
handleiding  
en tips

Bedankt om deze aspirator te ontlenen 
via Goed thuiszorgwinkel. Hier vind 
je aanwijzingen en nuttige tips om 
het toestel op een correcte en veilige 
manier te gebruiken. Aarzel niet ons te 
contacteren bij vragen of opmerkingen.

aspirator 



aansluiten van 
de toebehoren 
op de aspirator 

1. toestel type SP20
2. metalen T-stuk 
 (en bevestigingsknop)

1. filter
2. opvangbokaal
3. slangenset

3. sterknop voor 
 opvangbokaal 
 (indien er geen 

 houder is voorzien)

4. stroomsnoer

De aspirator die je ontleent omvat volgende onderdelen: 
Breng al deze onderdelen terug bij het einde van de 
huurperiode.

De andere toebehoren dien je om hygiënische redenen 
zelf aan te kopen. Die hoef je op het einde van de 
huurperiode niet terug te geven. 
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• Schuif de bokaal over de arm  
 bovenaan het toestel en schroef  
 met de sterknop vast. Bij  
 sommige modellen is er geen  
 sterknop, maar kan je de bokaal  
 in een metalen houder zetten.   

• Schroef de filter stevig op het  
 metalen T-stuk vast. Let hierbij  
 op dat de rode dichtingsring  
 zeker tussen het T-stuk en filter  
 zit. Als dit niet zo is of als de  
 filter te los op het T-stuk staat  
 zal het toestel niet goed werken.  
 Het luchtverlies leidt immers naar  
 minder zuigkracht. 
 

• Sluit de slangenset aan.
Onze medewerkers helpen je graag om de toebehoren op de juiste 
manier aan te sluiten. Het is belangrijk dat alles goed is aangesloten 
om drukverlies te voorkomen en de juiste werking van de aspirator te 
garanderen. 

Tip: alle metalen onderdelen behoren tot het gehuurd toestel en moet je steeds  
terug meebrengen aan het einde van de huurperiode.

• De aspiratiesonde is steriel materiaal  
 en verkopen we niet standaard bij Goed  
 thuiszorgwinkel. Je kan die echter wel  
 reserveren en afhalen bij een Goed- 
 apotheek.

Korte darm: verbind de grijze uitgang 
van het toestel met de bovenkant van 
de filter. Opmerking: op foto 2 werd 
de opvangbokaal voor de duidelijkheid 
opnieuw even weggenomen. 
 
Korte darm: verbind de onderkant van de 
filter (eigenlijk het T-stuk) met de uitgang 
van de opvangbokaal waar ‘to unit’ bij 
staat. 
 
Lange darm met wit koppelstuk: sluit 
aan op de opvangbokaal (uitgang met ‘to 
patient’ bij). Via het witte koppelstuk kan je 
dan een aspiratiesonde aankoppelen.

wat huur je bij Goed?



wat als het aspireren  
niet goed lukt
Breng je de sonde bij het aspireren op de correcte manier in? 
Consulteer je professionele zorgverstrekker (arts, verpleegkundige,  
kinesist …) om dat nog eens samen te overlopen. 

Is de draaiknop voor de druk correct ingesteld?
Boven de drukmeter zit een zwarte draaiknop waarmee je  
de druk kan regelen. Draai de knop naar rechts om de druk te  
verhogen. Draai de knop naar links om de druk te verlagen. 

Zijn de toebehoren correct aangesloten? 
Indien dat niet het geval is, zal het toestel misschien  
onvoldoende kracht opbouwen. Overloop de verschillende  
onderdelen en controleer of alles correct (en luchtdicht) is  
aangesloten. 

Gaat de wijzer op de manometer niet onmiddellijk omhoog? 
Dat is normaal. De druk wordt pas opgebouwd als er een  
obstructie van de luchtstroom is. Dat gebeurt dus pas als je  
op een slijmprop stuit.

onderhoud van 
de aspirator
Het toestel vraagt weinig 
onderhoud. Toch hou je best 
rekening met de volgende zaken:   

• Gooi na het aspireren 
je handschoenen en de 
aspiratiesonde weg. Gebruik 
elke keer een nieuwe 
aspiratiesonde.

• Maak de opvangbokaal tijdig 
leeg. De aan het deksel 
bevestigde vlotter zorgt ervoor 
dat de afgezogen vloeistof 
blokkeert en een teveel aan 
aangezogen vloeistof niet in 
de pomp kan lopen. Het beste 
is de bokaal leeg te maken 
vooraleer de vloeistof de vlotter 
bereikt. Als de bokaal overloopt 
zal de filter en/of het toestel 
beschadigd raken en niet goed 
meer zuigen. Zet opnieuw een 
vinger water in de bokaal nadat 
je die hebt leeggemaakt. 

• Zorg dat de roosters op de 
zijkant van het toestel bij 
gebruik vrij blijven.

• Aangezien het toestel 
lichaamsvocht opzuigt, 
raden we aan om het toestel 
regelmatig met een licht 
vochtige doek proper te vegen. 
Zo vermijd je dat er bacteriën 
kunnen ontstaan.

tips bij gebruik
• Gebruik de aspirator 

altijd in overleg met een 
zorgprofessional. Je arts, 
verpleegkundige of kinesist 
bepaalt de gewenste druk in 
functie van jouw individuele 
symptomen. 

• Doe voor het eerste gebruik 
een bodempje water (1 vinger 
hoog) in de opvangbokaal. Zo 
verloopt het reinigen van de 
bokaal makkelijker. Opgezogen 
slijmen blijven minder 
gemakkelijk kleven.

• Schakel het toestel in. Je zal 
zien dat de drukmeter niet 
onmiddellijk omhoog gaat. 
Dat is normaal. De druk wordt 
pas opgebouwd als er een 
blokkage van de luchtstroom is, 
bijvoorbeeld bij opzuigen van 
slijmen.

• Stel de door de 
zorgprofessional afgesproken 

druk in. Eens die is ingesteld, 
moet die voor de volgende 
keren slechts beperkt worden 
bijgeregeld. Draai naar rechts 
voor hogere druk of naar links 
voor minder druk.

• Was eerst goed je handen 
of doe handschoenen aan 
vooraleer je de steriel verpakte 
aspiratiesondes vastneemt.  

• Open de verpakking van de 
aspiratiesonde en sluit die op 
het witte koppelstuk aan.

• Aspireer nu via de techniek die 
je door de zorgprofessional is 
aangeleerd. 

• Eindig met het opzuigen van 
wat water om de leidingen 
te spoelen. Zo blijven er geen 
kleverige slijmen achter die de 
leidingen kunnen blokkeren. 

• Doe je handschoenen uit.

Tip: Neem bij het uitdoen van de handschoenen de 
aspiratiesonde in je hand. Zo kan je die in de omgekeerde 
handschoen veilig wegwerpen. 

Tip: Je kan zelf testen of 
het toestel wel degelijk druk 
opbouwt door de sonde even 
af te sluiten. De naald moet 
nu relatief makkelijk tot 70-80 
kPa gaan. Is dat niet zo? Breng 
het toestel dan samen met de 
toebehoren terug naar Goed 
thuiszorgwinkel. We zoeken 
dan even voor jou uit wat het 
probleem is.



Goed is er voor iedereen 
Goed thuiszorgwinkel

www.goed.be/thuiszorgwinkel 
03 205 69 29
uitleendienst: www.goed.be/uitleendienst 

Goed hoorcentrum 
www.goed.be/hoorcentrum 
03 205 69 20

Goed apotheek
www.goed.be/apotheek

onze webshop is altijd open
Bestel en reserveer 24/7 op www.goed.be/webshop. 
Haal je bestelling af bij Goed of laat ze thuis leveren.

maak snel en gemakkelijk een afspraak
www.goed.be/afspraak
03 205 69 29


