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Blahopřejeme k Vašemu nákupu a děkujeme, že jste 
si vybrali prsní odsávačku Calypso od společnosti 
ARDO.  V tomto návodu naleznete důležité a 
užitečné detaily, které ještě více usnadní Vaši práci s 
touto odsávačkou Calypso.

Při používání elektrického přístroje je nutné 
dodržovat následující bezpečnostní pokyny. Před 
prvním použití, věnujte prosím čas pozornému 
prostudování této uživatelské příručky. Před 
zapojením odsávačky do elektřiny, nebo vložením 
baterií, přečtěte si Kapitolu 4 (Začátek/ Provoz). 

Obsah:
1. Popis výrobku 
2. Důležité bezpečnostní informace
3. Použití
4. Začátek/ Provoz
5. Užitečné rady
6. Řešení problému
7. Příslušenství
8. Údržba/ Péče/ Čištění
9. Záruka
10. Technické informace
11. Přeprava/ Skladování/ Likvidace
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1. Popis výrobku:
a Prsní odsávačka Calypso
b Odsávací sada (viz Návod Odsávací sada)
c Přípojka hadičky
d Ovládací panel
e

f

LCD displej
Vstup pro přípojky hadičky

g Adaptér
h

i
Přípojka adaptéru
Vstup pro elektrické připojení
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Bezpečnostní předpisy:

• Po použití vypojte Calypso z elektřiny.
• Nenechávejte staré baterie v přístroji – nebezpečí vytečení baterií.
• Pokud je přístroj napájen elektřinou, vyjměte baterie.
• V případě jakéhokoliv kontaktu přístroje s vodou (cáknutí, pád do vody, atd) OKAMŽITĚ odpojte 

přístroj z elektřiny. Nedotýkejte se přístroje dřív, než bude odpojený.
• Calypso není vodě odolná. Přístroj neponořujte nikdy do vody nebo jiné kapaliny a neskladujte na 

místech, kde může spadnout do vody. Nepoužívejte ve vaně nebo při sprchování.
• Přístroj je navržen na použití v krytém prostředí, nepoužívejte venku. 
• K přístroji používejte pouze ARDO adaptér.
• Neotvírejte přístroj (nemyslí se části použitelné pro uživatele).
• Udržujte elektrický kabel a doplňky od zdroje tepla.
• Nepoužívejte Calypso v prostředí, kde se právě používají kyslíkové plyny a spreje.
• Používejte pouze originální prsní odsávačky ARDO a originální ARDO části, viz Kapitola 4 (Začátek/ 

Provoz)a Kapitola 8 (Údržba/ Péče/ Čištění).
• Calypso by měla být používána jen na účely vymezené v Kapitole 3 (Použití).
• Schovejte si tuto uživatelskou příručku pro případné potřeby v budoucnu. 

3. Použití
Prsní odsávačky Calypso s odsávací sadou jsou určené na odsávání mateřského mléka, na shromáždění a 
uskladnění mateřského mléka při problémech s krmením, nemoci nebo při nepřítomnosti matky nebo miminka. 
Nejsou známy žádné kontraindikace pro používání (v případě, že je užívána správně). Calypso může být použita 
pro odsávání z jednoho i obou prsů. Přístroj je navržen zejména pro osobní použití v domácnosti.

2. Důležité bezpečnostní informace
Calypso je elektricky ovladatelná, bezpečná a spolehlivá prsní odsávačka pro osobní použití. Calypso je 
navržená a vyrobená v souladu s normami CE a v souladu s bezpečnostními standardy EN 60601-1, EN 
60601-1-2, EN ISO 10079-1, EN 60601-1-4 a 60601-1-6. Pro Vaši bezpečnost si pozorně prostudujte následující 
bezpečnostní předpisy, aby se zabránilo poškození přístroje, elektrickému šoku, úrazu nebo požáru.

Důležité informace

Upozornění: Riziko nebezpečí – 
Přečtěte si manuál

Zkontrolujte dle návodu.

V souladu se specifiky normy MDD 93/42 
EEC/2007/47EC a MDD 2009  

Výrobce

Typ přístroje BF

Podléhá specifikaci WEEE direktivy 
2002/96/ECEC

Třída II

IP21 ochrana proti průniku vlhkosti a špíny 
(Calypso)

IP20 ochrana proti průniku vlhkosti a špíny 
(elektrický adaptér)

Střídavý proud

Stejnosměrný proud

Teplota

Tlak vzduchu

Relativní vlhkost

Křehké zboží

Balení skladujte mimo zdroj tepla

Balení skladujte mimo zdroj vlhkosti

0123

IP20

IP21

P
RH

CZ
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4. Začátek/ Provoz

4.1 Ovládání

4.2 Jak připravit odsávačku 
před použitím: 

• Jak připravit odsávačku před použitím: 
• Přívod elektřiny: Zapojte zástrčku (h) elektrického adaptéru 

(g) do zásuvky (i) přístroje (Obr.1). Elektrický adaptér se musí 
shodovat s místním systémem přívodu elektřiny.

• Důležité: Vyjměte baterie z přístroje, než přístroj zapojíte do 
elektřiny. 

Baterie:

• Uvolněte západku (Obr. 2) a otevřete kryt baterií. 
Doporučuje se LR 06/AA baterie. Zkontrolujte 
orientaci +/- na bateriích (Obr.3) a vložte baterie. 
Uzavřete kryt baterií a zajistěte západkou (Obr.4). 
Průměrná životnost baterií při nastavené síle vakua a 
rytmu je přibližně 5 hodin (Duracell baterie). 

1 2

3 4

Tlačítko zapnutí/ vypnutí Nastavení síly odsávání (Vacuum) Nastavení rychlosti odsávání 
(Cycle)

Připojení Odsávací sady:
Použití Odsávací sady je popsáno v odděleném 
manuálu „Ardo Odsávací sada“.

• Pro použití Odsávací sady: Zapojte přípojku (c) do
přístroje (Obr.5). Druhý otvor na přípojce zůstává
uzavřený.

• Pro použití dvojité odsávací sady: Odklopte uzávěr na 
druhém otvoru (c) a připojte druhou odsávací sadu 
(Obr.6).

• Zapojte přípojku (c) do přístroje (Obr.7). 

5 6

7

4.3 Používání 
Vakuum (síla odsávání) a cykly (rychlost odsávání) mohou 
být přizpůsobeny nezávisle na sobě. Stisknutím tlačítka 
zvýšíte/snížíte úroveň o jeden stupeň.

• Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přístroj zapnete
(Obr.8). Rozsvítí se zelené světýlko. Zvolte si takové 
nastavení, které je Vám příjemné.

• Šipkami po levé straně zvyšujete nebo snižujete
vakuum (sílu odsávání) (Obr.9).

• Šipkami po pravé straně zvyšujete nebo snižujete cykly 
(rychlost odsávání) (Obr.10).

8 9

10

CZ
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5. Užitečné rady
Nastavení podtlaku (Síla sání)
Odsávání mléka by nemělo být nikdy bolestivé!
• Nastavte sílu sání na nejvyšší úroveň, která je Vám příjemná.
• Ujistěte se, že je bradavka uprostřed prsního nástavce.
• Zkontrolujte, zda máte správnou velikost prsního nástavce, viz Uživatelská příručka ARDO Odsávací sada.
• V případě, že mléko nevytéká, zkuste masáž – může být velmi efektivní.
• Sílu sání (Vacuum) regulujte šipkami nahoru a dolů.
• Zvyšujte sílu sání, dokud nepocítíte lehkou bolest. Poté sílu sání snižujte do té doby, až to bude opět 

příjemné.

Nastavení cyklů (rychlosti sání)
• Když miminka začínají pít mateřské mléko, sají nejprve rychlými pohyby s malou sílou sání, což stimuluje 

reflex ejekce mléka. Tento proces může být napodoben nastavením vyššího rytmu (např. 8 bar) a nižší síly 
sání.

• Pro stimulaci ejekce mléka si zvolte rychlost a sílu sání, dle Vašich pocitů a potřeb.
• Jakmile začne mléko téct, snižte rytmus (tlačítko dolů u Cycle) a zvyšte sílu sání (tlačítko nahoru u 

Vacuum), tak aby Vám to bylo co nejpříjemnější.
• Pokud mléko přestane téci, začněte opět se stimulací, aby se tok mléka rychle obnovil.

Povzbuzení reflexu ejekce mléka (spuštění toku mléka)
Ejekce mléka se může při odsávání objevit později než při kojení. Následující rady by mohly napomoci k 

jeho urychlení:

• Před odsáváním proveďte jemnou masáž prsu.
• Vypijte teplý nápoj.
• Uvolněte se a myslete na své dítě.
• Umístěte před sebe fotku svého miminka.
• Před odsáváním si přiložte na prso teplý obklad (ARDO Gelový obklad).
• Zahřejte trychtýř u prsního nástavce, než ho přiložíte k prsu.

Úspěšné odsávání
• Masáž prsu přímo při odsávání může zvýšit produkci mateřského mléka a zesílit jeho tok.

Zvýšení množství mléka

• Odsávat z obou prsů.
• Během prvních 10 minut, nebo dokud nepřestane mléko téct, použijte dvojitou odsávací sadu a 

odsávejte z obou prsů najednou. Poté přepněte na odsávání jen jednoho prsu. Odsávejte z každého 
prsu po dobu 5 minut a zároveň jemně masírujte. 

CZ
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6. Řešení problému
V případě problému bliká LED displej střídavě oranžově a zeleně. Existují tři různá zobrazení, která 
definují druh problému:

7. Příslušenství

Další možné problémy při používání přístroje:
• Slabý nebo žádný podtlak:
• Odpojte odsávací sadu od přístroje. Částečně zakryjte prstem vstup pro přípojku hadičky (f), 

abyste zkontrolovaly sání. Dávejte ale pozor, abyste nezakryly vstup úplně. Pokud cítíte nasávání, 
znamená to, že odsávačka funguje. Zkontrolujte tedy Odsávací sadu podle návodu v manuálu 
určený přímo pro Odsávací sadu (používejte pouze originální výrobek ARDO Odsávací sada).

• Odsávací pumpa nefunguje/ na displeji není nic zobrazeno:
• Zkontrolujte připojení k elektřině. V případě že přístroj stále nefunguje, je poškozený.
• Pokud se vyskytne některá z těchto chyb, kterou nelze napravit dle postupu, je nutné vrátit 

přístroj prodejci, aby byl zkontrolován vyškoleným odborníkem nebo přímo výrobcem. 

Adaptér 100-240 V 50/60Hz výstup 9 V 1.4 A 63.00.141

Vylepšující sada 63.00.41

Kojící taška 63.00.81

Chladící taška

63.00.112Chladící jednotky

63.00.116

Další ARDO produkty naleznete na www.prsniodsavacky.cz

Obecná chyba (time-out) 

• Přístroj vypněte a znovu zapněte. V případě, že se zpráva o chybě 
opět zobrazí, přístroj je poškozený a je nutné ho vyměnit. 

Příliš nízké napětí 

• Slabé baterie.
• Nesprávný nebo poškozený adaptér.

Příliš vysoké napětí
• Nesprávný nebo poškozený adaptér. Napětí převyšuje hodnotu 16 

V. 

CZ
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8. Údržba/ Péče/ Čištění
Silikonová membrána tvoří úplnou zábranu („Vacuum Seal technologie“) a zaručuje, že ani mateřské mléko 
ani jiné patogenní látky se nemohou dostat do přístroje. Tento uzavřený systém je natolik bezpečný, že 
vytváří 100% bariéru proti křížové infekci. 
Přístroj je bezúdržbový, kdy péče o přístroj a jeho doplňky je nenáročná z hlediska kontroly a čištění. 
Calypso prsní odsávačka nemá žádné součásti. Kromě adaptéru (g), nemá Calypso žádné volné součástky.

Než přístroj zapnete, zkontrolujte pohledem, zda:
•  je adaptér (g) nepoškozený?

•  jsou všechny součásti čisté, kompletní a nepoškozené?

•  jsou příslušenství správně připojené?

• Ignorováním této kontroly a pravidel čištění může dojít k infekci, elektrickému šoku nebo poškození 

jednotky.
Čištění/ Desinfekce
• Calypso prsní odsávačka:

Důležité: Před čištěním odpojte přístroj z elektřiny. 
Čištění doma: V případě potřeby, použijte vlhký hadřík. Je možné použít běžný mycí prostředek. Nemyjte v 
myčce ani v dřezu. Pumpu ani pohonnou jednotku nelze čistit. Pokus o jejich čištění může způsobit 
poškození přístroje nebo jeho kontaminaci, která vyžaduje likvidaci vhodným způsobem (viz kapitola 11 - 
Přeprava/ Skladování/ Likvidace).

• Odsávací sada: Přečtěte si návod pro Odsávací sadu, kapitola Čištění.

9. Záruka

V případě používání pro osobní potřebu je záruční doba Calypso prsní odsávačky stanovena na 400 hodin 
(dokud svítí LED displej zeleně). Nicméně, je také garantována minimální zákonem daná záruční doba 
počítaná od data nákupu.

Obecné požadavky a podmínky

ARDO Medical AG se zaručuje za použitý materiál a za případné výrobní vady.

Doba záruky se počítá od data nákupu. V době záruky bude poškozené zboží zdarma vyměněno. Neplatí to v 
případě, kdy je přístroj neoprávněně používán nebo otevřen. Abyste si zajistili nárok na záruku a bezchybné 
fungování přístroje, pečlivě dodržujte instrukce v manuálu a používejte jen originální ARDO příslušenství. V 
případě, že byl přístroj otevřen, nárok na záruční opravu/ výměnu je neplatný.

Po 400 hodinách odsávání se zelené LED světlo změní na oranžové. Znamená to, že dodatečná záruka již 
vypršela. Na přístroj se nicméně může stále vztahovat legislativní záruka. I po uplynutí záruční doby lze 
používat odsávačku Calypso běžným způsobem.

CZ
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10. Technické informace

10.3 Normy
Souladu se směrnicemi o zdravotnických prostředcích MDD 
93/42 EEC, EN 60601-1, EN60601-1-2, EN ISO 10079-1, EN 
60601-1-6, EN60601-1-11, 2011/65/EU (RoHS)

10.2 Technická data
Rozměry odsávačky: 190 x 130 x 76 mm Klasifikace podle MDD93/42: Kategorie 2a

Rozměry adaptéru: 75 x 46 x 31 mm Napětí: 230/ 115 V AC + - 10%

Váha odsávačky: 0.545 kg Frekvence: 50 Hz / 60 Hz

Váha adaptéru: 0.150 kg Výstup adaptéru: 9 Vdc, 1.2 A

Regulovaný výstup adaptéru: 9 Vdc, 1.4 A

Kategorie ochrany dvojité izolace: Kategorie II Rozsah podtlaku: 50 - 330 mbar

Úroveň ochrany: BF Povolená odchylka síly podtlaku: ± 5 %

Životnost 800 hodin Provozní teplota:
Relativní vlhkost:

+5 - 40 °C 
10 - 93 %

Údaje pro dopravu a skladování
Teplota +5° C (41 °F) to +40 °C (104 °F)

Vlhkost 30 - 75 %

Tlak vzduchu 700 - 1060 hPa

11.Přeprava/ Skladování/ Likvidace

Pro přepravu a skladování Vaší prsní odsávačky Calypso doporučujeme použít originální balení. Dále 
doporučujeme skladovat přístroj na místě chráněném od UV záření (např. slunce, halogenové lampy) či 
tepla. Neskladujte a nepoužívejte v prašném prostředí. Nedodržení pokynů v tomto 
návodu může vést k poškození přístroje. 

Likvidace
Přístroj může být vrácen výrobci, rozebrán a vhodně recyklován (kov, plast) způsobem šetrným k přírodě. Nevyskytují 
se žádná zvláštní nebo zvýšené rizikové faktory.

10.1 Verze
Calypso 63.00.194 en-de-fr-it-es-nl Calypso (Euro)

Calypso Double Plus 63.00.197 en-de-fr-it-es-nl Calypso Double Plus (Euro) 

Calypso-To-Go 63.00.63 Calypso-To-Go (Euro)

CZ

10.4 EMV záznam testu

Na straně 10

01230123

MEDICAL – GENERAL MEDICAL EQUIPMENT 
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND  
MECHANICAL HAZARDS ONLY  
IN ACCORDANCE WITH 
ANSI/AAMI ES60601-1 (2005, C1:09, A2:10), 
CAN/CSA C22.2 No.60601.1 (2008, R:2011)

E358823
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EMV Prüfaufzeichnungen /  Záznam testu



11



12

02
.2

01
6

02
.2

01
6

Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri
Switzerland
T +41(0)41 754 70 70
F +41(0)41 754 70 71
info@ardo.ch
www.ardomedical.com
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