pontjához a hálózati 
tápegység (8)-as pontját vagy az autós töltő megfelelő végét. 
• Kapcsolja be a készüléket az ON / OFF gombbal., ha az üzemállapot-
kijelző zölden világít, a készülék üzemkész. Ha az állapot kijelző sárga, az 
akkumulátort fel kell tölteni.  



• Fagypont alatti hőmérsékleten történő szállítás után az eszköznek 
legalább 6 órát kell állni szobahőmérsékleten használatba vétel előtt. Ha 
a készülék nem akklimatizálódott, nem szabad üzemeltetni, mivel a 
szivattyú membránjai megsérülnek. 
• Mindig legyen kéznél legalább egy baktériumszűrő, e nélkül a készülék 
nem működtethető!  
 
AKKUMULÁTOR töltése 
Az akkumulátor töltése a 12 V-os kis feszültségen keresztül történik. 
Töltés alatt kigyullad az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzője és 
zölden villog. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, folyamatosan 
kezd világítani.  
Tölteni a készüléket a hálózati tápegységgel agy az autós töltővel lehet. 
Lemerült akkumulátor esetén is üzemeltethető a berendezés 
csatlakoztatott tápvezetékkel, de javasoljuk használat után az 
akkumulátor feltöltését! 
 

Használat 
Előkészület 

 
Csatlakoztassa a szívótömlőt (5. ábra, ➊) és a szívó katétert (5. ábra, ➌) 
az ujjal zárható összekötőhöz (5. ábra, ➋). 
 
Állítsa be a kívánt vákuumot a vákuumszabályzóval, miközben az ujjal 
zárható összekötőt az ujjával befogja, hogy felépülhessen a vákuum. 
Válassza ki a megfelelő méretű katétert (5. ábra, ➌) amely a 
szakkereskedőknél vagy gyógyászati segédeszköz szaküzletben kapható. 
  



Leszívás 
 
Vezesse be a szívókatétert, ahogyan azt a szakképzett személyzet 
megmutatta és kezdje meg a szívási folyamatot. 
Az ujjal zárható összekötőt nyissa vagy zárja ujjbegyével, annak 
megfelelően, milyen szintű vákuumot kíván elérni. 
A túlfolyó szelep biztonsággal megakadályozza, hogy folyadék kerüljön 
a készülékbe. Ennek ellenére ürítse ki a tartályt, ha félig megtelik. 
 
Leszívás 
Dobja ki a szívókatétert, és öblítse át minden szívási folyamat után a 
szívótömlőt vízzel vagy fertőtlenítőszerrel. Hasznos lehet egy öblítő 
palack használata, amellyel tiszta vizet lehet a csőbe juttatni. 
 
Váladékgyűjtő tartály tetővel 
 

Helyezze a tartályt a 6. képen látható módon a helyére. A két rövid 
összekötő cső közé helyezze be a szűrőt, majd kösse össze a tartály 
tetején lévő csonkot d) kép (2) a készülék szívócsonkjával (1). Végül a 
leszívó csövet csatlakoztassa a fedél elejéhez e) kép (3). 
A szétszedés ellentétes sorrendben történik a csövek húzásával és 
enyhe csavarásával. 



Tisztítás, fertőtlenítés, feldolgozás 
 
Az alább felsorolt tisztítási intézkedéseket akkor is el kell végezni, ha a 
készüléket nem használják rendszeresen. 
 
A TRACHEOPORT® COMPACT ÉS A TRACHEOPORT® JUNIOR -on 4 
hetente szűrőcserét kell végezni. 
3 havonta el kell végezni a működésének ellenőrzését. 
 
Alapvető intézkedések 
 
Kövesse az ebben a használati utasításban leírtakat! 
Néhány fertőtlenítő oldat megfesti a fedél egyes részeit, de ez nem 
befolyásolja az anyagok tulajdonságait. 
Alapvetően betegváltáskor kötelező a fertőtlenítést elvégezni! 
Az eszköz fertőtlenítését csak a gyártó által megadott és jóváhagyott 
fertőtlenítőszerrel szabad elvégezni. 
Ezek a táblázatban láthatók (fordító megj.: Magyarországon is kapható 
szerek) 
 

Javasolt készülék fertőtlenítő szer 

Fertőtleítő szer Tartalmazott anyagok 
100 g-

ban 
Gyártó 

GIGASEPT FF (neu) Bernsteinsäuredialdehyd 11,9 g 

Schülke & Mayr 
GmbH, 
Norderstedt 

koncentrátum Dimethoxytetrahydrofuran 3,2 g  

 Phosphonate, anionos tenzidek,    

 nemionos tenzidek, Illatanyagok,    

 Methylisothiazolinon   

    

Sekusept Plus   Glucoprotamin 25,0 g 

Ecolab 
Deutschland 
GmbH,   

koncentrátum   Düsseldorf 

 



 

    
Javasolt felület fertőtlenítő szer 

Fertőtleítő szer Tartalmazott anyagok 
100 g-

ban 
Gyártó 

Mikrozid sensitive 
wipes 

Alkyl(C12-
16)dimethylbenzylammoniumchlorid  

Schülke & Mayr 
GmbH, 
Norderstedt 

(használatra kész 
kendő) (ADBAC/BKC (C12-16));  0,26 g  

 

Didecyldimethylammoniumchlorid 
(DDAC),  0,26 g  

 

Alkyl(C12-
14)ethylbenzylammoniumchlorid  0,26 g  

 (ADEBAC (C12-C14))   

    

Perform   Pentakalium-bis   45 g 

Schülke & Mayr 
GmbH, 
Norderstedt 

koncentrátum (peroxymonosulfat)-bis (sulfat)   

  anionos tenzidek   

 Phosphonate, anionos tenzidek,    

 nemionos tenzidek, Illatanyagok,    

    

Mikrobac forte 
Benzyl-C12-18-
alkyldimethylammoniumchloride 19,9 g 

BODE Chemie 
GmbH, Hamburg 

koncentrátum 
N-(3-Aminopropyl)-N-
dodecylpropan-1,3-diamin 5 g  

 
A részleges tisztítás is lehetséges egy mosó-fertőtlenítő automatában 
(váladékgyüjtő és fedele). A termikus fertőtlenítés 93 ° C-on történik. 
A készülék minden olyan része, amely testnedvekkel érintkezik, otthoni 
körülmények között is kifőzhető. Ehhez vegyen elő egy kellően nagy 
edényt és a forrásban lévő vízbe merítse be a tartályt fedelet, ujjal 
zárható összekötőt. Hagyja 10 percig a vízben, de ügyeljen arra, hogy a 
víz mindenütt ellepje, de a darabok ne érjenek közvetlenül az edény 
falához. 
 



Baktériumszűrő  
 
A baktériumszűrő megakadályozza a mikroorganizmusok és váladék 
behatolása az eszközbe. Tisztítása vagy fertőtlenítése nem lehetséges. 
Higiéniai okokból javasoljuk a cserét legkésőbb 4 hetente, vagy ha 
nagyon piszkos. 
A baktériumszűrő élettartamának növelése érdekében ajánlott, hogy a 
váladékgyűjtőben maximum feléig álljon a váladék. Mindig eredeti 
baktériumszűrőt használjon! 
A szívót nem szabad baktériumszűrő nélkül használni! 
 
Légszűrő  
 
A légszűrő megakadályozza a váladék kifújását a készülékből, és ezáltal 
védi a Felhasználót. Tisztítása vagy fertőtlenítése nem lehetséges. 
Higiéniai okokból legkésőbb 4 hetente javasoljuk a cserét. Ha nagyon 
piszkos, azonnal kicserélje a szűrőt. Nedves vagy piszkos légszűrő esetén 
fennáll a túlszívás esete. 
A légszűrő élettartamának növelése érdekében ajánlott, hogy a 
váladékgyűjtőben maximum feléig álljon a váladék. Mindig eredeti 
légszűrőt használjon! 
 
Leszívócső 
 
Használat után – a váladék beszáradását elkerülendő – tiszta vízzel ki kell 
mosni. Ehhez magát a szívót is lehet használni, a vizet fel lehet szívni egy 
pohárból vagy az öblítő tartályból. Mindig használja az ujjal zárható 
összekötőt, hogy megakadályozza a túl sok víz tartályba kerülését. 
Emellett javasoljuk naponta egyszer az ajánlott fertőtlenítőszerek 
valamelyikével történő öblítést, ha ez nem lehetséges a korábban 
említett termikus fertőtlenítést vagy kifőzést.  
A cső kiszárításához ajánlott annak felfüggesztése egy klipsszel vagy 
csipesszel, nyitott véggel lefele. 
A gyakori fertőtlenítés miatt a cső elöregedhet, javasoljuk 4 hetente 
cseréjét. 
 
Váladéktartály és tető 



 
Használat után – a váladék beszáradását elkerülendő – ki kell venni a 
helyéről és ki kell üríteni a tartály, majd tiszta meleg vízzel erőteljesen ki 
kell mosni. Ajánlott normál mosogatószert és puha szőrű mosogató- 
vagy üvegmosó kefét is alkalmazni, hogy a váladék teljesen ki legyen 
mosva. Ugyanez vonatkozik a tetőre is. 
Ha van, akkor a váladékot külön váladékgyűjtésre alkalmas edénybe, 
lefolyóba ürítse. 
Emellett javasoljuk naponta egyszer az ajánlott fertőtlenítőszerek 
valamelyikével történő öblítést, ha ez nem lehetséges a korábban 
említett termikus fertőtlenítést vagy kifőzést, mind a tartály, mind a 
teteje vonatkozásában. 

 
A tartályt soha ne a tetejénél fogva emelje, mert a tartály leeshet! 
 
Öblítőtartály 
 
Használat után higiéniai okokból javasoljuk az öblítő tartály tisztítását is, 
tiszta meleg vízzel ki kell mosni.  
Fertőtlenítésre a váladéktartálynál leírtak érvényesek. 
 
Eszköz felülete 
 
Az eszköz teljes felületét hetente egyszer javasolt nedves (nem vizes) 
puha ronggyal a szennyeződésektől megtisztítani és a korábban felsorolt 
felületi fertőtlenítőszerek valamelyikével fertőtleníteni. 



Némelyik fertőtlenítőszer elszínezheti az anyagot, de ez a működésre 
nincs hatással. 
A tisztítás előtt a berendezést válassza le a hálózati áramforrásról! 
Az eszköz nem autoklávozható, nem tisztítható folyó vízzel, nem 
mártható folyadékba! 
 
Túlszívás 
 
Mit jelent a túlszívás? Azt, amikor a készülék belsejébe bejut a leszívott 
anyag, váladék. 
 
Hogyan ismerhető fel? A TRACHEOPORT COMPACT alján található egy 
levegőszűrő. Ennek ellenőrzéséhez vegye le a szűrő fedelét. Ha a 
levegőszűrő nedves, erősen szennyeződött, vagy lerakódások vannak 

rajta, akkor a készülék túlszívta magát. Általában egy csökkent szívó 
teljesítmény jelzi a túlszívást. A túlszívás (a fertőzésveszély miatt) 
kockázatot jelent a Páciensre és a Felhasználóra is. Ezért javasolt a 
levegőszűrő rendszeres ellenőrzése.  
 
Túlszívás esetén az eszköz el kell juttatni a szakszervízbe, 
karbantartásra. 
 

Alapvető információk 
 
A TRACHEOPORT® COMPACT ÉS A TRACHEOPORT® JUNIOR egy 
orvostechnikai eszköz (az MDD és MDR alapján), melynek használatához 
a használati útmutatóban leírtakat be kell tartani. 



A berendezés használat előtti szemrevételezése, a szűrők ellenőrzése, 
részeinek rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a Felhasználó illetve a 
Kezelő személyzet dolga. 
Páciens váltás előtt a részek alapos tisztítása, fertőtlenítése, a szűrők, a 
leszívőcső, ujjal zárható összekötő  cseréje elengedhetetlen. 
Sérült részeket, alkatrészeket azonnal cserélje ki, a szűrők rendszeres 
cseréjéről gondoskodjon. 
Intézményi felhasználás esetén a fentiek betartása mellett is javasolt az 
eszközt Kezelő személyzet felelősségbiztosításának megléte. 
 

Főbb műszaki adatok 
 

Méretek [mm] 220 x 340 x 160 
Tömeg [kg] 2,4 akkumulátorral 
Szívó teljesítmény [l/perc] 24 +/- 2 
Maximális vákkum [kPa] -76 +/- 4 (kb. 570 mmHg) 
Vákuum szabályozás, folyamatos [kPa] -20- tól -75-ig 
Zaj [dB] 55,0 
Feszültség [V] egyenáram 12 +/- 10% 
Akkumulátoros üzemidő [perc] 60 
Akkumulátor adatai 11,1 V, 4,4 Ah Li-Ion 
Teljesítmény [VA] 48 
Töltési idő [óra] 4 
Besorolás EN 60601-1 szerint II. oszt (duplán szigetelt), BF 
Védelem IP 22 (cseppenő víz ellen v.) 

 

Gyártó:  
Andreas Fahl Medizintechnik - Vertrieb GmbH 

51149 Köln, August-Horch str. 4a  

Németország 

 

 

 



Forgalomba hozó:  
Beyr Medical Bt. 

2230 Gyömrő, Kossuth Lajos u. 35. 

e-mail: fahl@beyr-medical.hu 

https://beyr-medical.hu 

tel: 06 30 512 2871 

 

Jótállás, szavatosság 
Az Ön által megvásárolt termékre a hatályban lévő 151/2003. (IX. 22.) Korm. 

rendelet értelmében 24 havi jótállást vállalunk, továbbá alkatrész ellátást 6 

évig a vásárlástól számítva. 

A Fogyasztó jótállásból eredő jogait a jótállási időn belül úgy érvényesítheti, 

hogy a hiba jellegének, a termék azonosítóinak (megnevezés, típusszám, 

azonosító szám), vásárlás idejének és a Fogyasztó elérhetőségének (név, cím, 

telefonszám) megadásával a hibabejelentés telefonszámán munkanapon 

bejelenti, vagy a megadott címen e-mailben jelzi. A bejelentést és munkalap 

felvételt követően a hiba elhárítását, előzetes egyeztetés után a központi 

szervizben 2 napon belül, vagy ha az eszköz nemszállítható, a Fogyasztó 

lakcímén 8 napon belül megkezdjük. 

 

Vásárlás dátuma:  ..................................................  

Eszköz sorozatszáma:  ..................................................  

Forgalmazó pecsétje:  ..................................................  

 

 

 

Magyar nyelvű használati útmutató lezárva: 2021. 04. 27. 
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