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1. Obsah balení
Odsávací sada: 
a.  kryt pro odsávání
b.  flexibilní membrána
c.  prsní nástavec 26 mm
d.  ventil (1 náhradní)
e.  lahev 150 ml
f.  silikonová hadička
g.  spojka
h.  víčko lahve
i.  těsnící víko 

Dvojitá odsávací sada: 2x a až i
Nemocniční odsávací sada: a až i
Souprava pro Odsávací sadu: a, b, f, g

2. Příslušenství
Prsní nástavce různých velikostí j.), k.) a 
vložky do prsních nástavců l.), o.) 
umožňují zvolit si správnou velikost. 
Masážní vložka OptiFlow m.) zajišťuje 
příjemné odsávání, kdy jemná masáž 
urychluje tok mléka (Používejte jen s 
prsním nástavcem 31 mm). Držák na 
lahve n.) je vhodný i k elektrické 
odsávačce Calypso Double Plus a 
stojan na lahve p.) je vhodný pro 
Calypso.
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3.  Indikace
ARDO odsávací sada je určená k použití pouze ve spojení s ARDO prsními odsávačkami a 

slouží k odsávání, sběru a skladování mateřského mléka. Odsávací sada může být použita i 
jako dvojitá odsávací sada.

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

5. Sestavení odsávací sady
Sestavte dle obrázku.
Značka na krytu musí přesně sedět na značce na prsním nástavci. Poté otočte kryt ve směru 
hodinových ručiček.
Důležité: Před prvním použitím převařte, viz část o čištění. Pečlivě zkontrolujte, zda těsnící 
membrána na nástavec je dobře nasazená (hladká strana je zvenčí, vroubky uvnitř).

28 mm prsní nástavec Optiflow

31 mm
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6. Čištění v domácnosti

Po každém použití sadu pečlivě umyjte a otřete. 
Jednou denně odsávací sadu rozloženou na 
jednotlivé části vyvařte (10 min), umyjte v myčce, v 
parním sterilizátoru, nebo vysterilizujte v mikrovlnné 
troubě (použijte sterilizační sáček).  Osušte a 
překryjte čistou utěrkou. Nikdy nečistěte ventil (d) 
čistícím kartáčkem.

Držák na lahve by neměl být sterilizován.

7. Čištění v nemocnici

Jednotlivé části sterilizujte 20 minut při 121°C nebo 
5 minut při 134°C.

8. Návod k použití
8.1 Odsávání mateřského mléka 

•  Umyjte si ruce.
•  Připojte odsávací sadu k ARDO prsní odsávačce.
•  Pohodlně se posaďte a uvolněte se.
•  Nástavec přiložte k prsu tak, aby byla bradavka ve 

    středu nástavce nebo masážní vložky OptiFlow tak, 
    aby se mohla v tunelu nástavce volně pohybovat.
•  Zapněte prsní odsávačku.  

8. 2 Odsávání pro obě prsa

•  Připojte druhou odsávací sadu do druhého  
    otvoru spojky (viz obrázek u Sestavení odsávací
    sady).
•  Prsní odsávačka Calypso: Přiložte obě odsávací sady 

    k prsům najednou (viz obrázek). Zapněte prsní 
    odsávačku a každou rukou uchopte jednu odsávací    
    sadu.
•  Prsní odsávačka Carum: Přiložte jednu odsávací 

    sadu k prsu, zapněte odsávačku a poté přiložte 
    druhou sadu. 

Vyobrazené části mohou, ale 
nemusí být vyvařovány. Stačí, 
když je v případě potřeby 
očistíte hadříkem. Nicméně, 
vždy musí být zcela suché před 
použitím.



9. Výběr prsního nástavce
Pokud se bradavka nepříjemně tře o vnitřní 
část v trychtýřku, použijte širší prsní nástavec. 
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. 

10. Skladování mateřského mléka
• pokojová teplota: 3-4 hodiny při maximálně 25°C
• v lednici: 3 dny při maximálně 4°C
• v mrazničce s dvířky:  3-6 měsíců (-16°C)

11. Možné problémy a jejich řešení 
Slabý nebo žádný podtlak: 
•  Ujistěte se, že je odsávací sada dobře složená a není nijak poškozená.
•  Zkontrolujte, zda není ventil slepený nebo poškozený.
•  Ujistěte se, že flexibilní membrána ve víčku je dobře nasazená (hladkou stranou ven).
•  Zkontrolujte, zda je kryt pro odsávání pevně nasazený.

Bolest při odsávání:
•  Ujistěte se, že je bradavka uprostřed prsního nástavce.
•  Zkontrolujte, zda máte správnou velikost prsního nástavce.
•  Zkontrolujte, zda není nastavena síla sání na příliš vysokou úroveň.
•  Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na odbornou pomoc. 

12. Obecné informace

Příslušenství ARDO používejte jen s ARDO prsními odsávačkami. Životnost Odsávací 
sady: 400 hodin nebo maximálně 50 sterilizací.

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

Teplota: při činnosti +40 až – 10°C; doprava +50 
až -20°C

Tlak vzduchu: 700 – 1060 
hPa

Likvidace: Zlikvidujte v souladu s místními zákony o 
likvidaci odpadu.

Skladujte mimo zdroj 
tepla

Balení: Pozor, křehké. Skladujte mimo zdroj 
vlhkosti

Preferably store Optiflow in a dark place (silicone).
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