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Blahopřejeme k Vašemu nákupu a děkujeme, že jste si vybrali prsní odsávačku Carum od společnosti 
ARDO.  V této uživatelské příručce naleznete důležité a užitečné detaily, které ještě více zpříjemní Váš 
požitek z Carum.

Při používání elektrického přístroje je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny. Před prvním 
použití, věnujte prosím čas pozornému prostudování uživatelské příručky. Před zapojením odsávačky do 
elektřiny, nebo vložením baterií, si přečtěte kapitolu 4 (Začátek/ Provoz). 
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1. Důležité bezpečnostní informace
Carum je elektricky ovladatelná, bezpečná a spolehlivá prsní odsávačka pro osobní použití. Carum 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, 60601-1-6 a EN 60601-1-11. Pro Vaši bezpečnost si pozorně 
prostudujte následující bezpečnostní opatření, aby se zabránilo poškození přístroje, elektrickému šoku, 
úrazu nebo požáru.

Bezpečnostní opatření
• Po použití vypojte Carum z elektřiny.
• V případě jakéhokoliv kontaktu přístroje s vodou (cáknutí, pád do vody, atd) okamžitě odpojte přístroj z

elektřiny. Nedotýkejte se přístroje dřív, než bude odpojený.
• Odpojení od elektřiny je zaručené jen tím, že je kabel vypojený ze zásuvky.
• Přístroj je navržen na použití v krytém prostředí, nepoužívejte venku.
• K přístroji používejte pouze původní elektrický kabel nebo ARDO adaptér do auta.
• Neotvírejte přístroj – hrozí porušení podmínek záruky.
• Carum není vodě odolná. Přístroj tedy nesmí být nikdy ponořen do vody nebo jiné kapaliny a nesmí být

skladován na místech, kde může spadnout do vody. Nepoužívejte ve vaně nebo při sprchování.
• Udržujte elektrický kabel a doplňky od zdroje tepla.
• Nepoužívejte Carum 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).
• Carum by měla být používána jen na účely vymezené v kapitole 2 (Použití).

Verze bateriového napájení a adaptér do auta:

• The unit must not be altered or changed without the express permission of the manufacturer.

• If the Carum must be altered or changed to ensure safe continued use, the appropriate studies and testing 

• Přístroj je navržen na použití v krytém prostředí, nepoužívejte venku. 
• Pokud provozní doba přístroje ukazuje nabití na méně než jednu hodiny, je potřeba baterii co nejdříve 

dobít, aby se zajistilo bezpečné použití Carum v případě bateriového napájení. Viz kapitola 8 (Údržba/ 
Péče/ Čištění).

• V případě napájení ze zásuvky automobilového zapalovače, nepoužívejte Carum ve volném prostoru.
• Upozornění: Ujistěte se, že zásuvka v autě je 12V. 
• Přístroj nesmí být upravován nebo měněn bez výslovného souhlasu výrobce.
• Jakékoliv změny nebo úpravy přístroje Carum nejsou dovoleny. 
• Pokud musí být přístroj Carum pozměněn nebo upraven z důvodu zajištění bezpečného použití, musí 

být vypracovány náležité studie a provedeny testy. 
• Schovejte si tuto uživatelskou příručku pro případné potřeby v budoucnu. 
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2. Popis výrobku
Odsávací sestava Carum je složená z prsní odsávačky a odsávací sady (na jedno nebo dvojité odsávání). 
Carum je tichá uživatelsky příjemná dvoupístová prsní odsávačka pro nemocniční použití a pro pronájem. 
Přístroj je vybaven robustním plastovým obalem a zjednodušeným logicky uspořádaným ovládáním s LCD 
displejem. 
Úsporný přístroj je upraven pro napájení elektrickým kabelem a adaptérem do automobilového zapalovače 
nebo v případě volby bateriovým napájením. 
Promyšlený způsob ovládání přístroje napomáhá k příjemné a bezproblémové zkušenosti s odsáváním, 
zejména díky flexibilnímu přizpůsobení tlaku a rytmu.

2.1.  Sací rytmus
Křivka sání je stabilní při jakékoliv úrovni vakua nebo rytmu sání a velmi přesně napodobuje sací způsoby 
miminka. Prsní žláza tak není nadbytečně namáhána.

Stimulační fáze Přechod Stimulace- Odsávání Odsávací fáze

3. Možnost použití

Kolekce prsní odsávačky Carum je určená na odsávání mateřského mléka, na shromáždění a uskladnění 
mateřského mléka při problémech s krmením, nemoci nebo při nepřítomnosti matky nebo miminka (např. 
předčasně narozené děti). Carum může být použita na jeden prs nebo i jako dvojitá odsávačka. Přístroj je 
navržen jen na použití v krytém prostředí.

3.1. Indikace
Carum •  zmírnění otoku 

• zvýšení a udržení schopnosti kojení
• zajištění mateřského mléka v případě odloučení dítěte od matky
• použití pro odsávání z jednoho prsu i z obou prsů

3.2.  Kontraindikace
Při používání určeným způsobem nejsou známy žádné kontraindikace.
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4.Začátek/ Provoz

4.1. Symboly

0123

Přečtěte si návod

Důležité informace

Zapínání/ Vypínání (On/Off)

Síla sání/ Přizpůsobení tlaku (V)

Změna sacího rytmu (C)

Změna stimulační/odsávací fáze

Změna podsvícení (ztlumení)

Měřič času (on/ stop/off)

Typ přístroje BF

Čištění

Odsávací sada/ Dvojitá odsávací sada

Upozornění: Riziko nebezpečí – Přečtěte si manuál

Montáž

 V souladu s MDD 93/42 EWG, 2007/47EC a MDD 2009

Výrobce

V souladu se specifiky normy WEEE 2002/96/EG

Elektrický kabel

Přístroj se stupněm ochrany II

IP21        IP 21 stupeň krytí

Li-Ion Obsahuje Lithium Iontovou baterii

Sací režim 

Stimulační režim 

Recyklovatelné
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4.2. Instalace 
4.2.1. Elektrické připojení

•

•

Napájení kabelem: Zasuňte zástrčku elektrického kabelu (A) do 
zdířky přístroje (B), (viz Obrázek 1) a připojte kabel k elektrickému 
zdroji. 

Napájení bateriemi: Před prvním použitím připojte přístroj k 
elektrickému zdroji na 6 hodin, aby se baterie plně nabila. 

4.2.2. Připojení odsávací sady
Použití Odsávací sady je detailně popsáno v odděleném 
návodu „ARDO Odsávací sada“. Odsávací sada je součástí 
odsávačky.  

• Použití na jeden prs: 
Zastrčte koncovku hadičky (C) do zástrčky na 
přístroji (D). (Obr. 2)

• Použití dvojitého odsávání:
Zastrčte koncovku hadičky do zástrčky na 
přístroji. (Obr. 3)

• Druhá zdířka na bílé koncovce hadičky zůstane 
uzavřená – jak u jedno- tak i dvojitého 
odsávání.

4.2.3.  Nasazení držáku na lahve
Držák lahve je určený pro krátkodobé uložení Odsávací sady, zejména 
proto, aby se zabránilo nechtěnému převržení a vylití mléka. Držák 
může stát samostatně nebo být nasazený zezadu na Carum. 

4.2.4.  Nasazení držáku na EasyFreeze
Držák na EasyFreeze sáčky je určený pro krátkodobé uložení Odsávací 
sady se sáčkem (místo láhve), zejména proto, aby se zabránilo 
nechtěnému převržení a vylití mléka. Držák na EasyFreeze sáčky může 
být nasazený zezadu na Carum místo držáku na lahve. 

B

A

D

C

E
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4.3. Provoz 
Podtlak a rytmus sání je možné nastavit nezávisle na sobě. Zvolte si 
takové nastavení, které je Vám nejpříjemnější. 

4.3.1. Zapnutí/Vypnutí

Přístroj zapněte jedním zmáčknutím ON/OFF tlačítka. Zobrazí se uvítací 
heslo: „Welcome“.

Po zapnutí je přístroj nastaven na Stimulační fázi (oranžové pozadí) při 
střední úrovni vakua i rytmu. Pro vypnutí přístroje, zmáčkněte opět 
tlačítko ON/OFF.

Funkce tlačítko ON/OFF je stejná pro všechny typy napájení: bateriové, 
elektrický kabel, kabel pro 12vDC (napájení z auta).

Displej: Probíhající fáze je zobrazena na podsvíceném displeji. Displej 
se sám při vypnutí přístroje zhasne. 

4.3.2. Regulace vakua a jeho zobrazení

Podtlak (síla sání) může být nastaven úroveň po úrovni opakovaným 
mačkáním nebo podržením tlačítka pro nastavení vakua (na levé 
straně ovládacího panelu). Sílu vakua je možné individuálně nastavit ve 
stimulační i odsávací fázi. Stlačení šipky nahoru, zvyšuje sílu podtlaku, 
šipka dolů pak naopak podtlak snižuje. Síla vakua je zobrazena na 
stupnici vlevo.  

4.3.3. Regulace cyklu a jeho zobrazení

Cyklus (rytmus sání) může být nastaven úroveň po úrovni 
opakovaným mačkáním nebo podržením tlačítka pro nastavení 
rytmu (na pravé straně ovládacího panelu). Rytmus sání je možné 
individuálně nastavit ve stimulační i odsávací fázi. Stlačení šipky 
nahoru, zvyšuje rytmus sání, šipka dolů pak naopak rytmus snižuje. 
Úroveň rytmu je zobrazena na stupnici vpravo.
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4.3.4. Přepínání stimulační a odsávací fáze
 Pro přechod ze stimulační fáze (oranžové podsvícení) do odsávací fáze 
(zelené podsvícení) stiskněte tlačítko „Mode“, které je napravo od 
tlačítka „ON/OFF“. 
Změnit fáze můžete kdykoliv stisknutím tlačítka „Mode“.
Pokud Carum pracuje ve stimulační fázi a tlačítko „Mode“ se 
nezmáčkne, přístroj se automaticky po 2 minutách přepne do odsávací 
fáze. Pokud se chcete vrátit zpět do stimulační fáze, stačí stlačit „Mode“. 
Při změně fáze se mění i podsvícení displeje. Navíc se na displeji 
zvýrazní symbol pro danou fázi. (3 kapky pro stimulační fázi, 2 kapky 
pro odsávací fázi)
Barva podsvícení displeje pro stimulační fázi je oranžová, 
symbolem jsou 3 kapky.
Barva podsvícení displeje pro odsávací fázi je zelená, symbolem 
jsou 2 kapky.
V obou fázích je možné si přizpůsobit úroveň vakua i rytmu odsávání. 
Při přechodu ze stimulační do odsávací fáze se automaticky nastaví síla 
podtlaku na 30mbar a rytmus sání na 45 cyklů, nehledě na předchozí 
nastavení. 
Při přechodu z odsávací do stimulační fáze se automaticky nastaví síla 
podtlaku na 60mbar a rytmus sání na 90 cyklů. Na těchto úrovních 
pracuje přístroj i na začátku po jeho zapnutí. 

4.3.5. Použití senzitivního programu
Pokud zmáčknete „Mode“ do 2 sekund po zapnutí přístroje (během 
uvítací obrazovky), přeskočíte tím stimulační fázi rovnou na odsávací. 
Její počáteční nastavení je na jemné, slabé a nízké úrovni podtlaku na 
30mbar  a rytmu sání na 30 cyklech. Senzitivní program je určen pro 
matky trpící bolestmi při běžném nastavení odsávání.   

4.3.6. Časování/ tlačítko času 
Časomíra se rozběhne ihned po zapnutí přístroje. Pro zastavení 
časomíry, stiskněte tlačítko zobrazující hodiny. Časomíra zůstane 
pozastavena, dokud se opět nestiskne „časové“ tlačítko, nebo se 
nevypne přístroj samotný. Pokud tlačítko stisknete podruhé, ukazatel 
času se vynuluje na 00:00:00. Aby se časomíra opět rozběhla, stiskněte 
„časové“ tlačítko. Zapínání a vypínání časomíry je možné kdykoliv 
nehledě na probíhající fázi.

4.3.7. Podsvícení
 Pro příjemnější použití Carum v zatemněném pokoji je možné ztlumit 
intenzitu podsvícení displeje. Stačí jedenkrát stisknout tlačítko se 
symbolem žárovky nalevo od displeje. Vypnout a zapnout ztlumení 
podsvícení je možné kdykoliv podle přání.
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5. Užitečné rady

5.1. Upravení vakua (síla sání) 
Odsávání mléka by nemělo být nikdy bolestivé.

• Nastavte si tu nejvyšší úroveň podtlaku, která je Vám příjemná.
• Ujistěte se, že bradavka je uprostřed prsního nástavce.
• Ujistěte se, že používáte správnou velikost prsního nástavce. (Viz Návod pro ARDO Odsávací sada)
• V případě, že se mléko nespustí, zkuste masáž prsu – to může být velmi účinné. 
Upravujte si sílu vakua 
• Zvyšujte sílu vakua, dokud neucítíte velmi mírnou bolest, poté naopak sílu vakua snižujte, až na úroveň, 
kdy bude odsávání příjemné.
• Pokud Vás trápí přecitlivělé bradavky nebo bolest v prsou, přeskočte stimulační fázi rovnou na odsávací, 
kde se začíná na velmi mírné a jemné úrovni nastavení síly podtlaku.
• Doporučujeme nastavit si sílu odsávání při stimulaci i odsávání vždy nanovo, tak aby Vám to bylo 
příjemné. Důvodem je citlivost nastavení vakua na atmosférickém tlaku v okolí, které se může vždy lišit. 

5.2.  Upravení cyklu
• Na začátku kojení miminka sají rychlými pohyby, ale nijak silně. Tím stimulují reflex spuštění mléka.
• Z tohoto důvodu Carum automaticky začíná stimulační fází nastavenou na vyšší úroveň rytmu sání a na 

nižší úroveň síly vakua a tím věrně napodobuje přirozený způsob sání miminka.
• Nastavte stimulační fázi a vyberte úroveň podtlaku, při které se cítíte nejlépe.
• Když se mléko spustí, dítě změní způsob sání. Zpomalí rytmus, ale saje o to silněji. Přepněte na odsávací 

fázi, zesilte úroveň vakua a zvyšujte šipkami počty cyklů, dokud nedosáhnete příjemného uvolněného 
pocitu.

• Pokud tok mléka slábne, přepněte zpět do stimulační fáze, aby se co nejrychleji tok opět obnovil.

5.3.Povzbuzení spouštěcího reflexu
Ejekce mléka se může při odsávání objevit později než při kojení. Následující rady by mohly napomoci k 
jeho urychlení:
• Vypijte teplý nápoj.
• Uvolněte se a myslete na své dítě.
• Umístěte před sebe fotku svého miminka.
• Před odsávání si přiložte na prso teplý obklad (ARDO Gelový obklad).
• Zahřejte trychtýř u prsního nástavce, než ho přiložíte k prsu 

5.4. Úspěšné odsávání
• Účinkem masáže při používání prsní odsávačky může být nastartování produkce mateřského mléka či 

jeho zvýšení. 
5.5. Zvýšení množství mléka
• Použijte dvojitou odsávací sadu.
• 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. 
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6. Příslušenství

Elektrický kabel Euro Art. No. 63.00.130

Elektrický kabel UK Art. No. 63.00.131

Elektrický kabel UL Art. No. 63.00.132

Vozík Art. No. 63.00.129

Adaptér na připojení z auta 12VDC Art. No. 63.00.133

Držák na láhve Art. No. 63.00.127

Držák na mrazící sáčky EasyFreeze Art. No. 63.00.128

Rozličné odsávací sady www.prsniodsavacky.cz

7. Zpráva o chybě/ Oznámení o chybě/ Ukazatel údržby
Identifikovatelné chyby nebo servisní/ údržbové termíny se zobrazí na LCD displeji v podobě výstražného 
trojúhelníku. 

Vypněte přístroj, a pak znovu zapněte. Pokud se znovu objeví výstražný signál, přístroj vraťte 
dodavateli. Přístroj totiž musí být opraven vyškoleným technikem nebo výrobcem.

Chyba: přístroj nepracuje na bateriové nabíjení, tedy přístroj nepracuje. 
Řešení: Připojte přístroj do elektřiny a nabijte tak baterii. Čas dobíjení je asi 4 hodiny.
Doporučení: Přístroj může být používán i během dobíjení baterie, ale čas dobíjení se tak 
prodlouží. 

7.1. Další možné problémy při používání přístroje
• Slabý nebo žádný podtlak:
• Odpojte odsávací sadu od přístroje. Částečně zakryjte prstem vstup pro přípojku hadičky, 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 jakákoliv chyba a přetrvává i po výše uvedených způsobech řešení, vraťte přístroj co 
nejdříve svému dodavateli. Přístroj musí být opraven vyškoleným technikem nebo výrobcem.

8. Údržba/ Péče/ Čištění

Silikonová membrána tvoří úplnou zábranu a zaručuje, že ani mateřské mléko ani jiné patogenní látky se 
nemohou dostat do přístroje. Přístroj je bezúdržbový, kdy péče o přístroj a jeho doplňky je nenáročná z 
hlediska kontroly a čištění.

Prsní odsávačku Carum je možné opravovat, ale vždy tak musí být učiněno vyškoleným technikem nebo 
výrobcem. Z toho důvodu je možné koupit ke Carum jen příslušenství a náhradní díly v podobě: držák na 
láhve, držák na mrazící sáčky EasyFreeze, spojovací kabel a nabíjecí kabel do auta (viz Příslušenství).
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8.1. Vizuální kontrola před zapnutím

• Je přepravní krabice nedotčená?
• Je elektrický kabel nepoškozený?
• Jsou jednotlivá příslušenství čistá, nepoškozená a v plném počtu?
• Je příslušenství správně napojené?

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

8.2. Čištění/ dezinfekce
• Prsní odsávačka Carum:

Důležité: Před čištěním odpojte přístroj z elektřiny.
• Čištění doma: V případě potřeby, použijte vlhký hadr. Je možné použít běžný mycí prostředek.

Čištění v nemocnici: Pro dezinfekci používejte utěrky, které nejsou na fenolové bázi.
• 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).

8.2.1. Kontrolní seznam: Průběžná kontrola při pronájmu
• Vizuální kontrola čistoty odsávačky Po každém pronajmutí

• Vizuální kontrola odsávačky, zda nic nechybí Po každém pronajmutí

• Vizuální kontrola poškození odsávačky Po každém pronajmutí

• Jednoduchá provozní kontrola odsávačky (správně pracuje, nabitá baterie) Po každém pronajmutí

• Kontrola síly vakua – prováděno vyškoleným personálem Minimálně každé 2 roky

8.2.2. Kontrolní seznam: Průběžná kontrola pro nemocnice
• Vizuální kontrola čistoty odsávačky Před každým použití

• Vizuální kontrola poškození odsávačky Po každém použití

• Kontrola síly vakua – prováděno vyškoleným personálem Minimálně každé 2 roky

9. Záruka

Na Carum se poskytuje záruka 3 roky od data nákupu. Podklad pro záruku je doklad o koupi přístroje.

Obecné 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. 
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10. Technické informace

10.1. Verze

Carum el. kabel Euro  63.00.71 Carum baterie s el. kabelem Euro       63.00.75

Carum el. kabel UK  63.00.72 Carum baterie s el. kabelem UK  63.00.76

Carum el. kabel UL  63.00.73 Carum baterie s el. kabelem UL  63.00.77

10.2. Technical data
Rozměry odsávačky  302 x 240 x 180 mm Délka el. kabelu délka 3 m

Váha odsávačky 3 kg Váha s baterií 3.7 kg

Napětí 100 – 230 VAC + / -10% Frekvence 50 – 60Hz

DC Vstup 12 VDC Životnost (kromě
zatěžovaných součástí)

10 let

Provozní teplota +5 – +40 °C Relativní vlhkost 10 – 93%

Úroveň ochrany BF Tlak vzduchu 700 – 1060 hPa

Kategorie ochrany 
dvojité izolace

Kategorie II Klasifikace podle 
MDD93/42

Kategorie 2a

Úroveň rytmu a síly odsávání

Míra podtlaku ve 
stimulační fázi

30 – 150 mbar  
22 – 98 mmHg  

3 – 13 kPa

Rozpětí cyklů ve 
stimulační fázi

72 – 120 / min.

Míra podtlaku v 
odsávací fázi

30 – 330 mbar  
22 – 250 mmHg  

3 – 33 kPa

Rozpětí cyklů v odsávací 
fázi

30 – 60 / min.

Povolená odchylka 
síly podtlaku

+ / - 5% Povolená odchylka 
cyklů

+ / - 3 cykly

Síla vakua, kterou přístroj vyvine, je citlivá na okolní atmosférický tlak. Čím vyšší okolní atmosférický tlak, 
tím intenzivnější úroveň vakua přístroj vyvine, a naopak. Hodnoty vakua (včetně odchylek) uvedené v 
tomto návodu vycházejí z atmosférického tlaku 880hPa. 

10.3. Normy
Přístroj splňuje normy MDD 93/42 CEE o zdravotnických prostředcích z 14. 7. 1993 a 2010, 
2007/47/CE, 2006/42/CE, EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN ISO 10079-1, EN 60601-1-4, EN 60601-1-6, 
EN 60601-1-11. 0123

10.4. EMV záznam testu
 Na straně 15
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11. Přeprava/ Skladování/ Likvidace

Pro přepravu a skladování prsní odsávačky Calypso, doporučujeme použít originální balení. Dále 
doporučujeme skladovat přístroj na místě chráněném od UV záření (např. slunce, halogenové lampy), 
tepla a prachu.

11.1. Přepravní a skladovací podmínky
Carum a Carum bateriové napájení

Teplota -20 – +70°C

Vlhkost 10 – 80%

Tlak vzduchu 700 – 1060 hPa

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

 

Manufacturer:
Ardo medical AG
Gewerbestrasse 19
6314 Unterägeri

 Switzerland

Homepage: www.ardomedical.com
 Email: info@ardo.ch
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EMV záznam testu 
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