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1. Opis urządzenia

1.1 Przeznaczenie

ACCUVAC Basic to przenośna, ręczna pompa 
odsysająca o napędzie elektrycznym.

Można ją stosować:

• do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy 
ustnej, nosowo-gardłowej i z układu 
oskrzelowego,

• do opróżniania materaców próżniowych i szyn 
próżniowych.

ACCUVAC Basic:

• może przy fachowym zastosowaniu zapobiec 
zatamowaniu dróg oddechowych a tym samym 
zaniku oddechu,

• zasilany jest przez wbudowany akumulator,

• albo z zewnętrznego źródła prądu stałego 
o napięciu 12,0 - 13,8 V,

• nadaje się również do stosowania w salach 
szpitalnych.

ACCUVAC Basic nie wolno stosować:

• w pomieszczeniach medycznych, w których 
wymagane jest wyrównanie potencjału (np. na 
chirurgii serca),

• w strefach zagrożenia wybuchem.
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1.2 Opis działania

Pompa membranowa o napędzie elektrycznym 
wytwarza podciśnienie potrzebne do odsysania. 

Regulator podciśnienia 2 pozwala ustawić żądane 
podciśnienie w zakresie od –0,05 bar do –0,8 bar. 
Ustawioną wartość odczytać można na 
manometrze 1. 

Odsysana substancja trafia przez wężyk ssący 19 do 
zbiornika jednorazowego 7.

Zbiornik jednorazowy

Zbiornik jednorazowy 7 składa się ze zbiornika 24, 
jednorazowego worka do odsysania 21, wężyka 
ssącego z wentylem 19, wężyka pośredniego 20, 
trójnika 23 i wężyka próżniowego 22.

W uchwycie koszykowym 25 przykręconym z boku 
jednostki silnikowej 8 umieszczony jest zbiornik 
jednorazowy 7. 

Wężyk próżniowy 22 zbiornika 24 podłączony jest 
do króćca ssawnego 14 jednostki silnikowej 8.

Odsysana substancja trafia przez wężyk ssący 19 do 
jednorazowego worka do odsysania 21. 
Jednorazowy worek do odsysania to artykuł do 
jednorazowego użytku. Po zapełnieniu można go 
wyjąć ze zbiornika 24 i usunąć razem z zawartością. 

Jednorazowy worek do odsysania 21 wyposażony 
jest w filtr zaworu przepełnieniowego. Zapobiega on 
przedostaniu się wydzielin i płynów do jednostki 
silnikowej 8 i dalej przez tłumik 13 na zewnątrz.

-1,0

-0,8

-0,6 -0,4

-0,2

0

Opis urządzenia 3PL



Zasilanie

Urządzenie może być zasilane do pracy i ładowania:

• z wbudowanego akumulatora 17

• z instalacji elektrycznej 12 V pojazdu przy 
zastosowaniu przewodu zasilającego 
WM 10650 dostępnego w ofercie akcesoriów

• z zasilacza i ładowarki dostępnej w programie 
akcesoriów.

Ważne! Załączona ładowarka gniazdkowa 11 przeznaczona 
jest tylko do ładowania akumulatora przy wyłączonym 
urządzeniu. Nie wolno jej stosować podczas pracy 
urządzenia, gdyż spowoduje to jej przeciążenie 
i przegrzanie.

Wskaźnik napięcia 3 wskazuje stan naładowania 
akumulatora. 

Akumulator ładowany jest automatycznie, po 
wyłączeniu urządzenia i podłączeniu go do 
zewnętrznego zasilania (patrz “10. Dane techniczne” 
na stronie 39).
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2. Wskazówki bezpieczeństwa

2.1 Specjalne oznaczenia na urządzeniu

2.2 Zasady bezpieczeństwa

Dla własnego bezpieczeństwa jak i bezpieczeństwa 
pacjentów i zgodnie z wymogami dyrektywy 93/42/
EWG należy przestrzegać następujących wskazówek 
bezpieczeństwa: 

• Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji 
obsługi. Jest ona częścią składową urządzenia 
i musi być w każdej chwili dostępna. 

• Przed rozpoczęciem pracy z ACCUVAC Basic 
trzeba zrozumieć zasady obsługi.

• Przy pracy z ACCUVAC Basic przestrzegać 
instrukcji obsługi.

Tabliczka znamionowa ACCUVAC Basic

Nie wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi 
odpadami.

Klasa ochrony BF

Klasa ochrony II, izolacja ochronna

Rok produkcji
Wskazówki bezpieczeństwa 5PL



                                                                     
• Przestrzegać uwag w rozdziale “5. 
Przygotowanie higieniczne” na stronie 21, aby 
uniknąć infekcji lub kontaminacji bakteryjnej.

• Urządzenie ACCUVAC Basic mogą stosować 
tylko osoby, które posiadają wykształcenie 
medyczne i zastały poinstruowane w zakresie 
odsysania. Nieprawidłowe zastosowanie może 
być przyczyną ciężkich uszkodzeń ciała.

• Urządzenie ACCUVAC Basic należy stosować 
tylko do opisanych celów (patrz “1.1 
Przeznaczenie” na stronie 2).

• Inspekcje i naprawy mogą być przeprowadzane 
wyłącznie przez firmę WEINMANN lub 
wykwalifikowany personel. 

• Przy stosowaniu produktów innych producentów 
mogą wystąpić usterki i brak kompatybilności 
biologicznej. Należy pamiętać, że wszelkie 
roszczenia gwarancyjne i odpowiedzialność 
producenta wygasają w tych przypadkach, gdy 
nie jest stosowane wyposażenie zalecane 
w instrukcji obsługi i oryginalne części zamienne.

• Podczas odsysania należy zwrócić szczególną 
uwagę na to, aby nie spowodować uszkodzeń 
jamy ustnej lub jamy gardła, np. śluzówki.

Krótkie przerwanie odsysania w przypadku 
przyssania do skóry można uzyskać przez krótkie 
zdjęcie palca z wentyla.

• Przy odsysaniu oskrzeli należy zachować sterylne 
warunki i stosować wyłącznie sterylne cewniki do 
odsysania. 

Ważne! • Krew i wydzieliny oraz zanieczyszczone nimi 
części należy usuwać zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w informatorze Federalnego 
Ministerstwa Zdrowia pt. “Anforderungen der 
Hygiene an die Abfallentsorgung” (Wymogi 
higieniczne dotyczące usuwania odpadów), 
wydanym przez Federalne Ministerstwo Zdrowia, 
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który zamówić można w wydawnictwie Carl 
Heymanns Verlag z Kolonii.

• ACCUVAC Basic należy stosować tylko w pozycji 
pionowej. Zapobiega to zanieczyszczeniu filtra 
zaworu przepełnieniowego w jednorazowym 
worku do odsysania 21 cieczą. Gdyby jednak do 
tego doszło, filtr zaworu przepełnieniowego stanie 
się nieprzepuszczalny dla powietrza i konieczna 
będzie wymiana jednorazowego worka do 
odsysania 21.

• Załączona ładowarka gniazdkowa 
przeznaczona jest tylko do ładowania 
akumulatora przy wyłączonym urządzeniu. Nie 
wolno jej stosować podczas pracy urządzenia, 
gdyż spowoduje to jej przeciążenie i przegrzanie.

• Aby wydłużyć żywotność akumulatora 17, nie 
należy doprowadzać do jego głębokiego 
rozładowania. Ładowanie należy rozpocząć 
najpóźniej wtedy, gdy zaświeci czerwona dioda 
wskaźnika napięcia 3.

• Aby zapobiec głębokiemu rozładowaniu 
akumulatora, urządzenia ACCUVAC Basic nie 
wolno przechowywać nigdy w stanie 
nienaładowanym. Należy wcześniej odpowiednio 
naładować akumulator “4.4 Ładowanie 
ACCUVAC Basic” na stronie 17.

• Akumulatory ołowiowe wyładowują się również 
w przypadku nieużywania. Takie 
samorozładowanie rośnie wraz z temperaturą 
i wynosi ok. 20% przy 20°C i 3-miesięcznym 
nieużywaniu. Dlatego należy przestrzegać 
regularnych kontroli działania (patrz “6. Kontrola 
działania” na stronie 25).

• Jednostki silnikowej 8 nie wolno sterylizować 
w autoklawie.

• Jednostki silnikowej 8 nie wolno zanurzać 
w roztworach dezynfekujących.
Wskazówki bezpieczeństwa 7PL



• Na wypadek awarii urządzenia powinna być 
przygotowana alternatywna możliwość 
odsysania.

• W bezpośrednim sąsiedztwie ACCUVAC Basic 
nie wolno stosować telefonów komórkowych.  
Eksploatacja ACCUVAC Basic w części pacjenta 
w karetce pogotowia jest możliwa bez problemu, 
nawet wtedy, gdy w kabinie kierowcy stosowany 
jest telefon komórkowy.
8 Wskazówki bezpieczeństwaPL



3. Montaż

Urządzenie ACCUVAC Basic dostarczane jest 
w stanie gotowym do eksploatacji.

Ważne! Przed pierwszym użyciem ACCUVAC Basic należy 
całkowicie naładować akumulator (patrz “4.4 
Ładowanie ACCUVAC Basic” na stronie 17).

3.1 Montaż z uchwytem ściennym

Do montażu ściennego urządzenia ACCUVAC Basic 
w ofercie akcesoriów dostępny jest uchwyt ścienny 
WM 15208.

1. Wybrać odpowiednie płaskie i pionowe miejsce 
montażu. Kontury ACCUVAC na szablonie 
wiercenia odzwierciedlają miejsce potrzebne na 
montaż.

2. Przytrzymać szablon wiercenia i ustawić go 
poziomicą.

3. Zaznaczyć wymagane otwory i miejsce 
zamocowania.

4. Wywiercić otwory mocujące wiertłem o średnicy 
3 mm.

5. Przykręcić uchwyt ścienny załączonymi wkrętami. 

6. Wsunąć wtyczkę przewodu zasilającego 11 lub 
przewodu ładowarki gniazdkowej do prowadnicy 
w uchwycie ściennym.

Ważne: Podłoże musi mieć odpowiednią 
wytrzymałość, aby pewnie utrzymać uchwyt 
ścienny i urządzenie ACCUVAC w karetce 
zgodnie z DIN EN 1789.

110
mm

115 mm

˘ 3 mm
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Alternatywnie do załączonej ładowarki 
gniazdkowej można stosować również przewód 
zasilający WM 10650 dostępny w ofercie 
akcesoriów. 

7. Podłączyć ładowarkę gniazdkową do gniazda 
230 V/50 Hz albo przy zastosowaniu przewodu 
zasilającego do samochodowego gniazda prądu 
stałego 12 V.

Na wtyk samochodowy nałożona jest czerwona 
przejściówka. Jest ona konieczna wtedy, gdy wtyk 
ma być podłączony do gniazda zapalniczki 
samochodowej. Aby podłączyć wtyk do 
zasilacza i ładowarki FW7405M/14, komplet 
WM 2610 (akcesoria) lub do gniazda 
samochodowego 12 V, należy zdjąć 
przejściówkę.

8. Zawiesić ACCUVAC Basic na uchwycie 
ściennym.

Jeżeli ACCUVAC Basic jest wyłączony, to 
automatycznie odbywa się ładowanie ze źródła 
prądu stałego.

9. W razie konieczności wyjęcia urządzenia 
ACCUVAC Basic z uchwytu nacisnąć przycisk 
odblokowujący 6 i wyjąć ACCUVAC Basic 
z uchwytu do góry.
10 MontażPL



3.2 Montaż zbiornika wielokrotnego użytku

Zamiast załączonego zbiornika jednorazowego 7 
można również za pomocą uchwytu koszykowego 38 
zamontować nadający się do sterylizacji zbiornik 
wielokrotnego użytku 26 dostępny w ofercie 
akcesoriów. Zestaw adaptacyjny dostępny jest pod 
numerem katalogowym WM 15261.

1. Wyjąć zbiornik jednorazowy 7 z uchwytu 
koszykowego 25.

2. Odkręcić uchwyt koszykowy 25 od jednostki 
silnikowej 8.

3. W tym samym miejscu przykręcić uchwyt 
koszykowy 38 na zbiornik wielokrotnego 
użytku 26.

4. Nasunąć zbiornik wielokrotnego użytku 26 na 
uchwyt 38. Ponieważ zbiornik połączony jest 
z jednostką silnikową 8 bezpośrednio króćcem 
ssawnym 14,wężyk pośredni jest zbędny.
Montaż 11PL



3.3 Montaż torby na akcesoria

W ofercie akcesoriów dostępna jest torba na 
akcesoria WM 10655. Służy ona do 
przechowywania cewników do odsysania i innych 
drobnych elementów. Torby na akcesoria nie można 
montować jednocześnie z naczyniem do płukania 
(patrz “3.4 Montaż naczynia do płukania” na 
stronie 12).

1. Przymocować torbę na akcesoria na rzepy do 
zaczepów na jednostce silnikowej.

3.4 Montaż naczynia do płukania

Po lewej stronie urządzenia można zamontować 
dodatkowy zbiornik jako naczynie na płyn do 
płukania, np. wodę.

Zestaw naczynia do płukania WM 15229 skład się 
z następujących elementów:

• zbiornik 37  WM 10631

• zestaw mocujący 38 WM 15271

1. Ostrym narzędziem przekłuć dwa zaślepione 
otwory w obudowie po lewej stronie urządzenia.
12 MontażPL



2. Zamontować uchwyt 38 po lewej stronie 
urządzenia.

3. Nasunąć naczynie do płukania 37 na uchwyt.
Montaż 13PL



4. Obsługa

4.1 Pierwsze uruchomienie

1. Rozwinąć wężyk ssący 19 z nawijaka na wężyk 9.

2. W razie potrzeby przystosować wielkość 
końcówki cewnika do odsysania tchawicowego 
lub nosowo-gardłowego.

3. Nacisnąć przycisk O / I . Świeci dolna zielona 
dioda wskaźnika napięcia i zielona dioda 
przycisku O / I .

Nie włączać ACCUVAC Basic, dopóki 
w urządzeniu panuje jeszcze podciśnienie. 
W przeciwnym razie silnik pompy pobierze przy 
włączeniu zbyt wysoki prąd początkowy, który 
może spowodować zadziałanie bezpiecznika 
F2 16.

4. Na regulatorze podciśnienia 2 ustawić żądaną 
wartość. Nastawić regulator w prawo, aby 
zwiększyć podciśnienie lub w lewo, aby 
zmniejszyć podciśnienie.

Zatkać wentyl zatyczką, a otwór ssący kciukiem. 
Odczekać, aż manometr 1 wskaże stałą wartość 
podciśnienia. Regulatorem podciśnienia 2 ustawić 
żądaną wartość. 

ACCUVAC Basic jest teraz gotowy do pracy i można 
rozpocząć odsysanie.

cewnik
wentyl

wężyk ssący końcówka
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4.2 Odsysanie

Podczas odsysania należy uważać, aby nie 
spowodować uszkodzeń jamy ustnej lub jamy gardła, 
np. śluzówki.

• Krótkie przerwanie odsysania w przypadku 
przyssania do skóry można uzyskać przez zdjęcie 
palca z wentyla. 

Wentyl można pozostawić na stałe otwarty 
i przytrzymywać go kciukiem. W celu 
odpowietrzenia wystarczy na chwilę podnieść 
kciuk.

Wskazówka Należy pamiętać, że podczas pracy 
ACCUVAC Basic musi stać zawsze pionowo, aby filtr 
zaworu przepełnieniowego w zbiorniku 
jednorazowym 21 nie został zanieczyszczony 
wydzieliną. Zanieczyszczony wydzieliną filtr zaworu 
przepełnieniowego staje się nieprzepuszczalny 
i konieczna jest wymiana jednorazowego worka do 
odsysania 21.

Podczas odsysania obserwować stopień napełnienia 
zbiornika 21 wydzieliną. Wymienić zbiornik 
odpowiednio wcześnie.

Wskazówka Podczas odsysania należy również regularnie 
sprawdzać stan naładowania akumulatora. Najpóźniej 
po zaświeceniu się czerwonej diody wskaźnika napięcia 
3 odsysanie należy kontynuować przy użyciu 
urządzenia zastępczego. Dalsze rozładowywanie 
może spowodować uszkodzenie akumulatora przez 
jego głębokie rozładowanie, które ograniczy pojemność 
akumulatora. 
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Usuwanie jednorazowego worka do 
odsysania
1. Zdjąć wężyk ssący z wentylem 19.

2. Zdjąć wężyk pośredni 20 z trójnika 23 zbiornika 
24.

3. Podłączyć wężyk pośredni 20 do złącza wężyka 
ssącego. Dzięki temu jednorazowy worek do 
odsysania 21 jest szczelny, co zmniejsza 
niebezpieczeństwo wycieku wydzieliny.

4. Zdjąć jednorazowy worek do odsysania 21 
i usunąć go razem z wężykiem ssącym 19.

Wskazówka Przy usuwaniu przestrzegać odpowiednich 
przepisów (patrz “2. Wskazówki 
bezpieczeństwa” na stronie 5).
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4.3 Zakończenie odsysania

Po zakończeniu odsysania:

1. Wyłączyć ACCUVAC Basic, naciskając przycisk 
O/I.

2. Założyć nowy jednorazowy worek do odsysania 
21 (patrz “ Usuwanie jednorazowego worka do 
odsysania” na stronie 16).

3. Wyczyścić ACCUVAC Basic (patrz “5. 
Przygotowanie higieniczne” na stronie 21).

4.4 Ładowanie ACCUVAC Basic

Zaleca się ładowanie urządzenia ACCUVAC Basic, 
gdy zaświeci żółta dioda wskaźnika napięcia. 
Zapewni to dostateczny czas pracy przy następnym 
użyciu.

Do ładowania wymagany jest prąd stały o napięciu 
12,0 V – 13,8 V i minimalnym natężeniu 0,3 A. Czas 
trwania ładowania wynosi maksymalnie 14 godzin.

Ródłem prądu może być:

• załączona ładowarka gniazdkowa 11,

• instalacja elektryczna pojazdu 12 V przy użyciu 
dostępnego w ofercie akcesoriów przewodu 
zasilającego WM 10650,
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• dostępny w ofercie akcesoriów zasilacz 
i ładowarka FW7405M/14, komplet 
WM 2610.

Na wtyk samochodowy nałożona jest czerwona 
przejściówka. Jest ona konieczna wtedy, gdy wtyk 
ma być podłączony do gniazda zapalniczki 
samochodowej. Aby podłączyć wtyk do 
zasilacza i ładowarki FW7405M/14, komplet 
WM 2610 (akcesoria) lub do gniazda 
samochodowego 12 V, należy zdjąć 
przejściówkę.

Uwaga! Zwrócić uwagę na poprawną 
biegunowość gniazda samochodowego, 
w przeciwnym razie ACCUVAC Basic może ulec 
uszkodzeniu.

Ładowanie bez uchwytu ściennego

1. Wyłączyć ACCUVAC Basic.

2. Włożyć wtyczkę 11 do prowadnicy w tylnej 
części urządzenia i wsunąć ją za osłonę.

3. Włączyć zasilanie.

4. Po włączeniu zasilania ładowanie rozpoczyna się 
samoczynnie. Zaświecenie najwyższej diody 
oznacza, że akumulator naładowany jest w 75 
procentach. Ładować akumulator przez co 
najmniej 2 godziny.
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Ładowanie ładowarką gniazdkową 
WM 10750

Ładowarka gniazdkowa WM 10750 ma z przodu 
elektroluminescencyjną diodę kontrolną, która 
pokazuje dany stan pracy:

– Pomarańczowy: ładowanie
– Zielony: ładowanie podtrzymujące

Z powodu właściwości ładowarki gniazdkowej 
WM 10750 diody elektroluminescencyjne kontroli 
ładowania aparatu ACCUVAC Basic bardzo szybko 
pokazują stan „naładowany“, chociaż akumulator 
jeszcze nie jest całkiem naładowany. Dlatego należy 
kierować się wskazaniami diody 
elektroluminescencyjnej kontroli ładowania na 
ładowarce gniazdkowej.

W celu korzystania z ładowarki gniazdkowej 
WM 10750 przy gniazdach sieciowych 
specyficznych dla danego kraju można stosować 
dołączone adaptery podstawowe.

Aby zmienić adapter podstawowy, należy lekko 
naciskając odsunąć nałożony na ładowarkę 
gniazdkową adapter w kierunku wskazanej strzałki od 
ładowarki gniazdkowej. Wetknąć żądany adapter 
podstawowy do wolnego teraz wejścia i docisnąć go.

Ładowanie z uchwytem ściennym

1. Wyłączyć ACCUVAC Basic.

2. Zawiesić ACCUVAC Basic na uchwycie 
ściennym.
Obsługa 19PL



3. Po włączeniu zasilania ładowanie rozpoczyna się 
samoczynnie. Zaświecenie najwyższej diody 
oznacza, że akumulator naładowany jest w 75 
procentach. Ładować akumulator przez co 
najmniej 2 godziny.

Ładowanie podtrzymujące

Żywotność akumulatora można przedłużyć przez 
regularne ładowanie podtrzymujące. W tym celu 
ACCUVAC Basic pozostaje podłączony do zasilania 
zewnętrznego, nawet gdy akumulator jest całkowicie 
naładowany. Przeładowanie akumulatora przy 
zachowaniu napięcia ładowania 12,0 – 13,8 V jest 
niemożliwe.
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5. Przygotowanie higieniczne

ACCUVAC Basic oraz stosowane akcesoria należy 
przygotowywać higienicznie codziennie oraz przed 
każdą zmianą pacjenta. Przestrzegać instrukcji 
stosowanego środka dezynfekującego. Zalecamy 
GIGASEPT FF dla dezynfekcji zanurzeniowej oraz 
TERRALIN dla dezynfekcji przez wycieranie.

Nigdy nie zanurzać jednostki silnikowej 
ACCUVAC Basic w środku dezynfekującym lub 
w innych płynach, lecz dezynfekować przez 
wycieranie. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia urządzenia i powstania zagrożeń dla 
użytkowników i pacjentów (patrz “5.2 Czyszczenie, 
dezynfekcja i sterylizacja” na stronie 23).

Przeprowadzić po tym zawsze kontrolę działania 
(patrz “6.2 Kontrola działania” na stronie 27).

5.1 Przygotowanie

1. Zdjąć wężyk ssący 19.

2. Zdjąć wężyk pośredni 20 z trójnika 23 
zbiornika 24.
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3. Podłączyć wężyk pośredni 20 do złącza wężyka 
ssącego 19. Dzięki temu jednorazowy worek do 
odsysania 21 jest szczelny, co zmniejsza 
niebezpieczeństwo wycieku wydzieliny.

4. Zdjąć jednorazowy worek do odsysania 21 
i usunąć go razem z wężykiem ssącym 19.

Wskazówka Przy usuwaniu przestrzegać odpowiednich 
przepisów (patrz “2. Wskazówki 
bezpieczeństwa” na stronie 5).

5. Zdjąć wężyk próżniowy 22.

6. Wyjąć zbiornik jednorazowy 7 z uchwytu 
koszykowego 25.

7. Zdjąć nawijak na wężyk 9. W tym celu wysunąć 
nawijak w lewo z blokady i wyjąć go do przodu.
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5.2 Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja

Przygotowanie higieniczne aparatu ACCUVAC Basic 
i stosowanych akcesoriów należy przeprowadzić 
zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Przestrzegać instrukcji stosowanego środka 
dezynfekującego. Zaleca się stosowanie GIGASEPT FF 
do dezynfekcji zanurzeniowej oraz TERRALIN do 
dezynfekcji przez wycieranie. Zaleca się noszenie 
właściwych rękawiczek do dezynfekcji (np. rękawiczki 
gospodarcze lub jednorazowe).

(1) Przed następnym użyciem należy wysuszyć filtr. Mokry filtr zmniejsza 
wydajność pompy.

(2) Do czyszczenia nie stosować związków powierzchniowo czynnych ani 
alkoholi, gdyż mogą one ograniczyć hydrofobowe właściwości filtra.

(3) Po dezynfekcji wypłukać starannie wszystkie części wodą destylowaną 
i wysuszyć.

(4) Sterylizacja gorącą parą przy 121°C w urządzeniach EN 285, czas 
sterylizacji 20 minut.

(5) Sterylizacja gorącą parą przy 134°C w urządzeniach EN 285, czas 
sterylizacji 5 minut.

Części Czyszczenie Dezynfekcja Tryb płukania 
myjni Sterylizacja

zb
io

rn
ik

je
dn

or
az

ow
y zbiornik w ciepłej wodzie z łagodnym 

środkiem czyszczącym
zanurzyć 
w roztworze (3)

płukanie do 95°C
sterylizacja 
gorącą parą do 
121°C (4)

wężyk próżniowy niedopuszczalne

wężyk ssący 
z wentylem

artykuł jednorazowy, ponowne użycie niedozwolone, stosować nowe dla każdego 
pacjenta

zb
io

rn
ik

 w
ie

lo
kr

ot
ne

go
 u

ży
tku

zbiornik

w ciepłej wodzie z łagodnym 
środkiem czyszczącym

zanurzyć 
w roztworze (3) płukanie do 95°C

sterylizacja 
gorącą parą do 
134°C (5)

pokrywa zbiornika

kulka zaworu 
przepełnieniowego

pokrywa filtra

wężyk ssący

filtr (1) w ciepłej czystej wodzie (2) niedopuszczalne (2)
sterylizacja 
gorącą parą do 
134°C (5)

końcówka z wentylem
artykuł jednorazowy, ponowne użycie niedozwolone, stosować nowe dla każdego 
pacjenta

jednostka silnikowa wytrzeć wilgotną szmatką
dezynfekcja przez 
wycieranie

niedopuszczalne

nawijak na wężyk w ciepłej wodzie z łagodnym 
środkiem czyszczącym

zanurzyć 
w roztworze (3) płukanie do 40°C niedopuszczalne

torba na akcesoria
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5.3 Składanie zbiornika jednorazowego

Po czyszczeniu, dezynfekcji lub sterylizacji części 
należy złożyć w następujący sposób:

1. Nasunąć nawijak na wężyk 9.

2. Włożyć zbiornik 7 do uchwytu koszykowego 25.

3. Połączyć wężykiem próżniowym 22 trójnik 
zbiornika 24 z króćcem ssawnym 14 jednostki 
silnikowej 8.

4. Założyć nowy jednorazowy worek do 
odsysania 21.

5. Wężyk pośredni 20 założyć na trójnik 23.

6. Nałożyć nowy wężyk ssący 19 na odpowiednie 
przyłącze jednorazowego worka do odsysania 21.
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6. Kontrola działania

Jeżeli kontrola działania wykazuje usterki lub 
odstępstwa od określonych wartości, to dalsza 
eksploatacja ACCUVAC Basic przed usunięciem 
usterek jest niedozwolona.

Zaleca się mieć zawsze w zapasie:

• jednorazowy worek do odsysania 21 
WM 10732

• wężyk ssący z wentylem 19 WM 10733

6.1 Terminy

Aby zapewnić sprawność urządzenia 
ACCUVAC Basic, należy przestrzegać poniższych 
terminów.

Przed każdym użyciem

• Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).

Po każdym użyciu

• Oczyścić, zdezynfekować lub wysterylizować 
urządzenie i jego części (patrz “5. Przygotowanie 
higieniczne” na stronie 21);

• Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).
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Co 3 miesiące

• Sprawdzić stan naładowania akumulatora 17. 
W tym celu włączyć ACCUVAC Basic i odczytać 
wskaźnik 3 napięcia. Jeżeli najwyższa dioda 
wskaźnika napięcia nie świeci, należy doładować 
akumulator (patrz “4.4 Ładowanie 
ACCUVAC Basic” na stronie 17).

Co najmniej co 6 miesięcy

• Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).

• Sprawdzić wzrokowo czystość tłumika. 
Zanieczyszczony tłumik wymienić (patrz “7.3 
Wymiana tłumika” na stronie 33).

Po każdej naprawie

• Oczyścić, zdezynfekować lub wysterylizować 
urządzenie i jego części (patrz “5. Przygotowanie 
higieniczne” na stronie 21);

• Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).
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6.2 Kontrola działania

1. Sprawdzić stan wszystkich wężyków oraz 
poszczególne części zbiornika jednorazowego 7. 
Uszkodzone lub pęknięte części należy wymienić.

2. Sprawdzić stabilność osadzenia wężyków 
i jednorazowego worka do odsysania 21.

3. Włączyć urządzenie ACCUVAC Basic. 

4. Sprawdzić stan naładowania akumulatora na 
wskaźniku napięcia 3. Ładowanie należy 
rozpocząć najpóźniej wtedy, gdy zaświeci żółta 
dioda wskaźnika napięcia  (patrz “4.4 Ładowanie 
ACCUVAC Basic” na stronie 17). 

5. Włożyć zatyczkę do wentyla.

6. Zatkać kciukiem przedni otwór ssący końcówki.

7. Włączyć urządzenie i wybrać maksymalne 
podciśnienie –0,8 bar, obracając regulator 
podciśnienia 2 maksymalnie w prawo. 
ACCUVAC Basic musi osiągnąć tę wartość 
w ciągu maksymalnie 20 sekund.

Jeżeli proces ten trwa dłużej niż 20 sekund, to moc 
pompy jest ograniczona. Znaleźć ewentualną 
usterkę (patrz “7. Usterki i ich usuwanie” na 
stronie 28).

8. Wyłączyć ponownie urządzenie 
ACCUVAC Basic.
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7. Usterki i ich usuwanie

Usterka Przyczyna Usuwanie

Urządzenie się nie włącza, 
wskaźnik O/I i pasek 
wskaźnika napięcia 
sygnalizują gotowość do 
pracy.

Uszkodzona pompa. Zlecić naprawę u producenta lub 
przez wykwalifikowany serwis.

Urządzenie się nie włącza, 
wskaźnika O/I nie 
sygnalizuje gotowości do 
pracy.

Uszkodzone bezpieczniki F1 lub F2 w 
urządzeniu.

Wymienić bezpiecznik (7.2, 
strona 32).

Uszkodzony bezpiecznik we wtyku 
samochodowym.

Wymienić bezpiecznik (7.2, 
strona 32).

Głęboko rozładowany akumulator.

Przeprowadzić kilka cykli ładowania 
i rozładowania. W razie 
niepowodzenia wymienić akumulator  
(7.1, strona 30).

Nieprawidłowa biegunowość złączy 
gniazda samochodowego.

Poprawić biegunowość, w razie 
potrzeby wymienić bezpiecznik F1 
(7.2, strona 32).

Nieprawidłowo podłączone złącze 
wtykowe między płytką drukowaną 
a akumulatorem.

Docisnąć złącze wtykowe.

Urządzenie nie daje się 
wyłączyć lub wyłączyć. Uszkodzenie układu elektronicznego. Oddać do naprawy.

Urządzenie nie osiąga 
maksymalnego 
podciśnienia 0,8 bar 
w ciągu 20 sekund, 
wskaźnik napięcia 
sygnalizuje gotowość do 
pracy.

Nieszczelność w strefie ssącej 
urządzenia.

Sprawdzić osadzenie wężyków 
i jednorazowego worka do odsysania.

Akumulator nie jest wystarczająco 
naładowany.

Naładować akumulator (4.4, 
strona 17).

Uszkodzona pompa. Zlecić naprawę u producenta lub przez 
wykwalifikowany serwis.
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Brak ładowania.

Uszkodzona ładowarka gniazdkowa. Zlecić sprawdzenie u producenta lub 
przez wykwalifikowany serwis.

Zbyt niskie napięcie zasilania 
zewnętrznego.

Napięcie zasilania zewnętrznego 
musi wynosić od 12,0 V do 13,8 V.

Uszkodzone bezpieczniki F1 lub F2. Wymienić bezpiecznik (7.2, 
strona 32).

Uszkodzony bezpiecznik we wtyku 
samochodowym.

Wymienić bezpiecznik (7.2, 
strona 32).

Nieprawidłowo podłączone złącze 
wtykowe między płytką drukowaną 
a akumulatorem.

Docisnąć złącze wtykowe.

Mimo ładowania przez 
14 godzin akumulator nie 
osiąga pełnego 
naładowania (najwyższa 
dioda wskaźnika napięcia 
nie świeci).

Ładowarka nie odpowiada 
specyfikacjom.

Stosować ładowarkę gniazdkową 
WM 10750 lub ładowarkę 
FW7405M/14, komplet WM 2610 
(akcesoria).

Instalacja elektryczna pojazdu nie 
dostarcza napięcia 12,0 – 13,8 V.

Sprawdzić instalację elektryczną 
pojazdu.

Akumulator jest uszkodzony przez 
głębokie rozładowanie. Wymienić akumulator  (7.1, strona 30).

Akumulator jest wyeksploatowany.

Najwyższa dioda 
wskaźnika napięcia świeci 
po ładowaniu, a mimo to 
pompa nie pracuje w 
trybie akumulatorowym.

Usterka wewnętrznego przewodu 
zasilającego.

Sprawdzić osadzenie wewnętrznego 
przewodu zasilającego między płytką 
drukowaną (X100) a akumulatorem 
ołowiowym.

Uszkodzony bezpiecznik F2. Wymienić bezpiecznik  (7.2, 
strona 32).

Bezpiecznik F2 często 
reaguje.

Pompa włączana jest często przy 
podciśnieniu.

Nie włączać pompy przy 
podciśnieniu.

Uszkodzona pompa. Zlecić naprawę u producenta lub 
przez wykwalifikowany serwis.

Usterka Przyczyna Usuwanie
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7.1 Akumulator

ACCUVAC Basic wyposażony jest w wysokiej jakości 
akumulator ołowiowy.

Wymiana akumulatora
Wskazówka Aby nie uszkodzić elektroniki, nie wolno w żadnym 

wypadku dotykać płytki drukowanej.

1. Wyłączyć ACCUVAC Basic.

2. Odłączyć urządzenie od zewnętrznego zasilania. 

3. Zdjąć zbiornik jednorazowy 7 i akcesoria.

4. Odkręcić uchwyt koszykowy 25 na zbiornik 
jednorazowy 7.

5. Odkręcić 6 wkrętów krzyżykowych obudowy. 
Uważać, aby przy otwieraniu obudowy nie 
uszkodzić silikonowej uszczelki obudowy.

6. Odłączyć ostrożnie wtyk akumulatora 18 (X100) 
od płytki.
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7. Odkręcić zamocowanie akumulatora (4 wkręty 
krzyżykowe).

8. Odłączyć obydwa przewody od akumulatora 17.

9. Wyjąć uszkodzony akumulator.

Chronić przyrodę!
Uszkodzonego akumulatora w żadnym wypadku 
nie wyrzucać do odpadów domowych, lecz zdać 
go w odpowiednim punkcie zbiorczym.

10. Nałożyć obydwa przewody na styki akumulatora: 
czerwony do plusa, czarny do minusa.

W przypadku nieumyślnej zamiany przewodów 
dla ochrony układu elektronicznego zadziała 
bezpiecznik 16 (F2), który należy wtedy wymienić.

11. Zamontować nowy akumulator w zamocowaniu. 
Uważać, aby nie przytrzasnąć przy tym 
przewodów. 

12. Podłączyć ostrożnie wtyk akumulatora X100.

13. Skręcić obudowę. Zwrócić uwagę na poprawne 
włożenie uszczelki silikonowej, tak aby nie została 
przytrzaśnięta, gdyż spowoduje to jej 
uszkodzenie.

14. Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).
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7.2 Wymiana bezpieczników

Bezpiecznik F1 lub F2
Ważne! Aby nie uszkodzić elektroniki, nie wolno w żadnym 

wypadku dotykać płytki drukowanej.

1. Rozkręcić obudowę urządzenia ACCUVAC Basic 
(patrz “ Wymiana akumulatora” na stronie 30).

2. Wyjąć uszkodzony bezpiecznik. Bezpieczniki 
oznaczone są na płytce drukowanej.

3. Włożyć nowy bezpiecznik. Stosować wyłącznie 
dozwolone bezpieczniki (patrz “10. Dane 
techniczne” na stronie 39).

4. Skręcić obudowę. Zwrócić uwagę na poprawne 
włożenie uszczelki silikonowej, tak aby nie została 
przytrzaśnięta, gdyż spowoduje to jej 
uszkodzenie.

5. Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).

Bezpiecznik we wtyku samochodowym

1. Otworzyć śrubokrętem wtyk samochodowy.

Dla informacji: styk centralny wtyku to styk dodatni. 
Żyła dodatnia kabla jest albo kwadratowa, albo 
oznaczona kolorem.

Styk zewnętrzny wtyku to styk ujemny. Żyła ujemna 
kabla jest okrągła lub czarna. 

Uwaga! Zwrócić uwagę na poprawną 
biegunowość gniazda samochodowego, 
w przeciwnym razie ACCUVAC Basic może ulec 
uszkodzeniu.

2. Wymienić uszkodzony bezpiecznik. Stosować 
wyłącznie dozwolone bezpieczniki (patrz “10. 
Dane techniczne” na stronie 39).

3. Skręcić wtyk samochodowy.

bezpiecznik
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4. Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).

7.3 Wymiana tłumika

1. Odkręcić śrubokrętem osłonę (2 wkręty 
krzyżykowe).

2. Wyjąć tłumik 13.

3. Założyć nowy tłumik.

4. Zmontować osłonę. Zwrócić uwagę, aby stopka 
na osłonie dociskała do tłumika.

5. Przeprowadzić kontrolę działania (patrz “6.2 
Kontrola działania” na stronie 27).

stopka
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8. Konserwacja

8.1 Terminy

ACCUVAC Basic nie wymaga konserwacji. Należy 
jednak pamiętać o terminach regularnych kontroli 
działania (patrz “6.1 Terminy” na stronie 25).

Zaleca się zlecanie prac konserwacyjnych, takich jak 
przeglądy i naprawy, firmie WEINMANN albo 
autoryzowanemu personelowi.

8.2 Utylizacja

Nie wyrzucać urządzenia razem ze zwykłymi 
odpadami. W celu prawidłowej utylizacji aparatu 
należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji 
zajmującej się złomowaniem sprzętu elektronicznego. 
Adres można uzyskać w wydziale ochrony środowiska 
lub w urzędzie miasta.



9. Skład zestawu

9.1 Standardowy skład zestawu

1. ACCUVAC Basic  
ze zbiornikiem jednorazowym WM 10700
w składzie:
– jednostka odsysająca  

ze zbiornikiem jednorazowym WM 10710
– ładowarka gniazdkowa,  

komplet WM 10750 

2. ACCUVAC Basic  
ze zbiornikiem wielokrotnego użytku WM 10709
w składzie:
– jednostka odsysająca  

ze zbiornikiem wielokrotnego  
użytku WM 10726

– ładowarka gniazdkowa,  
komplet WM 10750 

– filtr bakteryjny WM 10675

9.2 Akcesoria

Następujące akcesoria nie wchodzą w skład zestawu 
i zamawia się je oddzielnie:

1. zasilacz i ładowarka FW7405M/14,  
komplet WM 2610

2. przewód zasilający WM 10650

3. torba na akcesoria WM 10655

4. uchwyt ścienny  
z zestawem montażowym WM 15208
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5. zestaw adaptacyjny  
do zbiornika wielokrotnego użytku WM 15261
w składzie:
– zestaw, zbiornik wielokrotnego  

użytku WM 15269
– zestaw mocujący WM 15271

6. zestaw, zbiornik wielokrotnego użytku WM 15269
w składzie:
– zbiornik wielokrotnego użytku WM 10630
– instrukcja obsługi WM 16190

7. Zestaw mocujący  
do zbiornika wielokrotnego użytku WM 15271
w składzie:
– uchwyt WM 10640 
– elementy mocujące

8. Zestaw, naczynie do płukania WM 15229
w składzie:
– zbiornik  WM 10631
– zestaw mocujący WM 15271

9. Cewnik do odsysania, zapakowany sterylnie 
CH. 05, Ø 1,3 mm WM 5154
– zestaw I: 10 x WM 5154 WM 15311
– zestaw II: 20 x WM 5154 WM 15312
– zestaw III: 30 x WM 5154 WM 15313

10. Cewnik do odsysania, zapakowany sterylnie 
CH. 06 Ø 2,0 mm, dł. 50 cm, 2 szt. WM 5155
– zestaw I: 10 x WM 5156 WM 15314
– zestaw II: 20 x WM 5156 WM 15315
– zestaw III: 30 x WM 5156 WM 15316

11. Cewnik do odsysania, zapakowany sterylnie 
CH. Ø 10 3,3 mm, dł. 50 cm, WM 5158
– zestaw I: 10 x WM 5158 WM 15317
– zestaw II: 20 x WM 5158 WM 15318
– zestaw III: 30 x WM 5158 WM 15319

12. Cewnik do odsysania, zapakowany sterylnie 
CH. 12, Ø 4,0 mm WM 5159
– zestaw I: 10 x WM 5159 WM 15296
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– zestaw II: 20 x WM 5159 WM 15297
– zestaw III: 30 x WM 5159 WM 15298

9.3 Części zamienne

1. Zbiornik jednorazowy WM 10730
w składzie:
– zbiornik  WM 10731
– jednorazowy worek do 

odsysania WM 10732
– trójnik WM 10738
– wężyk ssący z wentylem WM 10733
– wężyk próżniowy WM 10740

2. Zestaw mocujący 
do zbiornika jednorazowego WM 15172
w składzie:
– uchwyt koszykowy WM 10735 
– elementy mocujące

3. Zestaw przycisku odblokowującego, 
zielony WM 15397

4. Nawijak na wężyk, zielony WM 10723
5. Akumulator ołowiowy WM 10747
6. Tłumik WM 10665
7. Instrukcja obsługi WM 66260
8. Bezpiecznik do wtyku 

samochodowego WM 10673
9. Bezpiecznik zasilania (F1) WM 2692
10. Bezpiecznik akumulatora (F2) WM 2692
11. Zestaw I, jednorazowy worek do 

odsysania WM 15226
(10 x WM 10732)

12. Zestaw II, jednorazowy worek do 
odsysania WM 15227
(20 x WM 10732) 
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13. Zestaw III, jednorazowy worek do  
odsysania WM 15228 
(50 x WM 10732) 

14. Zestaw I, wężyk ssący z wentylem WM 15327 
(10 x WM 10733) 

15. Zestaw II, wężyk ssący z wentylem  WM 15328  
(20 x WM 10733) 

16. Zestaw III, wężyk ssący z wentylem  WM 15329  
(50 x WM 10733) 
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10. Dane techniczne

ACCUVAC Basic 

Klasa urządzenia 
93/42/EWG II b

Wymiary SxWxG 
w mm 385x280x140

Ciężar ok. 5,4 kg

Pojemność zbiornika 900 ml

Wydajność ssania 
przy 12 V i wolnym 
przepływie

> 20 l/min

Maks. podciśnienie 
przy 12 V 0,8 bar (80 kPa)

Wężyk ssący 5 mm, długość 1800 mm

Filtr zaworu 
przepełnieniowego

co najmniej 99,8%, 
w odniesieniu do cząsteczek 
wielkości 2,8 µm

Moc silnika 50 W

Napięcie 
znamionowe 12 V

Maks. pobór prądu 3,5 A

Zakres temperatur
–praca
–ładowanie
–przechowywanie

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

Kompatybilność 
elektromagnetyczna:
–eliminacja 

zakłóceń
–odporność na 

zakłócenia

EN 60601-1-2
EN 55011

IEC 1000-4 część 2–5 i 11

Klasyfikacja wg EN 60601-1:
–stopień ochrony przeciw porażeniu 

elektrycznemu: klasa ochrony II
–stopień ochrony przeciw porażeniu 

elektrycznemu: BF
–stopień ochrony przed penetracją wody: IPX 1  

(krople wody)

Klasyfikacja wg EN ISO 10079-1: 
– high vacuum/high flow

Spełniane normy EN 60601-1, 
EN ISO 10079-1, EN 1789

Bezpiecznik wtyku 
samochodowego

8 A, DIN 72581,  
kolor oznaczenia biały

Bezpiecznik F1 
wewnętrzny  
zasilania

4 A zwłoczny, niska 
wyłączalność wkładki 
bezpiecznikowe G 5x20 mm 
zgodnie z IEC 127

Bezpiecznik F2 
wewnętrzny  
akumulatora

4 A zwłoczny, niska 
wyłączalność wkładki 
bezpiecznikowe G 5x20 mm 
zgodnie z IEC 127

Typ akumulatora ołowiowy, 3,4 Ah

Napięcie ładowania 12,0 do 13,8 V 

Czas pracy po  
14-godzinnym 
ładowaniu

30 min na najwyższym 
stopniu ssania

Rodzaj pracy S2 60 min 

żywotność 
akumulatora

400 cyklów ładowania 
i rozładowania w ciągu ok. 
3 lat

Ładowarka 
gniazdkowa

pierw.: 230 V/50 Hz
wtór.: 13,8 V /0,3 A 

Materiały
Zbiornik jednorazowy:
– zbiornik: PC
– jednorazowy worek do odsysania, wężyki: PVC
– końcówka z wentylem: PE

Obudowa PC/ABS

Nawijak na wężyk ABS

ACCUVAC Basic 

od SN 10735/2004
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10.1 Odstępy ochronne

ACCUVAC Basic przeznaczony jest do pracy 
w otoczeniu elektromagnetycznym, w którym 
kontrolowane są wielkości zakłócające wysokiej 
częstotliwości. Klient lub użytkownik urządzenia 
ACCUVAC Basic może pomóc w zapobieganiu 
zakłóceń elektromagnetycznych, zachowując 
odpowiedni odstęp między przenośnymi 
urządzeniami telekomunikacyjnymi wysokiej 
częstotliwości (nadajnikami) a urządzeniem 
ACCUVAC Basic. Minimalny odstęp zależy od mocy 
nadajnika, jak podano w poniższej tabeli.

Zalecane odstępy ochronne między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami 
komunikacyjnymi wysokiej częstotliwości (np. telefony komórkowe) a ACCUVAC Basic

Moc znamionowa 
urządzenia wysokiej 

częstotliwości

w W

Odległość ochronna zależna od częstotliwości roboczej nadajnika

w 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
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11. Gwarancja
• Firma WEINMANN gwarantuje na przeciąg dwóch lat od 

daty zakupu, że produkt jest wolny od wad pod warunkiem 
stosowania produktu zgodnie z przeznaczeniem. 
W odniesieniu do produktów, które wg oznakowania mają 
krótszy termin ważności niż dwa lata, gwarancja wygasa 
z dniem wskazanym na opakowaniu lub w instrukcji obsługi 
jako data przydatności do użytku. 

• Warunkiem zaspokojenia roszczeń wynikających z gwarancji jest 
przedłożenie dowodu zakupu, na którym zaznaczono nazwisko 
sprzedawcy i datę zakupu.

• Nie zapewniamy gwarancji w przypadku:
– nieprzestrzegania instrukcji obsługi
– błędów w obsłudze
– nieprawidłowego wykorzystania lub postępowania 

z produktem 
– manipulacji dokonanych przez osoby nieupoważnione 

w obrębie aparatu z zamiarem jego naprawy
– wystąpienia siły wyższej, np. uderzenia pioruna.
– wystąpienia szkód w transporcie na skutek 

nieprawidłowego opakowania przy przesyłce urządzenia 
– nie wykonania czynności konserwacji
– zużycia związanego z normalnym użytkowaniem aparatu 

oraz zwykłego zużycia części aparatu  
Do części zużywających się należą na przykład:
– filtr
– baterie / akumulatory
– wyroby jednorazowego użytku itp.

– Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych.

• Firma WEINMANN nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
następcze powstałe na skutek wad produktu, o ile nie wynikają one 
z działania umyślnego lub rażącego zaniedbania oraz za szkody 
na zdrowiu i życiu powstałe w wyniku lekkiego zaniedbania.

• Firma WEINMANN zastrzega sobie prawo do usunięcia wady, 
dostarczenia wyrobu wolnego od wad lub stosownego obniżenia 
ceny zakupu wg własnego wyboru. 

• W przypadku nie uznania roszczeń gwarancyjnych nie 
przejmujemy kosztów transportu produktu w obie strony. 

• Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych uregulowań 
dotyczących roszczeń gwarancyjnych.
Gwarancja 41PL



12. Deklaracja zgodności

Niniejszym firma WEINMANN Geräte für Medizin 
GmbH + Co. KG oświadcza, że produkt spełnia 
odpowiednie wymagania zawarte w dyrektywie 93/
42/EWG o produktach medycznych. Pełny tekst 
deklaracji zgodności znajduje się w internecie na 
stronie: www.weinmann.de
42 Deklaracja zgodnościPL





Weinmann  
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
P.O.Box 540268 • D-22502 Hamburg
Kronsaalsweg 40 • D-22525 Hamburg
T: +49-(0)40-5 47 02-0
F: +49-(0)40-5 47 02-461
E: info@weinmann.de
www.weinmann.de

Center for  
Production, Logistics, Service
Weinmann
Geräte für Medizin GmbH+Co.KG
Siebenstücken 14
D-24558 Henstedt-Ulzburg
T: +49-(0)4193-88 91-0
F: +49-(0)4193-88 91-450
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