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הגדרות סמלים 

סוללה נטענתמחוון קוטביות מרכזי חיוביחשוב, יש להתייעץ במדריך

חובה לקרוא את כל הוראות התפעול לפני 
השימוש  לסמל זה יש רקע כחול על תווית המוצר 

ציוד מסוג BF - חלק הבא במגע 
סוללה נמוכהעם החולה

לשמור במצב יבשמדחס פועלתאריך ייצור

אין להרטיבמדחס כבוי )סוללה חיצונית נטענת(יצרן

ECאספקת חשמל חיצוניתזרם ישיר REPנציג אירופאי

החוק הפדרלי בארצות הברית )U S A ( אוסר מספר קטלוגיזרם חילופין
על מכירת התקן זה שלא על-ידי רופא 

סכנת חנק - חלקים קטנים אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 3, או לכל אדם עם נטייה מחבר ואקום לצינור מכל
להכניס לפיו חפצים שאינם אכילים 

IP22 כשהכיסוי מוטה עד 15 מעלות, הוא מוגן מפני חומר מוצק ≥ 12.5 מ”מ ומטיפות מים אנכיות

)WEEE( פסולת אלקטרונית וציוד אלקטרוני - EU-של ה EU/2012/19 מכשיר זה מכיל ציוד חשמלי ו/או אלקטרוני שיש למחזרו בהתאם לתקנת

אמצעי בטיחות חשובים
בשימוש במוצרים חשמליים, בעיקר בנוכחות ילדים או חיות מחמד, יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות בטיחותיים בסיסיים  יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש  מידע 

חשוב מודגש בתנאים אלו:
סכנה - מידע בטיחות דחוף בנוגע לסיכונים שיגרמו לפציעה חמורה או למוות 

אזהרה - מידע בטיחות חשוב בנוגע לסיכונים שיגרמו לפציעה חמורה 
זהירות - מידע למניעת נזק למוצר 

הערה - מידע שיש להקדיש לו תשומת לב מיוחדת 
קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

המשתמש צריך לעבור הכשרה מתאימה לפני הפעלת המכשיר.
שמור הוראות אלו.

סכנה
להפחתת סכנת התחשמלות:

אין להשתמש במהלך הרחצה    1
אין להניח או לאחסן את המוצר במקום בו הוא עשוי ליפול או להימשך אל אמבט או כיור    2

אין להניח את המוצר במים או בנוזל אחר או להפיל אותו לתוכם    3
אין לגעת במוצר שנפל למים  יש לנתק אותו מהחשמל מיד    4

אזהרה
להפחתת הסכנה לכוויות, התחשמלות, אלרגיה, דליקות או פציעה בקרב בני אדם:

יש להשגיח על המוצר בקפידה במהלך השימוש בידי ילדים או אנשים עם מוגבלויות פיזית, או בקרבתם    1
יש להשתמש במוצר זה רק למטרה עבורה הוא מיועד, כמתואר במדריך זה    2

יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים    3
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אין להשתמש כאשר המשתמש ישנוני או ישן    4
אין לכסות את היחידה או את מתאם זרם החילופין לזרם ישיר בעת אספקת חשמל    5

אין להפעיל מוצר זה אם   6
יש לו כבל חשמל או תקע שניזוקו  א    

הוא אינו פועל כיאות  ב    
הוא הופל או ניזוק  ג     

הוא הופל למים  ד    
.DeVilbiss במקום זאת, יש להחזיר את המוצר לבדיקה ותיקון במרכז שירות מורשה של  

לפני השימוש, יש לבדוק שאין חריצים במכל האיסוף  אם יש חריצים במכל האיסוף, אין להשתמש בו    7
יש לנקוט באמצעי זהירות אוניברסליים בטיפול באנשים הסובלים ממצב מידבק, או בטיפול בציוד עבור אנשים אלו    8

אין להניח את יחידת היניקה בתנוחה שתקשה על ניתוק כבל החשמל בזרם חילופין    9
.73C-כשהמכשיר בשימוש בתנאי פעולה קיצוניים, בתיק הנשיאה שלו, טמפרטורת השטח של המכשיר עשויה לחרוג מ   10

יש לבודד את צינור היניקה משאר חלקי המערכת ולוודא שהטמפרטורה שלו היא 43°C לפני המגע במטופל    11
יש להחדיר בזהירות את הצנתר המיועד לשימוש כדי למנוע חנק    12

אין לאפשר לילדים לשחק עם הצינורות משום שהדבר עלול לגרום לחנק    13
יש לפנות לרופא במקרה של תגובה אלרגית כתוצאה מהשימוש במכשיר    14

יש להרחיק את משאבת היניקה מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד וממזיקים    15
זהירות - אין לחבר צינורית מטופל באורך 1.8 מ’ ישירות ליחידת היניקה מחשש לנזק ליחידת היניקה.

הערה - כל החומרים הנמצאים בשימוש במשאבת היניקה הם נטולי לטקס.

נסיעות בינלאומיות
סדרת 7314 מצוידת במתאם זרם חילופין לזרם ישיר, המאפשר תפעול בכל מתח זרם חילופין )100-240 וולט בזרם חילופין, 50/60 הרץ(  עם זאת, יש להשתמש בכבל 

החשמל הנכון לחיבור לשקע שניתן להתאמה  להפסקת החשמל בזרם חילופין יש לנתק את כבל החשמל משקע זרם החילופין  

הערה - יש לבדוק שכבל החשמל ניתן להתאמה לפני השימוש.

מבוא
םירדגומה ,םיצלמומה הקוזחתהו לועפתה יכילהל םאתהב הלועפ  דיינו ןימא לועפתל ןנכותמה ,יטקפמוק יאופר הקיני רישכמ איה ךתושרבש DeVilbiss לש הקיניה תדיחי 
תורושקה רתוי תוטרופמ תוארוה ךל ןתיי ךלש דויצה קפס  התלועפו הקיניה תדיחי לש תיללכ הריקס קפסמ הז ךירדמ  רצומה לש יבטימ םייח ךרוא רשפאת ,הז ךירדמב 

 הלוחב לופיטל 

הצהרת מטרות שימוש
המכשיר ישמש להסרת נוזלים ממערכת תמיכה לנתיב האוויר או מערכת הנשימה, וחומרים זיהומיים מפצעים  המכשיר יוצר לחץ שלילי )ואקום( שמושך נוזלים דרך 

צינורות חד-פעמיים המחוברים למכל איסוף  הנוזלים נלכדים במיכל האיסוף לצורך השלכה נאותה  הוא מתאים לשימוש בהוראת רופא בלבד 

התוויות נגד )מצב ספציפי בו אין להשתמש במכשיר(
אין להשתמש ב-Vacu-Aide QSU עבור:

 •     ניקוז חזה אוויר
•     שאיבה קיבתית-אפית

סכנה
מכשיר DeVilbiss Vacu-Alde הוא מכשיר יניקת ואקום המתוכנן לאיסוף חומרים נוזליים שאינם דליקים בשימוש רפואי בלבד. שימוש רפואי שאינו נאות עשוי 

לגרום לפציעה או למוות. בכל השימושים הרפואיים:
יש לבצע את כל השאיבה בהתאם לנהלים המתאימים, שנקבעו על ידי בעל סמכות רפואית מורשית    1

ייתכן שכמה מהתוספים או האביזרים לא יתאימו לצינורות המצורפים  יש לבדוק את כל התוספים או האביזרים לפני השימוש, על מנת להבטיח התאמה נאותה    2

אביזרים/פריטים חלופיים
:DeVilbiss ניתן לרכוש את הפריטים הבאים בנפרד כאביזרים או פריטים חלופיים ליחידת היניקה שלך מסדרת 7314 של

מס’ חלקתיאורמס’ חלקתיאור
7314P-613מתאם/מטען זרם חילופין לזרם ישירSUCP TUBING 72צינורית למטופל באורך 180 ס"מ )ארה"ב(

DV51D-606כבל חשמל לארה"ב6305D-611צינורית למטופל באורך 180 ס"מ )שאר המדינות(

ערכת מכל לאיסוף )מחסנית סינון פנימית, מגן מפני התזה, מכל של 800 
DV51D-607כבל חשמל לאירופה7305D-633מ"ל, חבילת צינורות באורך 11.43 ס"מ ) ”4-1/2   ( ו-8 1   מ' ) ’6 ((

מכל חד פעמי של 800 מ"ל עם מחסנית סינון פנימית, מגן מפני התזה 
DV51D-608כבל חשמל לבריטניה7305D-632וצינורות באורך 43 11  ס"מ ) ”4-1/2   ( ) 48 כל אחד(

DV51D-609כבל חשמל לאוסטרליה7305D-635מחסנים מסננת )חבילה של 12( )עבור מכל חד פעמי(

ערכת מכל לאיסוף )מכל חד פעמי 1,200 מ"ל, מסנן חיידקים חיצוני, 
DV51D-612כבל חשמל לברזיל7314D-603מפרק, צינורות באורך 43 11  ס"מ ) ”4-1/2   (

מכל רב-פעמי של 1,200 מ"ל )מסנן חיידקים חיצוני, מפרק, צינורות 
DV51D-613כבל חשמל ליפן7314D-604באורך 43 11  ס"מ ) ”4-1/2   ( )חבילה של 6(

מסנן חיידקים חיצוני )לא סטרילי( )12 במארז( למכל המתאים לשימוש 
כבל חשמל לסין7305D-608חוזר

DV51D-614

180-0006-011כבל חשמל לארגנטינה7314D-606נרתיק נשיאה

7304D-619כבל חשמל זרם ישיר 12 וולט )1 מכל סוג(

הערה - השימוש בכבלים ואביזרים חשמליים אחרים מאלו המפורטים במדריך זה או במסמכים שהוזכרו עשוי להוביל להגברת פליטות אלקטרומגנטיות מהמוצר או 
להפחתת חסינות אלקטרומגנטית של המוצר.
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חלקים חשובים

מכל לשימוש חוזר עם מסנן חיידקים חיצוני
צינור חיבור באורך 11.43 ס”מ ) ”4-1/2   (   1

O מכסה עם טבעת   2
שסתום גלישה   3

צנצנת   4
מחבר הצינורות של המטופל   5

מרפק חיבור   6
מסנן חיידקים   7

מכל חד פעמי עם מחסנית סינון ומגן התזה
צינור חיבור באורך 11.43 ס”מ ) ”4-1/2   (   1

מחסנית סינון )אין להרטיב(   2
מכסה   3
צנצנת   4

מגן התזה   5
מחבר הצינורות של המטופל   6

עם מכל לשימוש חוזר ומסנן חיידקים חיצוני
מד ואקום   1

ידית וסת ואקום   2
צינור חיבור באורך 11.43 ס”מ ) ”4-1/2   (   3

מסנן חיידקים חיצוני   4
מחבר הצינורות של המטופל   5

צינורית למטופל באורך 180 ס”מ   6
מכסה   7

כניסת חשמל בזרם ישיר )בצד(   8
מתג הפעלה   9

נורות LED להפעלה   10
מתאם זרם חילופין לזרם ישיר )לא מוצג(

כבל חשמל בזרם ישיר )לא מוצג( אופציונלי
סוללה נטענת פנימית )לא מוצגת( מסדרת 7314P בלבד

תיק נשיאה )לא מוצג( מסדרת 7314P בלבד 
 

עם מכל חד-פעמי ומחסנית סינון
מד ואקום   1

ידית וסת ואקום   2
צינורית למטופל באורך 180 ס”מ   3

מחבר הצינורות של המטופל   4
מכל חד פעמי עם מכסה )שסתום מצוף מובנה במכסה( ומחסנית סינון   5

מחסנית סינון עם צינורות באורך 11.43 ס”מ ) ”4-1/2   (   6
כניסת חשמל בזרם ישיר )בצד(   7

מתג הפעלה   8
נורות LED להפעלה   9

מתאם זרם חילופין לזרם ישיר )לא מוצג(
כבל חשמל בזרם ישיר )לא מוצג( אופציונלי

סוללה נטענת פנימית )לא מוצגת( מסדרת 7314P בלבד
תיק נשיאה )לא מוצג( מסדרת 7314P בלבד
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התקנה והפעלה

אם רלוונטי, יש להבטיח שמגן 
ההתזה מחובר כיאות לחלק 

הפנימי של המכסה, מעל 
מחסנית הסינון 

יש להכניס את המכל למתקן ולדחוף אותו בעדינות למקום 
הערה - אין להשתמש בכוח מופרז  דחיפת המכל בכוח רב 

מדי עשויה לגרום לדליפה או לאבדן יניקה 

7314P - יש לבחור את מקור 
החשמל הרצוי  )יש לדלג 

על שלב 8 בשימוש בסוללה 
פנימית(

יש להעביר את היחידה למצב 
 פועל   

10

יש לכוון את רמת היניקה 

11

יש לוודא את רמת היניקה 
הערה - יש לוודא תמיד את 

רמת היניקה לפני תחילת 
השימוש  כדי לעשות זאת, יש 
לחסום את הקצה הפתוח של 
הצינור למטופל ולצפות במד  

יש לכוון את הידית לרמה 
הרצויה 

12

יש לטעון את הסוללה 
במלואה, למשך 17 שעות  

)מסדרה 7314P בלבד(

1

בשימוש בחשמל זרם חילופין 
או זרם ישיר, יש לחבר את 

המחבר הקטן לכניסת חשמל 
הזרם הישיר בצד היחידה 

8

זהירות - אין לחבר צינורית מטופל באורך 1.8 מ’ ישירות ליחידת היניקה מחשש לנזק ליחידת היניקה.
הערה - לפני השימוש יש לבחון את צינור היניקה והמכל לזיהוי דליפות, סדקים וכו’, ולהבטיח שכל החיבורים הדוקים וללא דליפות.

יש לחבר את הקצה השני 
לשקע זרם החילופין בקיר או 

לשקע זרם ישיר 

הערה - מתאם זרם החילופין 
עשוי להרגיש חם למגע 

במהלך טעינה או הפעלת 
היחידה  זה נורמלי 

9

יש לחבר את המכסה למכל 
היטב 

7A7B

סדרה 7314D )ללא תווית 
סוללה(

הערה– סדרת 7314D אינה מצוידת בסוללה פנימית נטענת 
עם יציאתה מהמפעל. סדרת 7314P מצוידת בסוללה פנימית 

נטענת עם יציאתה מהמפעל, וכל המידע לגבי תפעול 
הסוללה במדריך זה רלוונטי עבורה.

234

5A5B5C67

מכל חד פעמי עם חיבור 
למחסנית סינון פנימית: 

יש לחבר את הצינור באורך 
11.43 ס"מ ) ”4-1/2   ( 

ממחסנית הסינון למחבר 
הצינור שביחידה 

מכל לשימוש חוזר עם חיבור למסנן חיידקים חיצוני: יש 
לחבר כל אחד מקצוות הצינור באורך 11.43 ס"מ ) ”4-1/2   ( 

למחבר הצינור, ולאחר מכן לחבר את הקצה השני למסנן 
החיידקים  יש לוודא שהצד השקוף של מסנן החיידקים מופנה 

כלפי המרפק והבקבוק בעת ההתקנה  אין להפוך את כיוון 
המסנן  לאחר מכן יש לחבר את מסנן החיידקים לחיבור 

המרפק בזווית של 90  מעלות  את המרפק יש לחבר לחלק 
.>Vaccum< העליון של מכסה המכל, במקום בו כתוב

יש לחבר את הצינור למטופל 
באורך 180 ס"מ למכסה 
המכל, ביציאה המסומנת 

.>Patient< בכיתוב

יש לוודא שמתג החשמל 
נמצא במצב  "כבוי" 

אזהרה 
אם היחידה לא מקבלת חשמל ממקור חיצוני, או שהסוללה לא נטענת, נורת מחוון הסוללה הנמוכה תישאר דולקת וביצועי היחידה 

יפחתו במהירות. יש לעבור למקור חשמל אחר מיד לאחר הפעלת נורת הסוללה הנמוכה, כדי למנוע את הפסקת הליך היניקה. 
הערה - יש להגדיר את לחץ הוואקום )הלחץ השלילי( בהתאם להנחיות רופא או איש צוות רפואי מתאים. לפי ההסכמה הכללית 

בפרסומי מומחים מומלץ שלחץ הוואקום של השאיבה יהיה מוגדר לערך הנמוך ביותר האפשרי כדי לנקות ביעילות הפרשות.1 עבור 
שאיבה מקנה הנשימה ו/או שאיבה תוך-קנית, מומלץ לחץ ואקום )שלילי( הנמוך מ-100 מ”מ כספית בקרב תינוקות, נמוך מ-120 מ”מ 

כספית בקרב ילדים ונמוך מ-150 מ”מ כספית בקרב מבוגרים.2
הערה - המד משמש לייחוס בלבד. אם היחידה סופגת נפילה משמעותית, יש לבדוק את מידת הדיוק של המד.

זהירות - כששסתום המצוף מופעל, יש לרוקן את תוכל מכל האיסוף. המשך היניקה עשוי לגרום לנזק למשאבת הואקום.
זהירות - במקרה של שאיבת נוזל בחזרה אל תוך היחידה, יש להעביר את היחידה לטיפול ספק הציוד. זאת משום שיתכן שהתרחש נזק 

למשאבת הואקום.
אזהרה 

מכשיר זה מיועד לשימוש לסירוגין, כמצוין במפרט. אין להפעיל את המכשיר עם זרימה נמוכה )או כשיציאת היניקה חסומה(. 
המשך הפעלת המכשיר בתנאים אלו עשוי לגרום לכיבוי תרמי של היחידה, או להזיק למכשיר.

1 AARC Clinical Practice Guideline. Endotracheal Suctioning of Mechanically Ventilated Patients With Artificial Airways-2020. Respir Care 2010;55(6): 758- 764.
2 AARC Clinical Practice Guideline. Nasotracheal Suctioning-2004 Revision & Update. Respir Care 2004;49(9); 1080-1084
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הערה - יש לטעון את הסוללה 17 שעות לפחות לפני השימוש הראשון.
הערה - יש לטעון את הסוללה במלואה לאחר כל שימוש. היחידה תמשיך בטעינת ציפה של הסוללה לאחר כיבוי מחוון הטעינה. לכן, יש להשאיר את היחידה מחוברת 

לזרם חילופין כשאינה בשימוש.
זהירות - פריקת הסוללה לחלוטין תקצר את חיי הסוללה. אין להפעיל את היחידה למשך יותר מכמה דקות, אם מחוון הסוללה הנמוכה דולק. יש לטעון בהקדם האפשרי

הערה - זמן הפעלת היחידה יפחת עם הזדקנות הסוללה.
הערה - זמן הפעלת היחידה יופחת גם אם הסוללה תשאר ריקה למשך פרקי זמן ממושכים.

הערת אחסון - יש לטעון את הסוללה לפחות 17 שעות לפני השימוש, ולפחות אחת ל-6 חודשים. חשוב - אם טעינת הסוללה מתעכבת מעבר ל-6 החודשים, הסוללה 
עשויה לספק זמן הפעלה מלא לאחר 3 מחזורי טעינה ופריקה מלאים.

הערה - סוללה טעונה במלואה תספק כ-60 דקות הפעלה ממושכת ברמת ואקום אפס )זרימה חופשית(. זמן התפעול יפחת ככל שרמות הוואקום יעלו.
הערה - בעת טעינת הסוללה, יש להשתמש במקור חשמל חיצוני ולוודא שנורת הטעינה נדלקת כשהיחידה במצב כבוי. אם הסוללה לא נטענת, יש לוודא שבדגם בו אתה 

.DeVilbiss Healthcare משתמש מותקנת סוללה, לפני יצירת קשר עם ספק מורשה של
הערה - הסוללה הפנימית היא סוללת עופרת-חומצה אטומה. יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות לקבלת הוראות לגבי השלכה נאותה.

הערה - אין לחבר את מתאם זרם החילופין לשקע שנשלט על ידי מתג. זאת על מנת להבטיח אספקת חשמל ליחידה בכל עת.
הערה - אין לחבר את כבל הזרם הישיר לשקע שלא מקבל חשמל באופן מתמיד.

החלפת סוללה ותחזוקת פילטר
טעינת סוללה )סדרה 7314P בלבד(

בסדרה 7314P, היחידות מצוידות בסוללה נטענת המותקנת במפעל  היחידה תכלול נורת סוללה נמוכה ומחוון טעינה 

 יש לוודא שמתג ההפעלה 
נמצא במצב  כבוי   

1

טעינת הסוללה מתחילה; יש 
להמתין 17 שעות לטעינה 

מלאה 

4

טעינת הסוללה הושלמה 

5

יש לחבר את המחבר הקטן 
של מתאם זרם החילופין או 

הזרם הישיר לכניסת החשמל 
של הזרם הישיר 

23

יש לחבר את הקצה השני 
לשקע זרם החילופין בקיר או 

לשקע זרם ישיר 

החלפת המכל החד-פעמי של מחסנית הסינון )לשימוש מטופל יחיד(
יש להחליף את מחסנית הסינון במקרה של גלישה, או בכל חודשיים, המוקדם מביניהם 

הערה - אין להחליף מחסנית סינון זו בחומרים אחרים. החלפה עשויה להוביל 
.DeVilbiss לזיהום או לביצועים לקויים; יש להשתמש רק במחסניות סינון של

הערה - מחסנית הסינון מכילה מסנן הידרופובי. אם מדיית המסנן נרטבת, יש 
להפסיק את זרימת האוויר. לאחר מכן יש להחליף את מחסנית הסינון. אין להסיר 

את מדיית המסנן ממחסנית הסינון.

הערה - מחסניות סינון מצורפות לכל מכל חד-פעמי. הן זמינות גם בנפרד 
)7305D-635 12 בחבילה(.

 יש להעביר את היחידה 
למצב  כבוי   

1

הסר את מחסנית הסינון ואת 
הצינור באורך 11.43 ס"מ 

.)   4-1/2” (

2

יש להתקין את המחסנית 
החדשה ולחבר את הצינור 

3

החלפת המכל הרב-פעמי של מסנן החיידקים )לשימוש מטופל יחיד(
יש להחליף את מסנן החיידקים במקרה של גלישה, או בכל חודשיים, המוקדם מביניהם.

הערה - אין להחליף מסנן חיידקים זה 
בחומרים אחרים. החלפה עשויה להוביל 

לזיהום או לביצועים לקויים; יש 
.DeVilbiss להשתמש רק במסננים של

הערה - יש להחליף את מסנן החיידקים 
בין מטופלים.

 יש להעביר את היחידה 
למצב  כבוי   

1

יש להסיר את המסנן  כדי 
לעשות זאת, יש לנתק אותו 

מיחידת היניקה וממכלול 
המכסה 

יש להחליף במסנן חיידקים נקי של 
DeVilbiss )שאינו סטרילי( ולחבר 

מחדש ליחידת היניקה ולמכסה  
יש לוודא שהצד השקוף של מסנן 

החיידקים מופנה כלפי המרפק 
והבקבוק בעת ההתקנה  אין להפוך את 
כיוון המסנן  ניתן לרכוש מסננים נוספים 

)7305D-608 12 בחבילה(  מספק 
.DeVilbiss Health מורשה של

23

ירוק - מואר כאשר יש אספקת חשמל חיצונית 
ליחידה ממקור חשמל בזרם חילופין או בזרם ישיר 

צהוב - הסוללה בטעינה  האור יכבה 
כאשר הסוללה תהיה טעונה במלואה 

אדום - סוללה נמוכה  כשאור זה נדלק, יש לחפש מקור 
חשמל אחר ולטעון את הסוללה בהקדם האפשרי 

:LED הסבר מחווני

אורך חיים
•  אורך החיים של יחידת השאיבה הוא 5 שנים 

•  אורך החיים של הסוללה הוא 200 מחזורי פריקה 
•  אורך החיים של המכל החד-פעמי הוא 30 מחזורי הדחה במדיח כלים 

.121°C אורך החיים של המכל הרב-פעמי הוא 30 מחזורי עיקור אוטוקלאב בטמפרטורה של  •
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הוראות ניקוי

אזהרה
למניעת סכנת זיהום אפשרית מתמיסות ניקוי/חיטוי מזוהמות, יש להכין תמיסה טרייה בכל מחזור ניקוי ולהשליך את התמיסה לאחר כל שימוש.

הערה - המידע לגבי חיטוי מבוסס על הנחיות הפעולה הקליניות של ה-AARC לגבי יניקה בקרב מטופל בבית.

מיכל איסוף חד פעמי )אם מחסנית סינון פנימית(
הערה - מכל האיסוף החד-פעמי והמכסה מיועדים לשימוש מטופל יחיד.

 יש להעביר את היחידה 
למצב  כבוי ולאפשר 

לוואקום לרדת    

1

יש להסיר את המכסה בקלות 
ולרוקן את תוכן המכל  

4

יש להסיר את מחסנית הסינון 
ואת הצינור באורך 11.43 

ס"מ ) ”4-1/2   ( ולהניח אותם 
בצד 

5A

יש לשטוף את המכל, 
המכסה ומגן ההתזה במים 

חמימים/תמיסה לשטיפת 
כלים  יש לשטוף במים 

חמימים ונקיים 

יש להשרות בתמיסה 
המורכבת מחלק אחד של 

חומץ )<=חומצה אצטית בריכוז 
 C–˚55( ו-3 חלקי מים )5%

C/131˚F–149ºF˚65( למשך 
60 דקות  יש לשטוף במים 

נקיים וחמימים ולייבש באוויר 

7

יש לנתק את הצינורות 
ולהוציא את המכל מהמחזיק 

3

יש לנתק ממקור החשמל 

2

מכל איסוף לשימוש חוזר עם מסנן חיידקים חיצוני

1456 23

 יש להעביר את היחידה 
למצב  כבוי ולאפשר 

לוואקום לרדת    

יש להסיר את המכסה בקלות 
ולרוקן את תוכן המכל  

יש להסיר את מסנן 
החיידקים, המפרק ואת 

הצינור באורך 11.43 ס"מ 
) ”4-1/2   ( ולהניח אותם בצד 

יש לשטוף את הצנצנת, 
 O-המכסה, טבעת ה

ושסתום הגלישה בתמיסה 
של מים חמימים עם נוזל 
 Dawn ניקוי עדין )למשל
או Palmolive( ולשטוף 
במי ברז נקיים וחמימים  

לאחר מכן יש לחטא באחת 
מהשיטות הבאות 

יש לנתק את הצינורות 
ולהוציא את המכל מהמחזיק 

יש לנתק ממקור החשמל 

לשימוש מטופל יחיד: 
יש להשרות בתמיסה המורכבת מחלק אחד של חומץ )<=חומצה אצטית בריכוז 5%( ו-3 חלקי מים )55°C–65°C/131°F–149°F( למשך 60 דקות  יש לשטוף    1

במים נקיים וחמימים ולייבש באוויר בסביבה נקייה 
יש להשרות בחומר חיטוי מסחרי )קוטל חיידקים(  יש לפעול בהתאם להוראות ולשיעורי הדילול המומלצים על ידי היצרן של חומר החיטוי    2

לשימוש מטופלים מרובים:
לאחר ייבוש מלא של החלקים, יש להניח את הצנצנת והמכסה במכל אוטוקלאב כשהקצה הפתוח כלפי מטה  יש לוודא שהחלקים לא נוגעים זה בזה  יש להריץ    1

תוכנית אחת של חיטוי באדים בטמפרטורה של 121°C( 250°F( למשך 15 דקות  הערה - מובטח כי הצנצנת יכולה לעבור עד 30 מחזורי חיטוי באוטוקלב בתנאים 
המצוינים 

יש להשליך את המסנן, הצינור והמרפק בין המטופלים ולהחליף אותם    2

.55°C–65°C/131°F–149°F הערה - ניתן לשטוף את המכל המפורק גם במדיח כלים, במדף העליון בלבד, בתוכנית שטמפרטורת המים שלה בין

אין להרטיב את המסנן  לא 
ניתן להסיר את חומר המסנן 

מהמרפק 

5B

אזהרה - אין להסיר את 
כדור המצוף מהמכסה. 

במקרה של הסרה, כדור 
המצוף עשוי להוות סכנת 

חנק.

6
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צינור למטופל באורך 180 ס”מ )לשימוש מטופל יחיד(

יש לנתק מהמכסה 

1

יש לשטוף היטב  כדי לעשות 
זאת יש להזרים מי ברז 

חמימים דרך הצינור 

2

לאחר מכן יש להשרות 
בתמיסה המורכבת מחלק 
אחד של חומץ )<=חומצה 

אצטית בריכוז 5%( ו-3 חלקי 
C– 65˚C/131˚F–˚55( מים

149ºF( למשך 60 דקות  יש 
לשטוף במים נקיים וחמימים 

ולייבש באוויר 

3

יש לנקות את המשטחים 
החיצוניים בניגוב במטלית 

לחה ונקייה 

4

נגב במטלית נקייה הטבולה 
במעט חומר ניקוי או חיטוי 

1

 יש להעביר את היחידה 
למצב  כבוי ולאפשר 

לוואקום לרדת    

1

יש לנגב את המארז בבד 
נקי ובכל חומר חיטוי מסחרי 

)קוטל חיידקים( 

3

מתאם זרם חילופין לזרם ישיר

2

יש לנגב את המארז והכבלים 
של מתאם זרם החילופין 

לזרם ישיר במטלית יבשה 

יש לנתק את מתאם 
זרם החילופין לזרם ישיר 

מהיחידה וממקור החשמל 

יש לנתק ממקור החשמל 

זהירות - אין להשקיע במים, שכן פעולה זו תגרום לנזק למשאבת הוואקום.

הערה - אין לנקות את היחידה בחומרי ניקוי או חיטוי המכילים אמוניה, בנזין ו/או אצטון.

1

2

יחידת יניקה )לשימוש מטופלים מרובים( 
מכשיר - ניקוי וחיטוי במקרה של החלפת מטופל

Devilbiss Healthcare ממליצה שהיצרן, או גורם צד שלישי המוסמך לכך, יבצעו לפחות את ההליכים הבאים בין השימושים במוצר בקרב מטופלים שונים 

הערה - כאשר השימוש במכשיר נעשה בהתאם להוראות, בתנאים רגילים, המסנן המובנה של מכל האיסוף מגן על החלק הפנימי של המכשיר מחשיפה לפתוגנים. לכן, 
אין צורך בחיטוי של הרכיבים הפנימיים.

הערה - אם נעשה שימוש במכשיר ללא מסנן מובנה, החלק הפנימי של המכשיר עשוי להיחשף לפתוגנים ולא ניתן לחטא את המכשיר.

הערה - אם אין בנמצא אדם עם הכשרה מתאימה לביצוע ניקוי וחיטוי המכשיר, אין להעביר את המכשיר לשימוש מטופל אחר.
יש להשתמש בחומרים מחטאים בצורה בטוחה  יש לקרוא תמיד את התווית ועלון המוצר לפני השימוש     1

יש ללבוש תמיד ציוד הגנה אישי בעת ביצוע הליך זה  יש להשתמש בכפפות מתאימות ובמשקפי מגן  יש לכסות את העור שעל הזרועות למניעת מגע מקרי עם     2
תמיסת הלבנה אשר נמרחה על-גבי המכשיר  יש לבצע את הליך החיטוי באזור מאוורר היטב 

יש להשליך את כל האביזרים שאינם מתאימים לשימוש חוזר  אלו כוללים את מכל האיסוף, המסנן, הצינור ותיק הנשיאה, ועשויים לכלול גם אביזרים נוספים     3
כשמתג ההפעלה במצב כבוי, יש לנתק את המכשיר מכל מקורות החשמל החיצוניים     4

יש לבצע בדיקה ויזואלית של המכשיר לזיהוי נזקים, חלקים חסרים וכדומה     5
יש לנקות את חלקו החיצוני של המכשיר עם מטלית נקייה נטולת סיבים  יש להסיר לכלוך קשה עם מטלית נקייה נטולת סיבים הספוגה במים  ניתן להשתמש     6

במברשת זיפים רכה ספוגה במים להסרת לכלוך עיקש  אם ניקית את המכשיר במים להסרת לכלוך, יבש את המכשיר בעזרת מטלית נקייה נטולת סיבים 
השתמש בתמיסת כלור מלבין בריכוז 5.25% )אקונומיקה נוזלית או מקבילה לה(  ערבב יחידה אחת )1( של מלבין עם ארבע )4( יחידות של מים במכל נקי מתאים      7
פעולה זו מניבה יחס של יחידת הלבנה אחת )1( בנפח כולל של חמש )5( יחידות של תמיסה )1:5(  הנפח הכולל )כמות( של התמיסה הנחוצה ייקבע על-פי מספר 

המכשירים הזקוקים לחיטוי  הערה - ניתן להשתמש גם בחומר חיטוי מסחרי )קוטל חיידקים( מתאים חלופי העונה על הדרישות המפורטות בהערה להלן, תוך מעקב 
אחר הוראות יצרן חומר החיטוי לגבי שיעורי הדילול המומלצים.

זהירות - אין לטבול את המכשיר במים, שכן פעולה זו תגרום לנזק למשאבת הוואקום.

הערה - אין לנקות את המכשיר בחומרי ניקוי או חיטוי המכילים אמוניה, בנזין ו/או אצטון.
מרח את תמיסת ההלבנה בצורה שווה על-גבי המארז וכבל החשמל באמצעות מטלית נקייה נטולת סיבים  המטלית צריכה להיות לחה בלבד ולא ספוגה בתמיסה      8

אין להשתמש בבקבוק של תרסיס למריחת התמיסה  אין להרטיב את המכשיר עם התמיסה  הימנע מהרטבת יתר של חריצי האזור הסגור כך שלא יצטברו שאריות 
של תמיסה באזורים אלו 

זמן החשיפה לתמיסת החיטוי צריך להיות לכל הפחות 10 דקות ולכל היותר 15 דקות     9
10  לאחר זמן החשיפה המומלץ, יש לנגב את כל המשטחים החיצוניים של המכשיר עם מטלית נקייה נטולת סיבים הספוגה במי שתייה שאינם חמים מטמפרטורת 

החדר  יבש את המכשיר עם מטלית נקייה נטולת סיבים  זאת על-מנת לנגב שאריות שעלולות להכתים או להשאיר ציפוי על המכשיר, במיוחד לאחר חיטויים חוזרים 
ונשנים 

נרתיק נשיאה )לשימוש מטופל יחיד(יחידת יניקה )לשימוש מטופל יחיד(
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חיטוי
הערה - רק היצרן או אדם שקיבל הכשרה מתאימה רשאים להשלים את תהליך החיטוי.

שיטת חיטוי מתאימהמספר מחזורי חיטוי מרווח חיטוי מומלץ
תמיסת כלור מלבין )5.25%( ביחס של 1:5 במים ,   Mikrobac 20בין מטופליםמארז, כבל חשמל

Terralin Protect , forte

לא רלוונטילא רלוונטיאין לנקות, יש להחליף בין מטופליםמכל איסוף, מסנן, צינור ותיק נשיאה

הערות הספק
לא נדרש כיול או טיפול שגרתי, בתנאי שהמכשיר משמש בהתאם להוראות היצרן  במקרה של החלפת מטופל, יש לטפל ביחידה כדי להגן על המשתמש  רק היצרן או 

ספק שירות יכול לבצע את הטיפול ביחידה  בין מטופלים:
יש לבצע בחינה חזותית של היחידה לזיהוי נזק, חלקים חסרים וכו’    1

יש לוודא שהיחידה והאביזרים נקיים    2
יש להשתמש במד ואקום עצמאי כדי לוודא שהיחידה מספקת את רמת הוואקום הנדרשת, כמצוין במפרט    3

יש להשליך את מכל האיסוף, המסנן, הצינור ותיק הנשיאה בין מטופלים, ולהחליף אותם     4
יש לנגב את המשטח במטלית נקייה עם חומר חיטוי פתרון בעיות   5

סכנה  
סכנת התחשמלות. אין לנסות לפתוח או להסיר את המארז; הרכיבים הפנימיים אינם מיועדים לטיפול המשתמש. אם נדרש טיפול, יש להחזיר את היחידה לספק 

מורשה של DeVilbiss Healthcare או למרכז שירות מורשה. פתיחה או התעסקות ביחידה יובילו לביטול האחריות.
הערה - יחידת היניקה של DeVilbiss שברשותך לא מכילה חלקים המתאימים לטיפול המשתמש. אם, לדעתך, היחידה שלך לא פועלת כיאות, הקדש כמה דקות לבדיקת 

הגורמים האפשריים הבאים לפני החזרתה לספק DEVILBISS HEALTHCARE אצלו רכשת אותה:

פעולהבעיה
היחידה לא נדלקת בחיבור לאספקת חשמל חיצונית  הנורה הירוקה 

המעידה על אספקת חשמל חיצונית לא נדלקת
1.  יש לבדוק את מקורות החשמל והחיבורים 

2.  יש לחבר מנורה לשקע בקיר כדי לוודא שהוא מחובר לאספקת החשמל 
1.  יש לבדוק שכל הצינורות מחוברים כיאות המשאבה פועלת, אך לא נוצרת יניקה 

2.  יש לבדוק את חיבורי הצינורות לזיהוי סדקים או דליפות 
3.  יש לוודא ששסתום המצוף במכל האיסוף לא מופעל, ושמחסנית הסינון לא מלאה 

4.  יש לחפש דליפות או סדקים במכלול מכל האיסוף 
1.  יש להשתמש בידית וסת הוואקום כדי להגדיל את רמת היניקה רמת יניקה נמוכה 

2.  יש לבדוק את המערכת לזיהוי דליפות 
היחידה לא נדלקת )לא מחוברת אספקת חשמל חיצונית(  סדרה 

7314P בלבד
1.  יש לבדוק שהסוללה טעונה במלואה ו/או לטעון את הסוללה 

הסוללה לא נטענת )נורות מחווני אספקת החשמל החיצונית והטעינה 
צריכות להיות דולקות במהלך הטעינה( בסדרה 7314P בלבד

1.  יש לוודא שנורות מחווני אספקת החשמל החיצונית והטעינה נדלקות 
2.  יש לבדוק את מקורות החשמל והחיבורים 

3.  יש לחבר מנורה לשקע בקיר כדי לוודא שהוא מחובר לאספקת החשמל 

מפרטים/סיווגים

21.1 ס”מ x 20 3 ס”מ x 21 6 ס”מ )D x 8 0 W x 8 3 H 5 8( )לא כולל מתאם זרם חילופין לזרם ישיר(גודל )כולל מכל(
סדרת 7314P - 3 ק”ג )6.6 ליברה( )לא כולל מתאם זרם חילופין לזרם ישיר(משקל )כולל מכל(

סדרת 7314D - 2 ק”ג )4.3 ליברה(
dBA 55עוצמת קול בהפעלה רגילה

~W Max;  12V;  1 2A max 50/60Hz,100-240V 33 דרישות חשמל
mm Hg +/-10%* 50-550 טווח ואקום

27 ליטרים לדקה )זרימה חופשית( טיפוסיים )עשוי להיות פחות בהפעלה עם סוללה פנימית(* )הערה - שימוש בריפודי Flovac עשוי זרימת אוויר ביציאת משאבה
לפגוע בביצועי המכשיר(

800 מ”ל )סמ”ק(קיבולת מכל איסוף חד-פעמי
1200 מ”ל )סמ”ק(קיבולת מכל איסוף רב-פעמי

מוגבלת לשנתיים, מלבד סוללה פנימית )סדרה 7314P בלבד( ומכל איסוףאחריות
סוללה פנימית )סדרה 7314P בלבד( 90 ימים 

IEC 60601-1:2005+AMD1:2012; EN 60601-1-2: 2015; ISO 10079-1:2015; IEC 60601-1-2:2014; IEC אישורים
60529:1989+AMD1:1999 +AMD2:2013; IEC 60601-1-6:2010; IEC 60601-1-11:2015;IP22

AAMI STD  ES 60601-1, AAMI STD  HA 60601-1-11, IEC STD  60601-1-6, ISO STD  10079-1 מציית ל
CSA STD  C22 2 NO  60601-1, NO  60601-1-11, IEC STD  60601-1-6, ISO STD  10079-1 מאושר ל

סדרת 7314 עומדת בתקן IEC 60601-1 מהדורה שלישית
תנאי סביבה

)0°c )32°F( – 40°c )104°Fטווח טמפרטורה בפעולה
0–95%לחות יחסית בפעולה

)psi )70 kPa( - 15 4 psi )106 kPa 2 10לחץ אטמוספרי בפעולה
)40°c )-40°F( – 70°c )158°F-טווח טמפרטורה באחסון והובלה

0–95%לחות יחסית באחסון והובלה
)psi )50 kPa( - 15 4 psi )106 kPa 3 7לחץ אטמוספרי באחסון והובלה
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סיווג ציוד
דרגה II עם אספקת חשמל פנימיתביחס להגנה מפני התחשמלות
ציוד מסוג BFמידת הגנה מפני התחשמלות
IP22 ואספקת חשמל רגילהמידת הגנה נגד חדירת נוזלים

פעולה לסירוגין: 30 דקות פועל, 30 דקות כבוימצב פעולה
הציוד אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובת הרדמה דליקה עם אוויר או עם חמצן או חמצן דו חנקני 

ISO סיווג
זרימה גבוהה/ואקום גבוה

EN ISO 10079-1:2015-1-7314 - ציוד יניקה רפואי בהפעלה חשמלית לשימוש ללא תובלה, בהתאם לD סדרה

*התנאים עשויים לשנות בהתאם לגובה מעל פנה הים, לחץ ברומטרי וטמפרטורה 

אחריות מוגבלת לשנתיים
חלק המדחס של יחידת השאיבה DeVilbiss Vacu-Aide QSU מסדרה 7314 )למעט סוללות נטענות פנימיות ומכלי איסוף( מוגן באחריות מפני מפגמים בייצור 

ובחומרים למשך שנתיים ממועד הרכישה  סוללות נטענות פנימיות נמצאות באחריות למשך 90 יום  כל החלקים הפגומים יתוקנו או יוחלפו בהתאם לשיקול דעתה של 
DeVilbiss Healthcare כל עוד היחידה לא טופלה או שימשה שלא כהלכה במהלך תקופה זו  ודא שכל תקלה אינה כתוצאה מניקיון לא הולם או אי ציות להנחיות  אם 
דרוש תיקון, פנה לספק DeVilbiss Healthcare או למחלקת השירות של DeVilbiss לקבלת הנחיות: ארה”ב 800-338-1988  או 814-443-4881 , אירופה )0(-49+  

.621-178-98-0
הערה– הקפד לשמור על מסמך הוכחת רכישה הכולל תאריך כדי לאמת שהיחידה נמצאת במסגרת תקופת האחריות בת השנתיים.

הערה– אחריות זו אינה מכסה מתן יחידה בהשאלה, פיצוי על העלויות בעקבות שכירות בזמן שהיחידה הנדונה נמצאת בתיקון, או עלויות עבור עבודה שנגרמו כתוצאה 
מתיקון או החלפת חלקים פגומים.

לא קיימת אחריות מפורשת אחרת  אחריות משתמעת, כולל אחריות של סחירות והתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת למשך האחריות המוגבלת המשתמעת ולמשך הזמן 
המותר על ידי החוק וכל אחריות משתמעת אינה נכללת  אלה הם הסעד והאחריות היחידים לנזקים התוצאתיים והמקריים במסגרת כל אחריות  וכל סוגי האחריות אינם 

נכללים במידה ואי הכללה מותרת על פי חוק  ישנן מדינות שלא מאפשרות הגבלות על משך הזמן של אחריות משתמעת, או את ההגבלה או אי ההכללה של נזקים 
תוצאתיים או מקריים, כך שההגבלה או אי ההכללה הנ”ל עלולים לא להיות מוחלות 

אחריות זו מספקת זכויות משפטיות מסוימות, ויכולות להיות גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה 

הערת היצרן
תודה שבחרת ביחידת יניקה של DeVilbiss  אנו מעוניינים שכל לקוח יהיה לקוח מרוצה  אם יש לך שאלות או הערות, ניתן לשלוח אותן לכתובתנו המופיעה על הכריכה 

האחורית 
לקבלת שירות, ניתן לפנות לספק DeVilbiss Healthcare המורשה שלך 

מספר סידוריתאריך רכישהטלפון

מידע על תאימות אלקטרומגנטית   

אזהרה
MR-אינו בטוח ל  

אין להביא את המכשיר או האביזרים לסביבת תהודה מגנטית )MR( משום שהדבר עשוי לסכן את המטופל באופן מוגזם או לגרום לנזק למכשיר ה-Vacu-Aide או 
   MR המכשיר והאביזרים לא עברו הערכת בטיחות בסביבת .MR-ה

אין להשתמש במכשיר או באביזרים בסביבה המכילה ציוד אלקטרומגנטי, כגון סורקי CT, דיאתרמיה, RFID ומערכות אבטחה אלקטרומגנטיות )גלאי מתכות( 
משום שהדבר עשוי לסכן את המטופל באופן מוגזם או לגרום לנזק ה-Vacu-Aide. ישנם מקורות אלקטרומגנטיים שאינם גלויים. אם אתה מבחין בשינויים בלתי-

מוסברים בביצועי המכשיר, אם הוא משמיע קולות חריגים או חדים, נתק את כבל החשמל והפסק את השימוש. פנה לספק הטיפול הביתי שלך.

מכשיר זה מתאים לשימוש בסביבות ביתיות ובסביבות רפואיות, למעט ליד ציוד כירורגי בתדר גבוה )HF( פעיל וחדר מוגן מאותות RF של מערכת ME עבור 
הדמיית תהודה מגנטית, כאשר עוצמת ההפרעות האלקטרומגנטיות היא גבוהה.

כבלים ואורכים מרביים של כבלים
כבל חשמל DC )מתאם למצת סיגריות( מס’ 7304D-619 אורך מרבי = 2.2 מטר )7.2 רגל(

אזהרה
שימוש באביזרים ובכבלים שלא צוינו או סופקו על-ידי היצרן של ציוד זה עשוי לגרום לפליטות אלקטרומגנטיות מוגברות או לחסינות אלקטרומגנטית מופחתת של 

ציוד זה ולגרום לפעולה לא תקינה.

אזהרה
יש להימנע מהשימוש בציוד זה בסמוך לציוד אחר או כשהוא מונח מעליו משום שהדבר עלול לגרום לפעולה לא תקינה. אם שימוש כזה הכרחי, יש לעשות זאת 

בפיקוח על מנת לוודא שהציוד פועל בצורה תקינה.

אזהרה
 ,Vacu-Aide נייד )כולל ציוד היקפי כגון כבלי אנטנה ואנטנות חיצוניות( במרחק של 30 ס”מ )12 אינץ’( או פחות מכל חלק של RF אין להשתמש בציוד תקשורת

כולל כבלים שסיפק היצרן.
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SYMBOL DEFINITIONS 

Attention, consult instruction guide Center positive polarity indicator Battery charging

It is mandatory to read Operating 
Instructions prior to use. This symbol has a 
blue background on the product label.

Type BF equipment-applied part Low battery

Date of manufacture “On” compressor Keep dry

Manufacturer “Off” compressor (external battery charging) Do not get wet

Direct current External power European Representative

Alternating current Catalog Number Federal (U.S.A.) law restricts this device to 
sale by or on the order of a physician.

Container tubing vacuum connector Choking Hazard – Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency 
to place inedible object in their mouths.

IP22 Protected against solid material of ≥ 12.5 mm and vertically falling water drops when enclosure is tilted up to 15˚
This device contains electrical and/or electronic equipment that must be recycled per EU Directive 2012/19/EU- Waste Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE)

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical products, especially when children or pets are present, basic safety precautions should always be followed. Read all instructions before using. Important 
information is highlighted by these terms:
DANGER– Urgent safety information for hazards that will cause serious injury or death.
WARNING– Important safety information for hazards that might cause serious injury.
CAUTION– Information for preventing damage to the product.
NOTE– Information to which you should pay special attention.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DEVICE. 
THE USER SHALL BE PROPERLY TRAINED PRIOR TO OPERATING THE DEVICE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
DANGER
To reduce the risk of electrocution:
1. Do not use while bathing.
2. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
WARNING
To reduce the risk of burns, electrocution, allergy, fire or injury to persons:
1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or physically incapacitated individuals.
2. Use this product only for its intended use as described in this guide.
3. Keep the power cord away from heated surfaces.
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4. Never use while drowsy or asleep.
5. Do not cover the unit or the AC to DC adapter while power is applied.
6. Never operate this product if
 a.  It has a damaged power cord or plug.
 b.  It is not working properly.
 c.  It has been dropped or damaged.
 d.  It has been dropped into water.
 Instead return the product to an authorized DeVilbiss Healthcare service center for examination and repair.
7.  Check the collection container for cracks before each use. Do not use if cracked.
8.  Universal precautions must be observed while providing care or handling equipment for persons with an infectious condition.
9.  Do not place the suction unit in a position that would make it difficult to disconnect the AC power cord.
10.  When the device is used under extreme operating conditions and in the carrying case, the surface temperature of the device may exceed 73°C.
11. The suction tube shall be kept isolated from other parts of the system to confirm that it does not exceed 43°C prior to patient contact.
12. The catheter to be used shall be carefully inserted to prevent strangulation/choking.
13. Don’t let children play with the tubing as this may lead to strangulation.
14. Consult the physician in case of any allergic reaction due the use of the device.
15. Keep the suction pump out of the reach of children and pets and away from pests.
CAUTION– Do not connect 6’ (1.8m) patient tubing directly to suction unit; damage to suction unit will occur.
NOTE– All the materials used in the suction pump are Latex free.

INTERNATIONAL TRAVEL
The 7314 series is equipped with an AC to DC adapter allowing operation on any AC voltage (100-240 VAC, 50/60 Hz). However the correct power cord must be used to 
connect to adaptable wall power. AC power is removed by disconnecting the power cord from the AC outlet receptacle.
NOTE– Check power cord for adaptability before using.

INTRODUCTION
Your DeVilbiss suction unit is a compact medical suctioning device which has been designed for reliable, portable operation. Following the recommended operating and 
maintenance procedures outlined in this instruction guide will maximize the life of this product. This guide provides an overview of the suction unit and operation. Your 
equipment provider should give more detailed instructions related to patient care.

Intended Use Statement
The device is to be used to remove fluids from the airway or respiratory support system and infectious materials from wounds. The device creates a negative pressure 
(vacuum) that draws fluids through disposable tubing that is connected to a collection container. The fluids are trapped in the collection container for proper disposal. It is for 
use on the order of a physician only. 

Contraindications (specific situation in which the device shall not be used)
The Vacu-Aide QSU should not be used for:
• thoracic drainage
• nasogastric suction
DANGER
The DeVilbiss Vacu-Aide is a vacuum suction device designed for the collection of nonflammable fluid materials in medical applications only.  Improper use during 
medical applications can cause injury or death. For all medical applications:
1. All suctioning should be done in strict accordance with appropriate procedures that have been established by a licensed medical authority.
2. Some attachments or accessories may not fit the tubing supplied. All attachments or accessories should be checked prior to use to assure proper fit.

ACCESSORY/REPLACEMENT ITEMS
The following items can be purchased separately as accessories or replacement items for your 7314 Series DeVilbiss Suction Unit:
Description Part No. Description Part No.
6’ Patient Tubing (USA) SUCP TUBING 72 AC to DC adapter/charger 7314P-613
6’ Patient Tubing (International) 6305D-611 Power cord for USA DV51D-606
Collection Container Kit (Internal filter cartridge, splash guard, 800 ml container, 
4-1/2” (11.43 cm) and 6’ tubing package) 7305D-633 Power cord for Continental Europe DV51D-607

800 ml disposable container with internal filter cartridge, splash guard and 
4-1/2” (11.43 cm) tubing (48 each) 7305D-632 Power cord for UK DV51D-608

Filter cartridge (12 pack) (For Disposable Container) 7305D-635 Power cord for Australia DV51D-609
Collection Container Kit (1200 ml reusable container, external bacteria filter, 
elbow, 4-1/2” (11.43 cm) tubing) 7314D-603 Power Cord for Brazil DV51D-612

1200 ml reusable container (external bacteria filter, elbow, 4-1/2” (11.43 cm) 
tubing) (6 pack) 7314D-604 Power cord for Japan DV51D-613

External bacteria filter (non-sterile) (12 pack) For reusable container 7305D-608 Power Cord for China DV51D-614
Carrying case 7314D-606 Power Cord for Argentina 180-0006-011
12V DC power cord (1 each) 7304D-619

NOTE– The use of electrical cables and accessories other than those specified in this manual or referenced documents may result in increased electromagnetic emissions 
from the product or decreased electromagnetic immunity of the product.
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IMPORTANT PARTS

Disposable Container with Filter Cartridge and Splash Guard
1.  4-1/2” (11.43 cm) connection tubing
2. Filter cartridge (Do not get wet)
3. Lid
4. Jar
5.  Splash guard 
6. Patient tubing connector 

Reusable Container with External Bacteria Filter
1.  4-1/2” (11.43 cm) connection tubing
2. Lid with o-ring
3. Overflow valve
4. Jar
5. Patient tubing connector
6. Connection elbow
7. Bacteria filter

with Disposable Container and Filter Cartridge
1 . Vacuum gauge 
2.  Vacuum regulator knob 
3. 6’ patient tubing
4.  Patient tubing connector 
5. Disposable container with lid (float shut off incorporated into lid) and filter 

cartridge
6.  Filter cartridge with 4-1/2” (11.43 cm) tubing 
7. DC power input (on side) 
8. Power switch
9. LED power lights
AC to DC adapter (not shown)
DC power cord (not shown) optional
Internal rechargeable battery (not shown) 7314P series only
Carrying case (not shown) 7314P series only

with Reusable Container and External Bacteria Filter 
1 . Vacuum gauge 
2.  Vacuum regulator knob 
3.  4-1/2” (11.43 cm) connection tubing 
4. External bacteria filter
5.  Patient tubing connector 
6. 6’ patient tubing
7. Lid
8. DC power input (on side) 
9. Power switch
10. LED power lights
AC to DC adapter (not shown)
DC power cord (not shown) optional
Internal rechargeable battery (not shown) 7314P series only
Carrying case (not shown) 7314P series only
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SET-UP & OPERATION

 Fully charge battery for 17 
HOURS. (7314P series only)

 Insert container into holder and gently push into place.  
NOTE – Do not use excessive force. Pushing container down 
too hard could cause potential leak or loss of suction.

 Attach 6’ patient tubing to 
container lid at outlet labeled 
<Patient> .

Turn the unit  “on” . If using AC or DC power, plug 
the small connector into the 
DC power input on the side of 
unit .

Plug the other end into an AC 
wall outlet or DC receptacle. 
NOTE– The AC adapter may 
become warm to the touch 
during charging or running of 
the unit. This is normal.

Adjust the suction level.

Verify suction level.  
NOTE - Always verify suction 
level before beginning by 
occluding open end of patient 
tubing while observing gauge. 
Adjust knob to desired level. 

1

 Ensure power switch is  “off” .

7

 Disposable Container w/
internal filter cartridge 
Connection:  Attach 4-1/2” 
(11.43 cm) tubing from filter 
cartridge to tubing connector 
on unit .

5A 6

7314P - Select desired power 
source . (Skip step 8 if using 
internal battery power.) 

7A 8 10 11

12

CAUTION– Do not connect 6’ (1.8m) patient tubing directly to suction unit; damage to suction unit will occur.
NOTE–Inspect suction tubing and container for leaks, cracks, etc. and assure that all connections are secure and without leaks before using.

9

Reusable Container w/external Bacteria Filter Connection: 
Connect either end of the 4-1/2” (11.43 cm) tubing to the tubing 
connector then connect the other end to the bacteria filter. 
Ensure that the clear side of the bacteria filter is toward elbow 
and bottle when installing. Do not reverse direction of filter. The 
bacteria filter should then be connected to the 90˚ elbow 
connection, and the elbow should be connected to the top of 
the container lid where it says <Vacuum>.

5C

7B

NOTE– The 7314D series is not factory equipped with an 
internal rechargeable battery. 7314P series is factory equipped 
with an internal rechargeable battery and all information 
regarding battery operation in this guide is applicable.

7314D series (non-battery 
label)

If applicable, ensure splash 
guard is securely attached to 
inside of lid over filter 
cartridge .

4

Securely attach lid to 
container .

2 3

5B

WARNING 
If the unit is not receiving power from an external source or the battery was not recharged, the low battery indicator light will remain 
on and the performance of the unit will drop off rapidly. Switch to another power source immediately after the low battery light 
appears to avoid an interrupted suction procedure. 
NOTE– The vacuum (negative) pressure should be set as directed by a physician or other appropriate health care professional. Published 
expert consensus suggests the suction vacuum pressure should be set as low as possible to effectively clear secretions.1 For tracheal and/or 
endotracheal suctioning, a vacuum (negative) pressure of less than 100 mmHg in infants, less than 120 mmHg in children and less than 150 
mmHg in adults has been recommended.2

NOTE– Gauge is for reference only. If the unit sustains a severe drop, accuracy of the gauge must be checked.
CAUTION– When automatic float shut-off is activated, contents of the collection container should be emptied. Further suctioning could cause 
damage to the vacuum pump.
CAUTION– Should fluid be aspirated back into the unit, equipment provider servicing is necessary as possible vacuum pump damage may 
result.

WARNING 
This device is rated for intermittent operation use as noted in the specifications. Do not operate device with no flow (or suction port 
blocked). Continuous operation under this condition may cause the unit to thermal shut off or damage the device.

1 AARC Clinical Practice Guideline. Endotracheal Suctioning of Mechanically Ventilated Patients With Artificial Airways-2020. Respir Care 2010;55(6): 758- 764.
2 AARC Clinical Practice Guideline. Nasotracheal Suctioning-2004 Revision & Update. Respir Care 2004;49(9); 1080-1084
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NOTE– Charge battery for a minimum of 17 hours before first use. 
NOTE– Fully recharge battery after each use. The unit will continue to float charge the battery after the charge indicator turns off, so leave the unit connected to AC when not in use.
CAUTION– Discharging the battery completely will shorten the life of the battery. Do not operate the unit more than a few minutes if the low battery indicator light is lit.  Recharge as 
soon as possible.
NOTE– Unit run time will decrease as the battery ages.
NOTE– Unit run time will also be reduced by letting the battery sit at a discharged state for extended periods.
STORAGE NOTE– Battery should be charged for a minimum of 17 hours prior to storage, and at least once every 6 months. Important - If battery recharge is delayed beyond 6 months, 
battery may be able to provide full run time after completion of 3 full charge and discharge cycles.
NOTE– A fully charged battery will provide approximately 60 minutes of continuous operation at a zero vacuum level (free flow). Operation time will decrease with higher vacuum levels.
NOTE– When charging the battery, use an external power source and verify that the charge light illuminates when the unit is in the “Off’ position. If the battery does not charge, please 
be sure the model you are using has a battery installed prior to contacting your authorized DeVilbiss Healthcare provider.
NOTE– The internal rechargeable battery is sealed lead-acid. Contact your local authorities for instruction on proper disposal. 
NOTE– Do not connect the AC adapter to an outlet controlled by a switch to ensure power is supplied to unit at all times.
NOTE– Do not connect the DC power cord to an outlet that is not constantly energized.

BATTERY CHARGING & FILTER MAINTENANCE
Battery Charging (7314P Series Only) 
On 7314P series, the units are equipped with a factory-installed rechargeable battery. The unit will have a light for low battery and charge indication.

 Ensure power switch is  “off” . Plug the small connector of 
the AC or DC adapter into the 
DC power input.

 Plug the other end into an AC 
wall outlet or DC receptacle. 

 Battery charging begins; 17 
hours for full charge .

1 2 4

Battery charging complete.

53

Changing Filter Cartridge (single-patient use) Disposable Container
Change filter cartridge if overflow occurs or every two months, whichever comes first. 

Turn unit  “off” . Remove filter cartridge and  
4-1/2” (11.43 cm) tubing .

Install new cartridge and 
attach tubing .

1 2 3

Changing Bacteria Filter (single-patient use) Reusable Container
Change bacteria filter if overflow occurs or every two months, whichever comes first.

Turn unit  “off” . Remove filter by disconnecting 
it from suction unit and lid 
assembly . 

1 2 3

NOTE– Do not substitute any other material for this filter cartridge. Substitution may 
lead to contamination or poor performance; use only DeVilbiss filter cartridges.
NOTE– The filter cartridge contains a hydrophobic filter. If the filter media becomes wet, 
air flow will be stopped. The filter cartridge must then be replaced. Do not remove filter 
media from filter cartridge. 
NOTE– Filter cartridges are included with each disposable container. They are also 
available separately (7305D-635 12/pack).

LED Explanations: 
Green– Illuminated when external power is supplied to 
unit from an AC or DC power source.

Yellow– Battery is being charged. Light will go out 
when battery is fully charged. 

Red– Low battery. Seek another power source and charge 
battery as soon as possible when light illuminates.

NOTE– Do not substitute any other material for this 
bacteria filter. Substitution may lead to contamination 
or poor performance; use only DeVilbiss filters.
NOTE– Bacteria filter must be changed between 
patients.

Replace with a clean DeVilbiss 
bacteria filter (non-sterile) and 
remount to suction unit and lid . 
Ensure that the clear side of the 
bacteria filter is toward elbow 
and bottle when installing. Do 
not reverse direction of filter. 
Additional filters (7305D-608 
12/pack) may be purchased 
from your authorized DeVilbiss 
Healthcare provider.

Service Life
• Service life of the suction unit is 5 years.
• Service life of the battery is 200 discharge cycles.
• Service life of the disposable container is 30 dishwasher cycles.
• Service life of the reusable container is 30 autoclave cycles at 121°C.
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Turn unit  “off” and allow 
vacuum to drop.

Disconnect from power source. Disconnect tubing and remove 
container from holder . 

1 32

Carefully remove lid and 
empty contents. 

Remove filter cartridge and  
4-1/2” (11.43 cm) tubing and 
set aside .

4 5A

Filter MUST NOT get wet. The 
filter material cannot be 
removed from the elbow.

CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING
To prevent possible risk of infection from contaminated cleaning/disinfection solutions, always prepare fresh solution for each cleaning cycle and discard solution 
after each use. 
NOTE– Disinfection information is based on AARC Clinical Practice Guideline Suctioning of the Patient in the Home.

Disposable Collection Container (with Internal Filter Cartridge)
NOTE– The disposable collection container and lid are meant for single-patient use.

5B

WARNING- Do not remove 
float ball from lid. If 
removed, float ball may 
pose a choking hazard.

Soak in 1 part vinegar (>=5% 
acetic acid concentration) to 3 
parts water (131˚F-149ºF/55˚C-
65˚C) solution for 60 minutes. 
Rinse with clean, warm water 
and air dry .

7

Wash container, lid and splash 
guard in warm water/
dishwashing solution. Rinse 
with clean, warm water. 

6

NOTE– The disassembled container may also be washed in a dishwasher, top shelf only, using a cycle with a water temperature between 131ºF-149ºF/55ºC-65ºC.

Reusable Collection Container (with External Bacteria Filter)

Turn unit  “off” and allow 
vacuum to drop.

Disconnect from power source. Disconnect tubing and remove 
container from holder . 

1 3

Carefully remove lid and 
empty contents.

Remove bacteria filter, elbow, 
and 4-1/2” (11.43 cm) tubing 
and set aside . 

Wash jar, lid, o-ring, and 
overflow valve in a solution of 
warm water with a mild, liquid 
detergent (e.g. Dawn or 
Palmolive) and rinse with 
clean, warm tap water. Then 
disinfect using one of the 
following methods.

4 5 62

For single patient use: 
1. Soak in 1 part vinegar (>=5% acetic acid concentration) to 3 parts water (131ºF-149ºF/55ºC-65ºC) solution for 60 minutes. Rinse with clean, warm water and air dry in a 

clean environment.  
2. Soak with a commercial (bacterial-germicidal) disinfectant. Follow disinfectant manufacturer’s recommended dilution rates and instructions carefully.
For multi patient use: 
1. After parts are completely dry, place jar and lid in autoclave with the open end down. Ensure parts are not touching. Run one sterilization steam cycle at 250°F (121°C) 

for 15 minutes. NOTE– Jar is guaranteed up to 30 cycles of autoclave sterilization at the indicated conditions.
2. Dispose of and replace filter, tubing and elbow between patients.
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6’ Patient Tubing (single-patient use)

Rinse thoroughly by running 
warm tap water through it.

Follow by soaking in a solution 
of 1 part vinegar (>=5% acetic 
acid concentration) to 3 parts 
water (131ºF-149ºF/55ºC-
65ºC) for 60 minutes.Rinse 
with clean, warm water and air 
dry .

Disconnect from lid. Keep outer surface clean by  
wiping with clean, damp cloth .

1 2 3 4
AC to DC Adapter

Disconnect AC to DC adapter 
from unit and from power 
source . 

1 2

Wipe AC to DC adapter 
housing and cords with a dry 
cloth .

Suction Unit (multi-patient use)
Device Cleaning and Disinfection When There is a Patient Change 
DeVilbiss Healthcare recommends that at least the following procedures be carried out by the manufacturer or a qualified third party between uses by different patients.
NOTE– When the device is used as per instructions under normal conditions the interior of the device is protected from exposure to pathogens by the in-line filter on the 
collection container, hence no disinfection of internal components is necessary.
NOTE– If the device is used without an in-line filter then the interior of the device may be exposed to pathogens and the device cannot be disinfected.
NOTE– If the following described complete processing of the device by an appropriately trained individual is not possible, the device should not be used by another patient.
1.  Use disinfectants safely. Always read the label and product information before use.
2.  Always wear personal protective equipment when performing this procedure. Use suitable gloves and safety glasses. Cover exposed skin on arms to prevent accidental 

contact with bleach solution that has been applied to the device. Perform disinfection in a well-ventilated area.
3.  Dispose of all accessories that are not suitable for reuse. This includes but may not be limited to the collection container, filter, tubing and carrying case.
4.  With the power switch in the “Off” position, disconnect the device from all external power sources.
5.  Visually inspect the device for any damage, missing parts, etc.
6.  Clean the exterior of the device with a clean lint-free cloth. Heavy soil should be removed with a clean lint-free cloth dampened with water. A soft bristled brush 

dampened with water can be used to remove stubborn soil. Dry the device using a clean lint-free cloth if water was used to remove soil.
7.  Use 5.25% chlorine bleach (Clorox Regular Liquid Bleach or equivalent). Mix one (1) part bleach with four (4) parts water in an appropriate clean container. This ratio 

produces a one (1) part bleach to five (5) total parts solution (1:5). The total volume (amount) of solution required is determined by the number of devices in need of 
disinfection . NOTE– An alternate suitable commercial (bacterial-germicidal) disinfectant that meets the requirements listed in the NOTE below and is used as per the 
disinfectant manufacturer’s recommended dilution rates and instructions may also be used.

CAUTION– Do not submerge the device in water as this will result in damage to the vacuum pump.
NOTE– Do not use any cleaners or disinfectants that contain ammonia, benzene and/or acetone to clean the device.
8.  Apply the bleach solution in an even manner to the enclosure and power cord using a clean lint-free cloth. The cloth should be dampened only and not dripping of 

solution. Do not use a spray bottle to apply the solution. Do not saturate the device with the solution. Avoid over-saturating the enclosure seams so that no solution 
residue builds up in these areas.

9.  Exposure time of the disinfectant solution should be 10 minutes minimum to 15 minutes maximum.
10.  After the recommended exposure time, all exterior surfaces of the device are to be wiped with a clean lint-free cloth dampened with drinking quality water no warmer than 

room temperature. Dry the device with a dry, clean lint-free cloth. This is to remove residue that may stain or leave a film on the device, especially after repeated 
disinfections .

Suction Unit (single-patient use)
CAUTION– Do not submerge in water as this will result in damage to the vacuum pump.
NOTE– Do not use any cleaners or disinfectants that contain ammonia, benzene and/or 
acetone to clean the unit.

Carrying Case (single-patient use)

Wipe with clean cloth 
dampened with detergent or 
disinfectant . 

1

Turn unit  “off” and allow 
vacuum to drop.

Disconnect from power source. Wipe the housing with a clean 
cloth and any commercial 
(bacterial-germicidal) disinfectant.

1 32
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Disinfection
NOTE – The disinfection process can only be completed by the manufacturer or by an appropriately trained individual.

Recommended disinfection 
interval

Number of 
disinfection cycles Compatible disinfection method

Enclosure, power cord Between patients 20 1:5 chlorine bleach (5.25%) and water 
solution, Mikrobac forte, Terralin Protect

Collection container, filter, tubing and carrying case Do not clean, replace between 
patients 

N/A N/A

PROVIDER’S NOTES
No routine calibration or service is required provided the device is used in accordance with the manufacturer’s directions. In case of a change of patient, the device must be 
reconditioned to protect the user. Reconditioning must only be carried out by the manufacturer or service provider. Between patients:
1.  Visually inspect unit for any damage, missing parts etc.
2.  Ensure that unit and accessories are clean.
3.  Use an independent vacuum gauge to verify the unit provides the proper vacuum level as stated in Specifications.
4.  Discard and replace collection container, filter, tubing, and carrying case between patients.
5.   Wipe the surface using a clean cloth dampened with disinfectant.

TROUBLESHOOTING
DANGER 
Electric shock hazard. Do not attempt to open or remove cabinet, there are no user-serviceable internal components. If service is required, return unit to a 
qualified DeVilbiss Healthcare provider or an authorized service center. Opening or tampering with the unit will void warranty. 
NOTE– Your DeVilbiss Suction Unit contains no user-serviceable parts. If you believe your unit is not working properly, BEFORE YOU RETURN IT TO your DeVilbiss 
Healthcare PROVIDER WHERE YOU PURCHASED IT, please take a few moments to check for these possible causes:

PROBLEM ACTION
Unit does not turn on when external power is connected. Green 
external power light does not illuminate.

1.  Check power sources and connections.
2.  Ensure wall outlet is live by plugging in a lamp.

Pump runs, but there is no suction. 1. Check that all tubing is connected properly.
2. Check tubing connections for breaks or leaks.
3. Ensure that float shut-off in collection container is not activated or filter cartridge occluded.
4. Check for leaks or cracks in collection container assembly.

Low suction. 1. Use vacuum regulator knob to increase suction level. 
2. Check system for leaks. 

Unit does not turn on (no external power is connected). 7314P Series 
Only

1 . Check that battery is fully charged and/or charge battery .

Battery will not charge (external power and charge indicator lights 
should be illuminated during charge mode) 7314P Series Only

1. Verify that both external power and charge indicator lights illuminate.
2.  Check power sources and connections.
3.  Ensure wall outlet is live by plugging in a lamp.
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SPECIFICATIONS/CLASSIFICATIONS
Size (including container) 8.3 H x 8.0 W x 8.5 D (21.1 cm x 20.3 cm x 21.6 cm) (not including AC to DC adapter)
Weight (including container) 7314P Series - 6.6 lb. (3 kg) (not including AC to DC adapter)

7314D Series - 4.3 lb. (2.0 kg)
Typical Operating Sound Level 55 dBA
Electrical Requirements 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A max  ; 12V  ; 33 W Max
Vacuum Range 50-550 mm Hg +/- 10%* 
Air Flow @ Pump Inlet 27 LPM (free flow) typical (may be less when running from internal battery)* (NOTE– Using Flovac Liners 

may impair the device’s performance.)
Disposable Collection Container Capacity 800 ml (cc) 
Reusable Collection Container Capacity 1200 ml (cc)
Warranty Two-years limited, excluding internal battery (7314P series only) and collection container
     Internal Battery (7314P Series Only) 90-day
Approvals IEC 60601-1:2005+AMD1:2012; EN 60601-1-2: 2015; ISO 10079-1:2015; IEC 60601-1-2:2014; IEC 60529:1989 

+AMD1:1999 +AMD2:2013; IEC 60601-1-6:2010; IEC 60601-1-11:2015;IP22
CONFORMS TO AAMI STD. ES 60601-1, AAMI STD. HA 60601-1-11, IEC STD. 60601-1-6, ISO STD. 10079-1
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 60601-1, NO. 60601-1-11, IEC STD. 60601-1-6, ISO STD. 10079-1
7314 Series complies with IEC 60601-1 3rd Edition

Environmental Conditions
Operating Temperature Range 32°F (0°C) - 104°F (40°C)
Operating Relative Humidity 0-95%
Operating Atmospheric Pressure 10.2 psi (70 kPa) - 15.4 psi (106 kPa)
Storage & Transport Temperature Range -40°F (-40°C) - 158°F (70°C)
Storage & Transport Relative Humidity 0-95%
Storage & Transport Atmospheric Pressure 7.3 psi (50 kPa) - 15.4 psi (106 kPa)
Equipment Classifications
With respect to protection from electric shock Class II and internally powered
Degree of protection against electric shock Type BF Applied Parts
Degree of protection against ingress of liquids IP22 and ordinary power supply
Mode of Operation Intermittent Operation: 30 minutes on, 30 minutes off
Equipment not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
ISO Classification
High Flow/High Vacuum
7314 series - Electrically powered medical suction equipment for non-transport use according to EN ISO 10079-1:2015

* Conditions may vary based on altitude above sea level, barometric pressure, and temperature.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY
The compressor portion of the DeVilbiss Vacu-Aide QSU Suction Unit 7314 Series (excluding internal rechargeable batteries and collection containers) is warranted to be free 
from defective workmanship and materials for a period of two years from date of purchase. Internal rechargeable batteries are warranted for 90 days. Any defective part(s) will 
be repaired or replaced at DeVilbiss Healthcare’s option if the unit has not been tampered with or used improperly during that period. Make certain that any malfunction is not 
due to inadequate cleaning or failure to follow the instructions. If repair is necessary, contact your DeVilbiss Healthcare Provider or DeVilbiss Service Department for 
instructions: U.S.A. 800-338-1988 or 814-443-4881, Europe +49-(0) 621-178-98-0. 

NOTE– Be sure to retain a dated proof of purchase document to verify unit is within 2-year warranty period.
NOTE– This warranty does not cover providing a loaner unit, compensating for costs incurred in rental while said unit is under repair, or costs for labor incurred in repairing or 
replacing defective part(s).
THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE 
EXCLUDED. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES ARE 
EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, 
OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Manufacturer’s Note
Thank you for choosing a DeVilbiss Suction Unit. We want you to be a satisfied customer. If you have any questions or comments, please send them to our address on the 
back cover.
For Service Call Your Authorized DeVilbiss Healthcare Provider:

Phone Purchase Date Serial #
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION
WARNING

  MR Unsafe
Do not bring the device or accessories into a Magnetic Resonance (MR) environment as it may cause unacceptable risk to the patient or damage to the VacuAide 
or MR medical devices. The device and accessories have not been evaluated for safety in an MR environment. 
Do not use the device or accessories in an environment with electromagnetic equipment such as CT scanners, Diathermy, RFID and electromagnetic security 
systems (metal detectors) as it may cause unacceptable risk to the patient or damage to the VacuAide. Some electromagnetic sources may not be apparent, if you 
notice any unexplained changes in the performance of this device, if it is making unusual or harsh sounds, disconnect the power cord and discontinue use. 
Contact your home care provider.
This device is suitable for use in home and healthcare environments except for near active HF SURGICAL EQUIPMENT and the RF shielded room of an ME 
SYSTEM for magnetic resonance imaging, where the intensity of Electromagnetic DISTURBANCES is high.

Cables and maximum lengths of cables
DC power cord (cigarette lighter adapter) #7304D-619 maximum length = 2.2 meter (7.2 ft)

WARNING
Use of accessories and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions 
or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

WARNING
Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this 
equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

WARNING
Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to 
any part of the VacuAide, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
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