
Quick guide - Kort brukerveiledning 
INTENDED USE
ASPIRA Go is an aspirator designed for medical and surgical use in healthcare centres such as hospitals and for home care for pharyngeal suction and during transporta-
tion. The device generates suction (aspiration) which allows fluids to be extracted through single use tubing connected to a collection canister which retains the fluids
until they can be properly disposed of. Use of the device must be prescribed by a doctor.

TILTENKT BRUK
ASPIRA Go er en sugepumpe beregnet for medisinsk og kirurgisk bruk. Den er beregnet for bruk i og utenfor sykehus for faryngealt (svelg) sug, samt under transport. 
Apparatet genererer et vakuum (sug) som gjør det mulig å fjerne væsker via et engangs kateter koblet til en oppsamlingskolbe som oppbevarer væskene før de kan 
deponeres. Bruk av apparatet må foreskrives av lege. For riktig funksjon og for å forlenge apparatets levetid, følg bruksanvisningen nøye.

Before each use, the accessories must be carefully inspected to ensure the absence 
of dust, incrustation, clots or liquid substances both inside the connecting tubing 
and in the canister and its respective lid. Furthermore, they must be cleaned follow-
ing the instructions rigorously as stated in the ”CLEANING, SANITISATION,
DISINFECTION, STERILISATION” paragraph. We recommend personal use of the 
accessories, the collection canisters and the connecting tubing to prevent risk of 
contagious infection.

Før hver bruk må tilbehøret inspiseres nøye for å sikre at det ikke finnes støv, be-
groing, klumper eller flytende stoffer i slangen. Både i kolben og det respektive 
lokket. Tilbehøret må rengjøres ved å følge anvisningene i avsnittet “RENGJØRING, 
DESINFEKSJON OG STERILISERING”. Vi anbefaler personlig bruk av tilbehør, opp-
samlingskolber og slanger for å unngå smittsom infeksjon.

DC POWER

Connect the power supply or use the battery - Koble til strømforsyningen eller 
batteriet

Connect the accessories, referring to the “CONNECTION DIAGRAM”  - Koble til 
tilbehøret ved å henvise til “KOBLINGSSKJEMA”

Switch the device on by pressing the switch - Slå på apparatet ved å aktivere 
bryteren

GB - BATTERY-OPERATED PORTABLE SURGICAL ASPIRATOR
N - BATTERIDREVET BÆRBART KIRURGISK SUG



Turn the knob clockwise to increase vacuum and turn it anticlockwise to decrease 
vacuum; these values can be read on the ”vacuum gauge” instrument.

Ved å vri knotten med klokken økes vakuumtrykket, ved å vri knotten mot klokken 
reduseres vakuumtrykket; disse verdiene kan avleses på måleinstrumentet “vaku-
ummeter”

- Once the process is complete, switch off the device.
- Empty and clean the canister and connecting tubes.

- Etter bruk, slå av apparatet.
- Tøm og rengjør kolben og slangene.
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CLEANING - 
RENGJØRING AV 

APPARATET

SANITISATION
RENGJØRING

DISINFECTION 
 DESINFEKSJON

STERILISATION 
STERILISERING

1 X

6 X X X X X

8 X X X X X

9 X X X X X

10 X X X X X

10a X X X X X

11 X X X X X

11a X X X X X

14 X X X X X

Cod. 17503 Rev. 10/16
This guide does not replace the manual - Denne veiledningen erstatter ikke den manuelle


