
MANUALNÍ PRSNÍ ODSÁVAČKA 
AMARYLL
Návod k použití



 1. Obsah balení: 
Amaryll prsní odsávačka: 
a.)     páčka
b.)     kryt pro odsávání
c.)      membrána
d.)     úchytka k membráně
e.)     prsní nástavec 26 mm
f.)      ventil (1 náhradní)
g.)     lahev 150 ml
h.)     stojan na lahev
i.)      víko
j.)      těsnící víko
k.)     čistící kartáč
l.)      prsní nástavec 31 mm
m.)   prsní nástavec 28 mm
n.)    masážní vložka OptiFlow 26 mm

Amaryll start: a až j
Amaryll KombiKit: a až d

2.  Indikace
Amaryll prsní odsávačka je používána 
pro odsávání mateřského mléka, sběr a 
skladování. 

3. Návod k použití:
3.1. Sestavení:
Důležité: Před prvním použitím vyvařte 
(Viz. Část o čištění) 
1. 
2. 

 Sestavte podle obrázku. 
Nasaďte těsnící membránu s dobře 
usazenou úchytkou. Přesvědčte se, 
že hladká část membrány je usazena 
směrem ven.

3.1 standartní pozice
3.2 Odsávání na levé straně
3.3 Odsávání na pravé straně

Značka na krytu musí přesně sedět na 
značce na prsním nástavci. Poté otočte 
kryt ve směru hodinových ručiček. 

4. Rukojeť je namontována k úchytce 
membrány tak, aby působila tlak při 
odsávání.
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3. Nasaďte kryt pro odsávání do požadované:



3.2  Odsávání

• Před používáním si vždy umyjte ruce. Pohodlně se posaďte a uvolněte se. 
• Otočte víčko s páčkou do požadované pozice. 
• Bradavka by měla být ve středu nástavce tak, aby se mohla volně pohybovat, když 

vzniká za pomoci páčky podtlak.
• Upravení síly sání: Čím více páčku stlačujete, tím je síla sání vyšší. (Obr. 1)
• Upravení rychlosti: Čím rychleji páčku stlačujete, tím je rytmus odsávání vyšší. (Obr. 2)
• Naše doporučení: Začít s rychlým intervalem a nízkou sílou sání, aby se stimuloval tok 

mateřského mléka. Jakmile mléko začíná vytékat, snižte rychlost intervalu a naopak 
zvyšte sílu sání.
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28 mm prsní nástavec            Optiflow

31 mm

4. Skladování mateřského mléka:
3-4 hodiny při maximálně 25°C
3 dní při maximálně 4°C

•pokojová teplota:
•v lednici:
•v mrazničce s dvířky:       6 měsíců při méně než -16°C 

3.3  Výběr prsního nástavce a masážní 
vložka Optiflow
Pokud se bradavka nepříjemně tře o vnitřní 
část v trychtýřku, použijte širší prsní nástavec/
nebo vložku prsního nástavce. Pokud se do 
trychtýřku dostává i dvorec bradavky, 
použijte menší prsní nástavec. Masážní vložka 
OptiFlow může být použita pouze s prsním 
nástavcem o velikosti 31 mm.



5. Čištění/sterilizace
Doma: Po každém použití pečlivě umyjte a opláchněte. Jednou denně prsní odsávačku 
rozloženou na jednotlivé části vyvařte po dobu 10 minut, umyjte v myčce, v parním 
sterilizátoru, nebo vložte do sterilizačního sáčku a sterilizujte v mikrovlnné troubě. Osušte 
a překryjte čistou utěrkou. Ventil nečistěte kartáčkem. Kryt na odsávání, páčku a stojan na 
láhev očistěte hadříkem. Tyto části mohou, ale nemusí být vyvařovány.

Čištění v nemocnici: Jednotlivé části sterilizujte 20 minut při 121°C nebo 5 minut při 134°
C. Kryt na odsávání, páčku a stojan na láhev otřete desinfekční utěrkou. Tyto části mohou, 
ale nemusí být sterilizovány.

6. Možné problémy a jejich řešení:

Slabý nebo žádný podtlak: Bolest při odsávání:

• Ujistěte se, že odsávačka Amaryll je 
dobře složená a není nikde 
poškozená.

• Zkontrolujte, zda není ventil slepený 
nebo poškozený.

• Zkontrolujte, zda je kryt pro odsávání 
pevně nasazený.  

• Ujistěte se, že je bradavka uprostřed 
prsního nástavce.

• Zkontrolujte, zda máte správnou 
velikost prsního nástavce.

• Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na 
odbornou pomoc.  

Materiál: Polypropylen (PP), Silikon Relativní vlhkost: 20-95%

Teplota: při činnosti +40 až – 10°C; doprava +50 
až -20°C Tlak vzduchu: 900 – 1060 hPa

Likvidace: Zlikvidujte v souladu s místními 
zákony o likvidaci odpadu. Skladujte mimo zdroj tepla

Balení: Pozor, křehké. Skladujte mimo zdroj vlhkosti

Optiflow skladujte na tmavém místě (jedná se o silikon). 
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T +41(0)41 754 70 70  
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info@ardo.ch0123  Class IIa www.ardomedical.com

8. Obecné informace

7. Kontraindikace:
Nejsou známy žádné.
Bezpečnostní pokyny:
Používejte jen umytou či sterilizovanou prsní odsávačku. Po čištění zkontrolujte, zda není 
nikde poškozená. 




