
Mai curat si mai usor de folosit 

 

 

 

Mai sigur pentru Mediu si Personalul Medical 

 

 

 

Forma optima pentru utilizare facila 

Dispozitiv medical pentru aspiratia lichidelor  

biologice tip rezervor circuit inchis cu port unic 

extern pacient  



Caracteristici principale  

-un singur port de conectare 

fiind astfel evitate orice 

conexari gresite 

-design compact  

-linerul este sub forma de punga 

pliata 

 
-liner cu  cost redus   

 -agentul coagulant este sigur, 

sigilat inclus in liner  

 

Conceptul Daiken Medical  

Sistemul de aspiratie fluide cu rezervoare circuit inchis ,port 

extern conectare ,de unica folosinta 

“Rezervor  pentru aspirare de unica folosinta ,circuit 

complet inchis” 



Liner –ul poate fi 

atasat dispozitivului 

cu partea de lucru pe 

stanga sau pe 

dreapta 

Setare si operare 

rapida  

Filtru hydrophobic 

cu mecanism de 

protectie la over 

flow. 

Canistre 

transparente si 

rigide 

Partile sistemului sunt 

simple si fiabile. 

Liner –ul  

are incorporat 

valva de 

siguranta  

Filtru incorporat de 

siguranta   

 Controler de 

presiune cu 

mecanism de 

blocare 
Buton  ON-OFF l. 

Design compact, sigur si usor de 

Agent de solidificare 

preumplut. 



                               Caracteristici principale 

 

-SIGURANTA DEPLINA  

 

-DESIGN ATRAGATOR,CONSTRUCTIE SOLIDA-OTEL SI POLICARBONAT 

 

-SOLUTIA CONSTRUCTIVA CE FACE IMPOSIBILA SCURGEREA FLUIDELOR IN CAZUL DE 

SUPRAPLIN IN INTERIORUL DISPOZITIVULUI. 

   

-DISPOZITIV REGULATOR PRESIUNE NEGATIVA VACUM INTRE 0-60 kPa 

 

-SPECIAL CONCEPUT PENTRU A PERMITE MONTAREA PUNGII DE COLECTARE CU AGENTUL DE 

COAGULARE PREUMPLUMPLUT CU O SINGURA MANA FARA A FI POSIBIL CONTACTUL INTRE 

FLUIDELE ASPIRATE SI INTERIORUL DISPOZITIVULUI 

 

-ARE INCORPORAT SET DE FILTRE HIDROFOBICE PE TRASEUL INTERIOR DE ASPIRATIE PENTRU 

A PREVENI CONTAMINAREA ECHIPAMENTELOR SI AERULUI 
 

CARACTERISTICI    FUNCTIONALE 

 

 

•DISPOZITIVUL POATE FI OPERAT SIGUR,EFICIENT CU O SINGURA MANA IN PASI PRESTABILITI 

•-SINGURUL CONTACT ESTE CEL INTRE VALVA PUNGI DE COLECTARE SI TUBUL DE ASPIRATIE  

•-ACEST CONTACT ESTE REALIZAT PRIN PORTUL DE ASPIRATIE PLASAT IN EXTERIORUL 

DISPOZITIVULUI SI AVAND INCORPORATA IN INTERIOR O VALVA DE SIGURANTA CU DUBLU SENS  

•ASTFEL ORICE CONTAMINARE A ECHIPAMENTULUI SAU MEDIULUI CU FLUIDUL ASPIRAT –CHIAR 

IN CAZUL DE SUPRA PLIN SAU FLUX CRESCUT ESTE EXCLUSA CU DESAVARSIRE 

•-UMPLEREA PUNGII DE COLECTARE ESTE CONFORM STANDARDELOR NATIONALE SI 

EUROPENE-3/4 DIN VOLUMUL TOTAL 

•-PE MASURA UMPERII PUNGII DE COLECTARE SE REALIZEAZA COAGULAREA INSTANTANEE A 

FLUIDULUI PRIN INTERMEDIUL AGENTULUI DE COAGULARE SPECIAL INCORPORAT 

•- DUPA UMPLEREA PUNGII DE COLECTARE –ACEASTA POATE FI INDEPARTATA DIN DISPOZITIV 

DE CATRE CADRUL MEDICAL SIMPLU,CU O SINGURA MANA,INCLUSIV CU TUBUL DE ASPIRATIE 

CONECTAT 

-ESTE IMPOSIBILA CONTAMINAREA CU FLUIDE POTENTIAL INFECTIOASE A 

MEDIULUI,OPERATORULUI SAU DISPOZITIVULUI 

•DUPA INDEPARTAREA PUNGII DE RECOLTARE –ACEASTA VA URMA CIRCUITUL SPECIFIC 

PROGRAMULUI DE MANAGEMENT AL DESEURILOR INFECTIOASE SPECIFIC INSTITUTIEI MEDICAL 

•-PE PARCURSUL ACESTUIA OPERATORII SUNT TOTAL PROTEJATI IMPOTRIVA CONTAMINARILOR 

ACCIDENTALE 

•-DUPA MONTAREA UNEI NOI PUNGI DE COLECTARE DISPOZITIVUL ESTE  REUTILIZAT  PENTRU O 

NOUA PROCEDURA  
 



Liner-ul poate fi inlocuit fara a fi necesara indepartarea 

unitatii de pe perete. 

Asezati liner-ul in 
unitatea QinPot. 

Inchideti capacul. Conectati  tubul de 
aspiratie  la liner  prin  

portul adaptor inainte de a 
incepe aspiratia. 

※ 

Fluidele  vor fi manipulate ulterior fara risc de 

expunere. 

Puneti capacul pe 
portul de suctiune. (nu 

este neaparat necesara 
oprirea 

echipamentului) 

Opriti din buton sursa de 

vacuum si deschideti 

capacul 

Pentru a indeparta 

liner-ul  puneti un 

deget in orificiul 

special si trageti afara 

linerul 

Recomandare:in mediul spitalicesc este recomandata folosirea permanenta a manusilor si 
mastilor. 



Circuitul ulterior pentru deseurilor medicale lichide 

colectate 

Liner fara agent de solidificare  

 Cand folositi linerul fara agent de solidificare este posibil sa descarcati fluidul biologic aspirat.  

 Dupa indepartarea portului de aspiratie prin rotirea acestuia cu 45 grade in sens anti orar –puteti 
goli linerul de aspiratie . 

 Eliminati deseul medical  conform regulamentelor specifice ale unitatii spitalicesti.  

 
 

Liner cu agent de solidificare  

•Agentul de solidificare este continut intr-o punga solubila in apa. 

• Dupa verificarea vizuala a solidificarii complete a deseului medical lichid trimiteti 

linerul pe circuitul specific propriu al deseurilor medicale. 

Actiuni de intretinere periodica a QinPot! 

 
Dezamsablare/asamblare 

  
Indepartati canistra de acril 
Dupa indepartarea tuburilor de conectare din locasul special, apropriati articulatiile 

de fixare, detasati si indepartati de pe structura principala. 
Dupa curatare, lasati partile componente sa se usuce, feriti de expunerea directa la 

razele solare su alte surse directe de caldura.  
Asamblati urmand ordinea inversa .  

Perioada de viata a dispozitivului este de aproximativ 5 ani. 



Design compact al dispozitivului, consumabilelor si 

ambalajului  

 
QinPot este usor si compact permitand instalarea lui in apropierea pacientului. 

 

Dimensiuni amabalaj liner  

50 buc / box  300*380*240mm 

  

Tabel de conversie a presiunii  din kPa in  mmHg 



 

 Nu reutilizati Linerul! 

 Nu utilizati pentru aspirarea substantelor chimice de tip solventi organici cum ar fi alcoolul. 

 In cazul in care observati ca linerul din canistra este rupt sau deteriorat accidental, nu deschideti 
capacul dispozitivului si evitati orice expundere la lichidul biologic. Procedati imediat la 
eliminarea deseurilor fluide in concordanta cu procedurile proprii si normele legale. 

 Montati sistemul de protectie  (Flow stopper Product No. DKI-FF8413) chiar inainte de intrarea 
sursei de vacuum in dispozitiv.. 

 Nu utilizati produsul fara un training adecvat. 

 
Precautii! 

AVERTIZARE! 

•Nu utilizati niciodata produsul daca observati orice forma de deteriorare a dispozitivului sau 
linerului. 
 
•Fixati dopul pe portul adaptor vacuum al linerului imediat dupa utilizare. 
 
•Nu setati valoarea presiunii de vacuum a dispozitivului la valori superioare maxime posibile a 
unitatii de perete. 
 
•Controlerul de presiune este dotat cu un mecanism de blocare.  
 
•Deblocati acest mecanism prin simpla tragere catre dumneavoastra,inainte de a seta noi 

parametri de presiune. 

•Asigurati fixarea ferma a dispozitivului de perete sau plinta de gaze medicale. 
 
•Daca observati pe parcursul utilizarii orice manifestare anormala- intrerupeti imediat aspiratia.  
 
•Nu indepartati niciodata banda de protectie a  linerului 
 
•Opriti aspiratia inainte ca nivelul fluidului aspirat sa ajunga la nivelul maxim de 1000 mL. 
 
•Daca aspiratia se opreste datorita activarii valvei de siguranta la supraplin incorporata in portul 
de aspiratie, nu fortati continuarea procedurii. Procedati va rog imediat la inlocuirea acestuia cu 
unul nou si trimiteti linerul plin pe traseul specific unitatii dumneavoastra. 
 
•Linerul trebuie intotdeauna distrus conform regulilor de mediu si igiena locale si nationale. 

 



Precautii! 
 

 Folositi intotdeauna echipament de protectie adecvat  (manusi latex, masti,ochelari, 
etc.) 

 

 Nu dezasamblati sau modificati dispozitivul decat in conformitate cu regulile de 
intretinere periodica! 

 

 Nu incercati sterilizarea termica  dispozitivului! 

 

 Pregatiti un conector vacuum  pentru tubul de vacuum al dispozitivului Outer 
Diameter: intre  6.5mm si  8.5mm) 

 Qin Pot- Caracteristici tehnice 

Domeniu de reglare a presunii de aspiratie  0 -60kPa    

 
 (Doar in cazuri de urgenta medicala se utilizeaza: -80kPa) Butonul de reglare a 

presiunii ,rotit la dreapta, are un prag de blocare la valoarea de  -60kPa.  
 

Totusi este posibila setarea la parametrii superiori prin continuarea rotatiei la 
dreapta sau dupa acest prag. 

 Aceasta facilitate trebuie utilizata doar in cazuri de urgenta sau pentru 
indepartarea cheagurilor sau bucatilor de tesut din tubul de aspiratie.  

 

Acuratetea reglarii si indicatorului :  
                   ±10% comparativ cu presiunea setata. 
 

Capacitate efectiva liner: 1000 mL 



 

 

 

 

 

 

Capacitati recomandate ale sursei de vacuum  

 

 Presiune maxima de aspiratie  

 -40 kPa pana la -95kPa 

 Flux maxim : 

  ≧40L/min(0℃, 1 atm) 

  

Dimensiuni recomandate a tubului de aspiratie pacient  

 

 Diametru intern : nu mai putin de  6mm 

 

Lungime : pana la 3m - 5m 

Recomandari generale de utilizare  

In functie de scopul aspirarii setati valoarea corespunzatoare a presiunii   

•daca presiunea este prea mica este posibila o aspiratie 

necorespunzatoare ; 

• daca presiunea este prea mare exista riscul ranirii mucoaselor. 

 

Respectati regulile aseptice 

 

Evitati utilizarea continua de lunga durata a aspiratiei pentru a reduce 

riscul de asfixie prin lipsa de oxigen sau de ranire a mucoaselor. 

 

Dupa incheierea procedurii ,comutati in pozitia OFF, si puneti capacul 

protector pe portul de aspiratie. 



Qin Pot- intrebari si raspunsuri 

 Intrebare: 

Marimea linerului este prea mica-1000 ml este prea putin, ? 

 Raspuns :  

De obicei in mediul spitalicesc se folosesc cantitati mari de ser fiziologic pentru  

clatirea tubului  de aspiratie. 

  Acest lucru nu  garanteaza insa sterilitatea tubului  si mentine crescut riscul 

contaminarii  infectioase incrucisate. 

De aceea este recomandata utilizarea tuburilor  de unica folosinta sau  

indepartarea celor de multipla utilizare si sterilizarea lor la nivelul statiei centrale.  

Astfel se reduce  semnificativ volumul lichidelor colectate. 

In cazul utilizarii tuburilor de aspiratie unice per pacient-un liner este de obicei 

suficient pentru 3-5 zile utilizare. 

Qin Pot este un dispozitiv util in respectarea regulilor standard de baza in 

prevenirea si reducerea riscului raspandirii agentilor infectiosi de cauze 

cunoscute sau nu. 

 

•departamentele de urgenta- UPU  

•clinici de neurochirurgie– recomandat pentru aspirarea secretiilor oro traheale 

la pacientii inconstienti 

•clinici de pneumoftiziologie -Tracheal Care, aspirarea secretiilor la pacientii cu 

traheostomie  

•clinicile ATI 

•sectoarele ATI pentru nou nascuti NICU   

•clinicile si spitalele de boli infectioase 

•clinicile de chirurgie oftalmologica 
 

Reducerea si eliminarea riscului raspandirii agentilor 

patogeni de la sursa este mecanismul principal de 

impiedicare a transmisiei si contaminarii infectioase! 




