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Επισκόπηση προϊόντος

 
Ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση
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Διακοπή
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Έναρξη

Σίγαση ηχητικής 
ειδοποίησης

 
Αριστερό βέλος, για επιλογή Δεξί βέλος, για επιλογή

enter
 

Εισαγωγή

Επιλογή τρόπου 
λειτουργίας

 
Λειτουργία θέρμανσης

 
Λειτουργία απόψυξης

Θέρμανση ή 
απόψυξη από

  Θερμοκρασία δωματίου   ~20°C

  Θερμοκρασία ψυγείου     ~4°C

  Θερμοκρασία καταψύκτη ~-20°C   Θερμοκρασία καταψύκτη 

~-20°C

Επιλογή
ποσότητας
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6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
1. Χρόνος ολοκλήρωσης
2. Η ένδειξη ολοκλήρωσης εμφανίζεται 

όταν ο τρόπος λειτουργίας θέρμανσης ή 
απόψυξης έχει ολοκληρωθεί ή διακοπεί

3. Χρόνος που έχει παρέλθει
4.  Ένδειξη χρόνου που έχει παρέλθει
5.  Ένδειξη παύσης
6.  Ένδειξη σφάλματος
7.  Σύμβολο ενθέτου επίστρωσης
8.  Σύμβολο «Κλείστε το καπάκι»
9.  Σύμβολο σίγασης ηχητικής ειδοποίησης
10. Τρόπος λειτουργίας
 Λειτουργία θέρμανσης
 Λειτουργία απόψυξης
11. Θερμοκρασία γάλακτος
 Έναρξη από θερμοκρασία ψυγείου
 Έναρξη από θερμοκρασία δωματίου
 Έναρξη από θερμοκρασία κατάψυξης
12. Όγκος σε mL
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Ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίαςΠεριγραφή κουμπιών

Περιγραφή λειτουργίας
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Πίνακας περιεχομένων

Τα ένθετα και ο προσαρμογέας για στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης πωλούνται ξεχωριστά. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Medela, επισκεφθείτε το 
www.medela.com και αναζητήστε την εφαρμογή εντοπισμού θέσεων στη χώρα σας.

Κάθε συσκευή θέρμανσης/απόψυξης Calesca συσκευάζεται και αποστέλλεται 
ξεχωριστά.

Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν:

– 1 συσκευή θέρμανσης/απόψυξης Calesca

– 1 Καλώδιο ρεύματος

– 1 Εγχειρίδιο οδηγιών και συναρμολόγησης

Αριθμοί στοιχείων

Περιεχόμενα

I

II

1   Αναλώσιμα ένθετα (4 κουτιά των 25 τεμαχίων το καθένα) 020.0002

2   Προσαρμογέας για στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης  020.0001

3   Καλώδιο ρεύματος για Ε.Ε. 200.3719

4   Καλώδιο ρεύματος για Ελβετία 200.3720

5   Καλώδιο ρεύματος για το Ηνωμένο Βασίλειο 200.3721

6   Καλώδιο ρεύματος για Αυστραλία/Νέα Ζηλανδία 200.3722

7   Καλώδιο ρεύματος για Ιαπωνία 200.4202

Επισκόπηση προϊόντος 4
Πίνακας περιεχομένων 5
Αριθμοί στοιχείων 5
Περιεχόμενα 5
Συσκευή θέρμανσης/απόψυξης Calesca 6
Προοριζόμενη χρήση 6
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας 6-7
Συναρμολόγηση και εγκατάσταση 8
Λειτουργία 9-13
Καθαρισμός και υγιεινή 13-15
Εγγύηση 15
Απόρριψη 15
Αντιμετώπιση προβλημάτων 16
Notes 88-90
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Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείαςV

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει πάντοτε να τηρείτε τις βασικές 
προφυλάξεις ασφαλείας προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων, 
ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή σωματικών βλαβών.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες.
Προϊόν
• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τη χρήση που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο ρεύματος που συνοδεύει τη συσκευή (επιλέξτε το 

κατάλληλο φις για τη χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή).
• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή και μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
• Μην τοποθετείτε και μη βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.
• Χρησιμοποιείτε μόνον τα εξαρτήματα της Medela που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη μονάδα.
• Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, διότι κάτι 

τέτοιο μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες συνθήκες.
• Ελέγχετε τα εξαρτήματα για φυσιολογική φθορά ή ζημιές.
• Για την αποτροπή πρόκλησης βλάβης στη μονάδα ή τραυματισμό, μην ανασηκώνετε ή 

μεταφέρετε τη μονάδα από το καπάκι της.
• Η συσκευή αυτή δεν διαθέτει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. 

Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή αυτή.
• Εάν χρησιμοποιηθεί προσαρμογέας για στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης σε συνδυασμό με τη 

συσκευή αυτή, μην υπερφορτώσετε το στατώ με επιπρόσθετο εξοπλισμό, γεγονός που θα 
μπορούσε να προκαλέσει τον κίνδυνο ανατροπής του.

Ηλεκτρολογικά
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι συμβατή με την τάση του δικτύου 

ρεύματος στην περιοχή σας.
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος πρώτα στη συσκευή και στη συνέχεια βάλτε το στην πρίζα.
• Αμέσως μετά τη χρήση, βγάζετε πάντοτε τις ηλεκτρικές συσκευές από τη πρίζα.
• Η αποσύνδεση από το δίκτυο ρεύματος διασφαλίζεται μόνο με την αποσύνδεση του 

καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
• Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος και όλα τα εξαρτήματα μακριά από θερμαινόμενες 

επιφάνειες.

Προοριζόμενη χρήση IV

Η Calesca είναι μια συσκευή θέρμανσης και απόψυξης γάλακτος.
•  Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του μητρικού γάλακτος ή συμπληρώματος για 

νοσηλευόμενα νήπια-ασθενείς, χωρίς τη χρήση νερού, στην ιδανική θερμοκρασία 
ταΐσματος (34 °C περίπου).

•  Χρησιμοποιείται για την απόψυξη του μητρικού γάλακτος ή συμπληρώματος από 
συνθήκες πλήρους κατάψυξης, για νοσηλευόμενα νήπια-ασθενείς, χωρίς τη χρήση  
νερού (μέχρι τη θερμοκρασία ψυγείου).

•  Το μητρικό γάλα ή το συμπλήρωμα μπορεί να αποψυχθεί, στη συνέχεια να χωριστεί σε 
μερίδες και τέλος να διατηρηθεί στο ψυγείο και να καταναλωθεί εντός της ημέρας.

Συσκευή θέρμανσης/απόψυξης Calesca  III

Η συσκευή αυτή μπορεί να θερμάνει ή/και να αποψύξει μητρικό γάλα ή συμπλήρωμα σε 
περιβάλλον νοσοκομείου και λειτουργεί με ανακυκλοφορία θερμαινόμενου αέρα μέσα σε 
κλειστό θάλαμο που περιέχει είτε ένα δοχείο φύλαξης είτε μια σύριγγα με μητρικό γάλα.  
Η συσκευή Calesca θερμαίνει υγρά μέσα στα περισσότερα κοινώς χρησιμοποιούμενα δοχεία 
φύλαξης κατά προσέγγιση μέχρι τους 34 °C (34°C ± 4°C) – ανεξαρτήτως αν βρίσκονταν 
προηγουμένως σε καταψύκτη, σε ψυγείο ή σε θερμοκρασία δωματίου ή τα αποψύχει μέχρι 
τη θερμοκρασία του ψυγείου. Η αργή διαδικασία θέρμανσης βοηθά στη διατήρηση των 
θρεπτικών συστατικών και των βιταμινών.

Οι λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός της συσκευής αναπτύχθηκαν ειδικά 
με τρόπο ώστε η συσκευή να προσαρμόζεται μέσα στην Εντατική Μονάδα Νεογνών ως 
μονή συσκευή δίπλα στο κρεβατάκι του μωρού. Ωστόσο, η συσκευή αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης και στο μαιευτήριο, στην παιδιατρική πτέρυγα νοσοκομείων κ.λπ.
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• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική συσκευή που έχει φθορές στο καλώδιο ρεύματος ή 
στο φις, που δεν λειτουργεί σωστά, που έχει πέσει κάτω από κάποιο ύψος ή έχει υποστεί 
φθορές ή που έχει πέσει μέσα σε νερό.

• Μην αγγίζετε καμία ηλεκτρική συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό. Βγάλτε την αμέσως 
από τη πρίζα.

• Συνδέετε πάντοτε τη συσκευή σε πρίζα που διαθέτει κατάλληλη προστατευτική γείωση.

Χειρισμός/Λειτουργία
• Όταν η συσκευή λειτουργεί κοντά σε παιδιά είναι απαραίτητο να επιτηρείται.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, 

αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν 
εργάζονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οι κατάλληλες οδηγίες χρήσης της συσκευής 
από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

• Κατά τη χρήση της, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε όρθια θέση.
• Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κοιμάστε ή νυστάζετε.
• Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε μέρη όπου ενδέχεται να πέσει κάτω 

ή να τραβηχτεί μέσα σε λουτήρα ή νεροχύτη.
• Μην το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης, σε ύψος πάνω από  

1,5 m (5 ft), προς αποφυγήν τυχόν ανατροπής του στατώ κατά τη χρήση.
• Μην θερμαίνετε αποθηκευτικές σακούλες με μητρικό γάλα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακή επιφάνεια.
•  Να είστε προσεκτικοί όταν ζεστένετε γάλα μέσα σε μεταλλικά δοχεία ή/και δοχεία που 

φέρουν μεταλλικά καπάκια. 
• Μην ζεστένετε το γάλα μαζί με μια συσκευή ταΐσματος (π.χ. Calmita ή θηλή) πάνω στο 

μπουκάλι.
• Ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία του γάλακτος, πριν από το τάισμα.
• Η θέρμανση μικρών ποσοτήτων μητρικού γάλακτος ή συμπληρώματος σε μεγάλα μπουκάλια 

μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα θέρμανσης.
• Εάν η συσκευή τεθεί σε λειτουργία αλλά δεν εκτελέσει έναν κύκλο λειτουργίας, θα τεθεί 

αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά από 10 λεπτά.

Καθαρισμός και υγιεινή
• Η συσκευή αυτή θα πρέπει να καθαριστεί πριν από την πρώτη χρήση.
• Η συσκευή αυτή θα πρέπει να καθαρίζεται μεταξύ των χρήσεων σε νήπια-ασθενείς ή 

σύμφωνα με τις ανάγκες, με ένα κοινό νοσοκομειακό απολυμαντικό και μαντηλάκια ή ένα 
ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι. Δείτε την ενότητα φροντίδα και καθαρισμός για τους 
εγκεκριμένους καθαριστικούς παράγοντες. Μην ψεκάζετε και μη χύνετε υγρά απευθείας 
επάνω στη συσκευή.

• Κατά τον καθαρισμό, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουργίας και να έχει 
αποσυνδεθεί από την πρίζα.

• Τα αναλώσιμα ένθετα της Medela για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι ιατρικά είδη 
που προορίζονται για ένα μόνο νήπιο-ασθενή και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από 
περισσότερα του ενός νεογνά-ασθενείς προς αποφυγήν τυχόν επιμολύνσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για 
μια ψηφιακή συσκευή Κλάσης A, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών της Ομοσπονδιακής 
Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη 
προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές όταν η συσκευή λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. 
Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 
και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να 
προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτής της συσκευής σε 
κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, στην οποία περίπτωση 
απαιτείται από τον χρήστη να διορθώσει τις παρεμβολές με δικά του έξοδα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείαςV
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Για να αφαιρέσετε τη συσκευή από τον προσαρμογέα για το στατώ 
ενδοφλέβιας χορήγησης, τραβήξτε τον πείρο προς τα έξω, κατόπιν 
στρέψτε τον κατά το ¼ μιας πλήρους περιστροφής και στη συνέχεια 
απασφαλίστε. Ο πείρος θα παραμείνει απενεργοποιημένος και θα 
μπορέσετε να σύρετε τον προσαρμογέα έξω από τη συσκευή. 
Ο προσαρμογέας για το στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης δεν παρε-
μποδίζει, εάν παραμείνει στη θέση του, στην περίπτωση που θα χρη-
σιμοποιήσετε τη συσκευή πάνω σε πάγκο εργασίας.

5

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος (επιλέξτε το κατάλληλο 
φις για τη χώρα όπου θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή) στην ειδική 
υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μονάδας.  
Ωθήστε την ειδική συρμάτινη ασφάλεια συγκράτησης του καλωδίου, η 
οποία βρίσκεται γύρω από την υποδοχή ρεύματος της συσκευής, πάνω 
στο φις του καλωδίου ρεύματος, για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ένα ιδανικό επίπεδο πίεσης ήχου, συνιστάται να 
τοποθετείτε τη συσκευή τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από το  
νήπιο-ασθενή.

Συναρμολόγηση και εγκατάστασηVI

Αποσυσκευάστε τη συσκευή Calesca. Αφήστε τη μονάδα να φτάσει σε θερμοκρασία 
δωματίου, πριν από τη χρήση. Διαβάστε τις οδηγίες και συναρμολογήστε τη συσκευή. 
Τοποθετήστε πάνω στη Calesca το αυτοκόλλητο με τις επεξηγήσεις των ενδείξεων της 
οθόνης στην επιθυμητή γλώσσα, εάν χρειάζεται.

1

Εγκατάσταση πάνω σε πάγκο εργασίας ή άλλη σκληρή επιφάνεια

Πείρος μη 
ενεργοποιη-
μένος

Πείρος 
ενεργο-
ποιημένος

Αποσυσκευάστε τον προσαρμογέα για το στατώ 
ενδοφλέβιας χορήγησης (πωλείται ξεχωριστά). 
Εντοπίστε τις δύο εγκοπές τοποθέτησης για το 
στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης, που βρίσκονται 
εκατέρωθεν της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο 
πείρος του προσαρμογέα για το στατώ ενδοφλέ-
βιας χορήγησης είναι ενεργοποιημένος (δείτε 
την εικόνα). Εάν ο πείρος δεν είναι ενεργοποιη-
μένος, στρέψτε το στρογγυλό κουμπί δεξιόστρο-
φα μέχρις ότου ο πείρος ενεργοποιηθεί.

3

Μη φράσσετε τις γρίλιες εξαερισμού 
που βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω 
μέρος της συσκευής. Μην την τοποθε-
τείτε πάνω σε μαλακή επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και στεγνή. Τοποθετήστε τη 
συσκευή πάνω σε μια στερεή επιφάνεια. Διασφαλίστε ότι η συσκευή είναι 
ασφαλής πάνω στην επιφάνεια με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυ-
νος ανατροπής ή πτώσης. Τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνειες που βρί-
σκονται αρκετά χαμηλά, ώστε το προσωπικό να μπορεί να δει μέσα στην 
κοιλότητα της συσκευής.

2

Προαιρετικό: Εγκατάσταση πάνω σε στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης

Κρατώντας σταθερά τη συσκευή με το ένα χέρι, σύρετε προσεκτικά 
το πεταλοειδές τμήμα του προσαρμογέα μέσα στην επιθυμητή 
εγκοπή του στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης, μέχρις ότου κουμπώσει 
στη θέση του με ένα χαρακτηριστικό κλικ. Τοποθετήστε τον 
προσαρμογέα πάνω στο επιθυμητό στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης. 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν παρεμποδίζει τυχόν άλλον εξοπλισμό 
που βρίσκεται πάνω στο στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης.
Για τη στερέωση, στρέψτε το τριγωνικό κουμπί δεξιόστροφα μέχρις  
ότου ο σφιγκτήρας να σφίξει πάνω στο στατώ  
ενδοφλέβιας χορήγησης.

74

Μην μπλοκάρετε τις γρίλιες εξαερισμού στη 
βάση και στο πίσω μέρος της μονάδας.
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Απλώστε ομοιόμορφα την επίστρωση εντός της 
θερμαντικής κοιλότητας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να διασφαλιστεί η σωστή ροή αέρα και 
η ακριβής θέρμανση, το ένθετο θα πρέπει να απλωθεί 
στα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής.

4

IV

Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής.
Εκπτύξτε το ένθετο, προτού το τοποθετήσετε μέσα στη 
συσκευή.
Κάμψτε το ένθετο στην άρθρωση και τοποθετήστε το στη 
θέση του.  
Στερεώστε με ασφάλεια το ένθετο χρησιμοποιώντας τις 
γλωττίδες που βρίσκονται στο πίσω και στο μπροστινό 
μέρος της κοιλότητας της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ένθετο δεν τοποθετηθεί σωστά,  
η συσκευή δεν θα λειτουργήσει.

3

ΛειτουργίαVII

Αποδεκτά δοχεία μητρικού γάλακτος:

• Μπουκάλια χωρητικότητας μέχρι και 250 ml (πλαστικά ή γυάλινα), με μέγιστο 
ύψος 161 mm.

• Σύριγγες χωρητικότητας μέχρι και 60 ml (πλαστικές). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή θέρμανσης/απόψυξης της Calesca είναι σχεδιασμένη να 
δέχεται μόνο ένα δοχείο τη φορά.

Συνδέστε το νοσοκομειακού τύπου φις στην πρίζα. Πατήστε 
το κουμπί ισχύος, που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου της 
συσκευής.
Η συσκευή αυτή διαθέτει μια ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, 
που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της, και μια χαμηλής 
έντασης ηχητική ειδοποίηση. Για να σιγήσετε την ηχητική 
ειδοποίηση, πατήστε το κουμπί σίγασης . Προς επιβεβαίωση 
της σίγασης της ηχητικής ειδοποίησης, θα εμφανιστεί το 
σύμβολο  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD. 

1

ΝΕΑ ΕΙΚΟΝΑ Αφαιρέστε τα αναλώσιμα ένθετα της Medela από την πλα-
στική σακούλα. Για την κατάλληλη αναγνώριση, μπορείτε 
να τοποθετήσετε ετικέτες του νηπίου-ασθενούς πάνω στο 
τμήμα της σακούλας του ενθέτου ή χρησιμοποιώντας 
ένα ανεξίτηλο μαρκαδόρο να γράψετε τις πληροφορίες 
του νηπίου-ασθενούς πάνω στην σκληρή επιφάνεια του 
ενθέτου συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας και της 
ώρας.

2

Τοποθέτηση ενθέτου

Τοποθετήστε το δίσκο, με την επίπεδη πλευρά προς τα 
κάτω, στον πυθμένα της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντοτε δίσκο, όταν 
ζεσταίνετε σύριγγες ή μπουκάλια.

5
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Χρησιμοποιείτε πάντοτε καπάκι στη σύριγγα. Βεβαιωθείτε 
ότι το ένθετο είναι τοποθετημένο και ότι ο δίσκος του 
ενθέτου επικάθεται καταλλήλως μέσα στη συσκευή. 
Κλείστε το καπάκι της συσκευής. Η συσκευή δεν θα 
λειτουργήσει αν το ένθετο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 
Σημειώστε τον όγκο του γάλακτος που θέλετε να 
θερμάνετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να αγγίζετε το δοχείο/σύριγγα 
και να ελέγχετε τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν το 
τάισμα.

7

Θέρμανση ή απόψυξη γάλακτος σε δοχείο

Χρησιμοποιείτε πάντοτε πώμα στο δοχείο φύλαξης 
γάλακτος. Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο το ένθετο 
και ότι ο δίσκος του ένθετου επικάθεται καταλλήλως 
στη συσκευή. Τοποθετήστε το δοχείο στο κέντρο του 
δίσκου μέσα στη συσκευή και κατόπιν κλείστε το καπάκι. 
Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει αν το ένθετο δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. Σημειώστε τον όγκο του γάλακτος 
που θέλετε να θερμάνετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος 
δοχείου ανάλογα με τον όγκο του μητρικού γάλακτος 
ή του συμπληρώματος που θερμαίνεται. Οι μικρές 
ποσότητες του μητρικού γάλακτος ή του συμπληρώματος 
σε μεγάλα δοχεία μπορεί να μειώσουν την 
αποτελεσματικότητα θέρμανσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
•  Να είστε προσεκτικοί όταν ζεστένετε γάλα μέσα σε 

μεταλλικά δοχεία ή/και δοχεία που φέρουν μεταλλικά 
καπάκια. 

•  Μην ζεστένετε το γάλα μαζί με μια συσκευή ταΐσματος 
(π.χ. Calmita ή θηλή) πάνω στο μπουκάλι.

•  Μην θερμαίνετε χρησιμοποιώντας αποθηκευτικές 
σακούλες μητρικού γάλακτος.

•  Πάντοτε να αγγίζετε το δοχείο/σύριγγα και να ελέγχετε 
τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν το τάισμα.

6

Θέρμανση ή απόψυξη σε δοχείο

IV ΛειτουργίαVII
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Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  
για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Κοιτάξτε στην οθόνη 
LCD για να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή βρίσκεται στη 
λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή μεταβαίνει από προεπιλογή στη 
λειτουργία θέρμανσης.

8

Λειτουργία θέρμανσης

Επιλέξτε τη θερμοκρασία έναρξης του γάλακτος (ψυγείου, 
δωματίου ή κατάψυξης) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 
με τα βέλη /  για να επισημάνετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία έναρξης. Πατήστε το κουμπί εισαγωγής enter

για να επιβεβαιώσετε την αρχική θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή αρχικά μεταβαίνει από προεπιλογή 
στην αρχική θερμοκρασία του γάλακτος (σύμβολο 
ψυγείου) (στο ψυγείο) με βάση τους 4 °C ή 39,2 °F.

9

Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να εισάγετε τον όγκο του 
γάλακτος που πρόκειται να θερμανθεί. Πατήστε το κουμπί 
εισαγωγής enter για να επιβεβαιώσετε τον όγκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κρατήσετε πατημένο το αριστερό ή το 
δεξί πλήκτρο με το βέλος, θα μειωθεί ή θα αυξηθεί ο 
όγκος κατά βήματα των 10 mL.

10

Στην οθόνη LCD θα αναβοσβήνουν οι πληροφορίες που εισή-
χθησαν στη συσκευή και θα εμφανιστεί ο χρόνος ολοκλήρω-
σης. Επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές και πατή-
στε το κουμπί έναρξης start  για να αρχίσει η θέρμανση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι πληροφορίες είναι λανθασμένες, πατήστε 
το κουμπί διακοπής stop  και επαναλάβετε τα παραπάνω βήμα-
τα προγραμματισμού.

11

Στην οθόνη LCD, υπάρχουν δύο χρονομετρητές. Στην κάτω 
αριστερή ένδειξη, εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος κύκλου 
λειτουργίας και εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση ως το μηδέν. 
Στην επάνω αριστερή ένδειξη, εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος 
που έχει παρέλθει από τη στιγμή που τοποθετήσατε το μητρικό 
γάλα ή το συμπλήρωμα μέσα στη συσκευή. 
Εάν ανοίξετε το καπάκι κατά τη διάρκεια του κύκλου θέρμανσης, 
η συσκευή μεταβαίνει σε κατάσταση παύσης λειτουργίας και 
επί 60 δευτερόλεπτα. Τότε, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 
στο εμπρός μέρος της συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει 
πορτοκαλί. Αν τοποθετηθεί το δοχείο ή τη σύριγγα ξανά μέσα στη 
μονάδα, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί έναρξης start  και τότε ο 
κύκλος θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή του. Εάν παρέλθουν 
τα 60 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα τεθεί σε κατάσταση διακοπής 
λειτουργίας και θα υποστεί επαναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανοίξτε το καπάκι για να θέσετε τη συσκευή 
σε κατάσταση παύσης λειτουργίας, όταν χρησιμοποιείτε 
σύριγγα.

12
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Οι πληροφορίες που εισήχθησαν στην συσκευή θα αναβοσβήνουν 
στην οθόνη LCD και θα εμφανιστεί ο χρόνος ολοκλήρωσης. 
Επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες είναι σωστές και πατήστε το 
κουμπί έναρξης start  για να ξεκινήσει η απόψυξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι πληροφορίες δεν είναι σωστές, πατήστε το 
κουμπί διακοπής stop  και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα 
προγραμματισμού.

17

Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να εισάγετε τον όγκο του γάλακτος 
που πρόκειται να αποψυχθεί. Πατήστε το κουμπί εισαγωγής enter  
για να επιβεβαιώσετε τον όγκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κρατήσετε πατημένο το αριστερό ή το δεξί 
πλήκτρο με το βέλος, θα μειωθεί ή θα αυξηθεί ο όγκος κατά 
βήματα των 10 mL.

16

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή μεταβαίνει από προεπι-
λογή στον τρόπο λειτουργίας θέρμανσης . Πατήστε το δεξί 
πλήκτρο με το βέλος  για να επισημάνετε τη λειτουργία απόψυ-
ξης . Πατήστε το κουμπί εισαγωγής enter  για να επιβεβαιώσε-
τε τη λειτουργία απόψυξης. Η συσκευή από προεπιλογή μεταβαίνει 
στη λειτουργία του παγωμένου  όταν βρίσκεται στη λειτουργία 
απόψυξης .

15

Εάν το καπάκι ανοιχτεί κατά το χρόνο διατήρησης, η ενδεικτική λυχνία 
λειτουργίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει πορτοκαλί και η συσκευή θα 
μεταβεί σε κατάσταση παύσης λειτουργίας για 60 δευτερόλεπτα. Εάν 
τοποθετήσετε το δοχείο ή τη σύριγγα ξανά μέσα στη μονάδα, μπορείτε 
να πατήσετε το κουμπί έναρξης start  και τότε ο κύκλος διατήρησης θα 
συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος διατήρησης, η μονάδα θα σταματήσει 
να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της. Από εκείνη 
τη στιγμή, η ηχητική ειδοποίηση θα ακούγεται κάθε 15 δευτερόλεπτα 
(εφ όσον δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία σίγασης), μέχρις ότου 
ανοιχτεί το καπάκι ή σταματήσει η μονάδα. Αναμείξτε απαλά το μητρικό 
γάλα ή το συμπλήρωμα και πατήστε το στοπ μετά την αφαίρεση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανοίξτε το καπάκι για να θέσετε τη συσκευή σε 
κατάσταση παύσης λειτουργίας, όταν χρησιμοποιείτε σύριγγα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να αγγίζετε πάντοτε το δοχείο/σύριγγα και 
ελέγχετε τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν από το τάισμα.

14

Μόλις ο κύκλος θέρμανσης ολοκληρωθεί, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 
της συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει πράσινη και θα ακουστεί η 
ηχητική ειδοποίηση (εφόσον δεν έχετε επιλέξει τη σίγασή της). Μόλις 
ο κύκλος θέρμανσης ολοκληρωθεί, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα 
έναν κύκλο διατήρησης με διάρκεια έως και 30 λεπτά. Κατά τον κύκλο 
διατήρησης χλιαρός αέρας, ο οποίος διατηρείται σε θερμοκρασία 
σώματος, συνεχίζει να κυκλοφορεί μέσα στη μονάδα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι το γάλα δεν θα κρυώσει προτού το τάισμα. Η ενδεικτική 
λυχνία λειτουργίας θα συνεχίσει να αναβοσβήνει πράσινη. Η ηχητική 
ειδοποίηση (εφ όσον δεν έχετε επιλέξει τη σίγασή της) θα ακούγεται 
κάθε 5 λεπτά έως ότου εκπνεύσει ο χρόνος του κύκλου διατήρησης. 
Αφαιρέστε το γάλα πριν εκπνεύσει ο χρόνος του κύκλου διατήρησης.

13

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Calesca σχεδιάστηκε για να θερμαίνει γάλα από θερμοκρασίες ψυγείου  
(4 °C/ 39,2 °F περίπου). Εάν το γάλα περιέχει πάγο στην αρχή του κύκλου θέρμανσης, η 
τελική θερμοκρασία του γάλακτος στο τέλος του κύκλου θέρμανσης ενδέχεται να είναι χαμη-
λότερη από το εύρος θερμοκρασιών για το οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή.

Λειτουργία απόψυξης

IV ΛειτουργίαVII
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Μόλις ο κύκλος απόψυξης ολοκληρωθεί, θα τερματιστεί αυτόματα 
η λειτουργία θέρμανσης. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα συνεχί-
σει να αναβοσβήνει πράσινη και η ηχητική ειδοποίηση (εφόσον δεν 
έχετε επιλέξει τη σίγασή της) θα ακούγεται κάθε 15 δευτερόλεπτα. 
Αφαιρέστε αμέσως το γάλα όταν υπάρχουν κρύσταλλοι πάγου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν υπάρχουν κρύσταλλοι πάγου, ανατρέξτε στην 
πολιτική χειρισμού και αποθήκευσης του μητρικού γάλακτος του 
νοσοκομείου σας.

19

Στην οθόνη LCD, υπάρχουν δύο χρονομετρητές. Στην κάτω αριστερή 
ένδειξη, εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος του κύκλου λειτουργίας και 
θα παρουσιαστεί η αντίστροφη μέτρηση μέχρι το μηδέν. Στην επάνω 
αριστερή ένδειξη, εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος που έχει παρέλθει 
από τη στιγμή που τοποθετήσατε το γάλα μέσα στη συσκευή. 
Εάν ανοίξετε το καπάκι κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, η 
συσκευή μεταβαίνει στη κατάσταση παύσης λειτουργίας για 60 δευτε-
ρόλεπτα. Τότε, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας στο εμπρός μέρος της 
συσκευής θα αρχίσει να αναβοσβήνει στο πορτοκαλί χρώμα. Μόλις 
τοποθετήσετε το δοχείο ή τη σύριγγα ξανά μέσα στη μονάδα, μπορείτε 
να πατήσετε το κουμπί έναρξης start  και τότε ο κύκλος θα συνεχιστεί 
μέχρι την ολοκλήρωσή του. Εάν παρέλθουν τα 60 δευτερόλεπτα,  
η συσκευή θα σταματήσει και θα υποστεί επαναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανοίξτε το καπάκι για να θέσετε τη συσκευή σε 
κατάσταση παύσης λειτουργίας, όταν χρησιμοποιείτε σύριγγα.

18

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Calesca σχεδιάστηκε για να αποψύχει γάλα από τις συνιστώμενες θερμοκρα-
σίες καταψύκτη (-20 °C/ -4 °F περίπου). Εάν το γάλα περιέχει υγρό, η τελική θερμοκρασία 
του γάλακτος στο τέλος του κύκλου απόψυξης ενδέχεται να είναι υψηλότερη από το εύρος 
θερμοκρασιών για το οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή. Το γάλα πρέπει να αποψύχεται από 
την κατάσταση πλήρους κατάψυξης.

Καθαρισμός και υγιεινήVIII

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα, προτού την καθαρίσετε.
•  Χρησιμοποιήστε πόσιμο νερό για όλες τις περιγραφόμενες διαδικασίες καθαρισμού που 

ακολουθούν.
•  Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή πριν από τη χρήση οποιασδήποτε μεθόδου 

καθαρισμού ή απολύμανσης που εμπίπτει έξω από τις συστάσεις του κατασκευαστή.
•  ΜΗΝ αποστειρώνετε τη συσκευή θέρμανσης με βύθιση, σε αυτόκλειστο, με θερμότητα, με 

ατμό, με αιθυλενοξείδιο ή με ακτινοβολία.
•  Το γράσο στη μεταλλική άρθρωση ενδέχεται να είναι ορατό και αυτό θεωρείται 

φυσιολογικό. ΜΗΝ αφαιρέσετε το γράσο, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει τη διάρκεια 
ζωής της άρθρωσης.

•  Η χρήση της συσκευής θέρμανσης σε περισσότερους του ενός χρήστη χωρίς τον 
κατάλληλο καθαρισμό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία. Τα ένθετα είναι αντικείμενα 
χρήσης για μόνο ένα νήπιο-ασθενή. Η χρήση των ενθέτων για περισσότερα από ένα νήπιο-
ασθενή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

•  Ο χρήστης του εξοπλισμού φέρει την ευθύνη για την εκτέλεση των κατάλληλων εργασιών 
απολύμανσης, στην περίπτωση που χυθεί επικίνδυνο υλικό πάνω ή μέσα στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συστάσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τις επίσημες διαδικασίες των 
νοσοκομείων, οι οποίες ενδέχεται να ποικίλλουν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Ανατρέξτε 
στην πολιτική του νοσοκομείου για τον καθαρισμό του κοινού παγίου εξοπλισμού.

Αποδεκτά 
απορρυπα-
ντικά καθαρι-
σμού*

• Καθαριστικό ή/και μαντηλάκια Cavicide®

• Καθαριστικό ή και μαντηλάκια PDI® Sani-Cloth®

• Ισοπροπυλική αλκοόλη
• Υπεροξείδιο του υδρογόνου 3% υγρό ή μαντηλάκια
• Σαπούνι και νερό
*Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αλλαγές στη σύνθεση από 
τους κατασκευαστές των απολυμαντικών μαντηλακιών.

Υγιεινή Πλένετε τα χέρια σας πριν από το χειρισμό της 
συσκευής, πριν από το άνοιγμα των ενθέτων ή/και 
την τοποθέτηση των ενθέτων.
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Φροντίδα της συσκευής

Χειρισμός αναλώσιμων ενθέτων

Καθαρισμός και υγιεινήVIII

Προετοιμασία Η Calesca θα πρέπει να καθαρίζεται πριν από την πρώτη 
της χρήση και ανάμεσα στις χρήσεις σε διαφορετικά νήπια-
ασθενείς. Τα ένθετα για τη συσκευή αυτή είναι είδη που 
προορίζονται για χρήση σε ένα μόνο νήπιο-ασθενή και δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από περισσότερα του ενός 
νηπίου-ασθενούς. Η χρήση της συσκευής σε περισσότερα 
του ενός νηπίου-ασθενούς χωρίς τον κατάλληλο καθαρισμό 
ενδέχεται να εκθέσει τα νήπια-ασθενείς σε κινδύνους 
για την υγεία τους. Πλένετε τα χέρια σας πριν από τη 
λειτουργία της συσκευής θέρμανσης, το άνοιγμα των 
ενθέτων ή/και την εγκατάσταση των ενθέτων.

Μεταξύ χρήσεων 
σε κάθε νήπιο-

ασθενή

Αφαιρέστε το αναλώσιμο ένθετο της Medela και κατόπιν 
καθαρίστε με έναν αποδεκτό καθαριστικό παράγοντα 
χρησιμοποιώντας μαντηλάκια ή/και ένα ύφασμα που δεν 
αφήνει χνούδι. Μην ψεκάζετε και μη χύνετε υγρά απευθείας 
μέσα ή επάνω στη συσκευή.  
Αφήστε να στεγνώσει στον αέρα, πριν την επόμενη χρήση.

Χρήση σε  
ένα νήπιο-α-

σθενή

Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα αποδεκτό 
απολυμαντικό πριν από κάθε χρήση στο ίδιο νήπιο-ασθενή ή 
σε επόμενο νήπιο-ασθενή. Εάν χυθεί γάλα πάνω στη συσκευή, 
αφαιρέστε το ένθετο και κατόπιν καθαρίστε τη συσκευή.

Χρήση σε περισ-
σότερα του 

ενός νηπίου-α-
σθενούς

Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε περισσότερα του ενός 
νηπίου-ασθενούς, κάθε νήπιο-ασθενής θα πρέπει να έχει 
το δικό του ένθετο επισημασμένο καθαρά και ευδιάκριτα 
με το όνομά του, την ημερομηνία και την ώρα. Τα ένθετα 
είναι είδη που προορίζονται για χρήση από ένα μόνο νήπιο-
ασθενή. Συνιστάται να καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια 
της συσκευής με ένα αποδεκτό απολυμαντικό, πριν από τη 
χρήση στο επόμενο νήπιο-ασθενή.

Κατά τη  
χρήση

Τα αναλώσιμα ένθετα της Medela είναι είδη 
περιορισμένης χρήσης σε ένα νήπιο-ασθενή. Η 
Medela συνιστά να αντικαθιστάτε τα ένθετα κάθε 
12 ώρες. Τα ένθετα θα πρέπει να αντικαθίστανται 
στην περίπτωση που έρθουν σε απευθείας επαφή με 
γάλα ή συμπλήρωμα. Τα ένθετα θα πρέπει επίσης 
να αντικαθίστανται στην περίπτωση που διαπιστωθεί 
οπτικά ότι έχουν υποστεί ζημιά, η οποία θα 
μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες να έρθει το 
μητρικό γάλα ή το συμπλήρωμα σε απευθείας επαφή 
με τη συσκευή.

Φροντίδα των 
ενθέτων

Επιθεωρείτε τα ένθετα μετά από κάθε διεργασία 
θέρμανσης ή/και απόψυξης για τυχόν παρουσία 
συμπυκνωμένης υγρασίας ή/και γάλακτος. Τα 
ένθετα είναι είδη που προορίζονται για χρήση με 
ένα μόνο νήπιο-ασθενή. Αφαιρέστε και απορρίψτε 
το αναλώσιμο ένθετο αν το νήπιο-ασθενής που 
αναγράφεται στην ετικέτα δεν απαιτεί πλέον 
θέρμανση της τροφής.

Εάν εμφανι-
στεί συμπυ-

κνωμένη 
υγρασία μέσα 

στο ένθετο

Συμπυκνωμένη υγρασία μπορεί να εμφανιστεί μέσα 
στο ένθετο εάν το κατεψυγμένο μπουκάλι που 
τοποθετήθηκε και αποψύχθηκε μέσα στη συσκευή 
έχει πάγο στην εξωτερική του επιφάνεια. Μεταξύ των 
χρήσεων αφήστε ανοικτό το καπάκι της συσκευής 
θέρμανσης για να επιτρέψετε στο ένθετο να 
στεγνώσει με τον αέρα.
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Απόρριψη X
Η μονάδα αυτή αποτελείται από διάφορα τεχνικά πλαστικά και μεταλλικά μέρη, 
που δεν είναι δυνατό να χωριστούν το ένα από το άλλο. Η απόρριψή της πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς.

Εγγύηση IX

Η συσκευή αυτή, εξαιρουμένων των αναλώσιμων επιστρώσεων και των παρελκομένων 
της, καλύπτεται από 2-ετή εγγύηση η οποία αρχίζει την ημερομηνία παράδοσης. 
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οιαδήποτε βλάβη ή επακόλουθη βλάβη 
οφειλόμενη σε λανθασμένη λειτουργία, ακατάλληλη χρήση ή χρήση από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα. Τακτικοί έλεγχοι και εργασίες σέρβις επιτρέπεται να 
εκτελούνται αποκλειστικά από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Medela.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση της συσκευής θέρμανσης σε περισσότερους από έναν χρήστη χωρίς 
τον κατάλληλο καθαρισμό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία. Τα ένθετα 
είναι αντικείμενα χρήσης μόνο για ένα νήπιο-ασθενή. Η χρήση των ενθέτων για 
περισσότερα από ένα νήπιο-ασθενή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία.

Εάν διαπιστω-
θεί ύπαρξη 

γάλακτος μέσα 
στο ένθετο

Απορρίψτε αμέσως το ένθετο. Τοποθετήστε καινούρ-
γιο ένθετο στη συσκευή πριν την επόμενη χρήση.

Αν διαπιστω-
θεί ύπαρξη 

γάλακτος 
μέσα στη 
συσκευή

Επιθεωρήστε τη συσκευή για ύπαρξη οποιωνδήποτε 
ενδείξεων γάλακτος και καθαρίστε αν είναι απα-
ραίτητο. Τοποθετήστε ένα καινούργιο ένθετο στη 
συσκευή για την επόμενη χρήση.

Κατεστραμμένα 
ένθετα

Επιθεωρήστε τα ένθετα για τυχόν ορατή ζημιά 
(σχισίματα ή ρωγμές). Εάν το ένθετο είναι 
κατεστραμμένο, απορρίψτε το αμέσως και 
αντικαταστήστε το, για να αποφύγετε την επαφή του 
ανθρώπινου γάλακτος ή του συμπληρώματος με τη 
συσκευή.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων XI

Πρόβλημα Ενδείξεις Πιθανή λύση

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινη Η ένδειξη σφάλματος και η ένδειξη του ενθέτου είναι 
αναμμένες στην οθόνη LCD

Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο το ένθετο. Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής και κατόπιν τοποθετήστε 
κατάλληλα το ένθετο. Πατήστε το κουμπί έναρξης. Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση ενθέτου στη σελίδα 9.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινη Η ένδειξη σφάλματος και η ένδειξη κλείστε το καπάκι 
είναι αναμμένες στην οθόνη LCD Κλείστε το καπάκι και πατήστε το κουμπί έναρξης.

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτουργία.
Ελέγξτε κατά πόσον το βύσμα του καλωδίου ρεύματος έχει σπρωχτεί καλά μέσα στην υποδοχή στο πίσω 
μέρος της συσκευής.
Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος της συσκευής από τη συγκεκριμένη πρίζα και δοκιμάστε άλλη πρίζα.

Ο σφιγκτήρας για το στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης 
γλιστρά έξω από τη συσκευή, μετά την τοποθέτησή 
του στη σχετική εγκοπή στο πλαϊνό της συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος του προσαρμογέα για το στατώ ενδοφλέβιας χορήγησης είναι ενεργοποιημένος πριν 
από την τοποθέτησή του και κουμπώνει στη θέση του μόλις σύρετε τον προσαρμογέα μέσα στην εγκοπή 
στερέωσης.

Το γάλα είναι υπερβολικά ζεστό Καυτό στην αφή
Αφήστε το γάλα να κρυώσει πριν το τάισμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
Σημείωση: Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να καταστρέψουν κάποιες από τις ανοσολογικές ιδιότητες του 
μητρικού γάλακτος.

Το γάλα είναι υπερβολικά κρύο

•  Διασφαλίστε ότι το ένθετο έχει τοποθετηθεί σωστά. Ανατρέξετε στην ενότητα τοποθέτησης του ενθέτου στη 
σελίδα 9.

•  Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μέγεθος δοχείου ανάλογα με τον όγκο του μητρικού γάλακτος ή του 
συμπληρώματος που θερμαίνεται. Ανατρέξτε στην ενότητα θέρμανση και απόψυξη σε ένα δοχείο στις 
σελίδες 10-13.

•  Τοποθετήστε το γάλα μέσα στη συσκευή εντός 60 δευτερολέπτων και κατόπιν πατήστε το κουμπί έναρξης 
για να συνεχιστεί η θέρμανση. Μην ξεκινήσετε άλλον κύκλο θέρμανσης.

Το αποψυγμένο γάλα δεν περιέχει πάγο Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις κατάλληλες ρυθμίσεις. Αφαιρέστε το γάλα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο 
κύκλος απόψυξης.

Δεν είναι δυνατή η συνέχιση, μετά από μετάβαση σε 
κατάσταση παύσης Ένδειξη «διακοπής» Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό και το ένθετο πλήρως εδρασμένο στη θέση του. Εάν χρησιμοποιείτε 

σύριγγα, βεβαιωθείτε ότι την ξανατοποθετήσατε στη θέση της προτού πατήσετε το κουμπί έναρξης.

Απροσδόκητη μετάβαση σε κατάσταση παύσης κατά 
τη λειτουργία Ένδειξη «διακοπής»

Βεβαιωθείτε ότι το ένθετο είναι πλήρως εδρασμένο στη θέση του και η σύριγγα είναι κεντραρισμένη. Εάν η 
μονάδα βρίσκεται κοντά σε φωτεινή πηγή έντονου υπέρυθρου φωτός όπως π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή 
θερμαντικές λυχνίες, μετακινήστε την σε άλλη θέση.

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινη
Ένδειξη σφάλματος και κωδικός σφάλματος στην 
κάτω αριστερή περιοχή της οθόνης LCD όπου θα 
έπρεπε να εμφανίζεται ο μεγάλος χρονομετρητής.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ισχύος επί 4 δευτερόλεπτα ή βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, 
περιμένετε για δέκα δευτερόλεπτα, ξαναβάλτε την στην πρίζα και πατήστε το κουμπί ισχύος. Επικοινωνήστε με 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Medela.

Κωδικός σφάλματος: 01-08, 11, 12 Παραδώστε τη συσκευή για σέρβις.

Κωδικός σφάλματος: 09 Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι μπλοκαρισμένος ο ανεμιστήρας.

Κωδικός σφάλματος: 13
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή θέρμανσης, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει για 
30 λεπτά. Η συσκευή θέρμανσης θα πρέπει να ξαναρχίσει τη λειτουργία. Αν ο κωδικός σφάλματος 13 εμφανί-
ζεται συχνά, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Medela.

Κωδικός σφάλματος: 14 Διασφαλίστε ότι η συσκευή βρίσκεται σε χώρο με επαρκή αερισμό στη θερμοκρασία δωματίου. 
Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εξαερισμού στο κάτω και το πίσω μέρος της συσκευής δεν είναι φραγμένες.
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Πρόβλημα Ενδείξεις Πιθανή λύση
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פתרונות אפשרייםמחווניםבעיה 

וודא שהשרוול מותקן. פתח את המכסה של המכשיר והתקן את השרוול בצורה נכונה. לחץ על הפעלה. עיין מחוון השגיאה ומחוון השרוול על צג ה- LCD מואריםנורת המחוון מהבהבת בצבע אדום
בסעיף התקנת השרוול שבעמוד 26.  

מחוון השגיאה ומחוון 'סגירת מכסה' על צג ה- LCD נורת המחוון מהבהבת בצבע אדום
סגור את המכסה ולחץ על הפעל.מוארים

בדוק אם התקע שבגב המכשיר מוכנס למקומו עד הסוף.  היחידה לא נדלקת.
נתק את כבל החשמל של המכשיר מהשקע בקיר ונסה לחבר לשקע אחר.

מהדק עמוד העירוי מחליק החוצה מהמכשיר לאחר 
שהותקן לתוך חריץ הרכבת העמוד שבצד המכשיר

וודא שוו מתאם עמוד העירוי מחובר ומהודק למקומו לפני ההתקנה כאשר המתאם מוכנס לתוך חריץ הרכבת 
העמוד.

תן לחלב להצטנן לפני ההאכלה. וודא שההגדרות במכשיר נכונות.  חם למגעהחלב חם מדי
הערה: טמפרטורות גבוהות עלולות לפגוע בתכונות חיסוניות פעילות של חלב האם.

החלב קר מדי

•  וודא שהשרוול מותקן בצורה נכונה. עיין בסעיף התקנת השרוול שבעמוד 26. 
•  יש להשתמש במכל בעל מידה מתאימה לכמות חלב האם או לתוספים שמחממים. עיין בהנחיות לחימום 

ולהפשרה במכל שבעמוד 27 - 24, חימום או הפשרה בתוך מכל. 
•  החזר את החלב למכשיר תוך 60 שניות ולחץ על הפעלה כדי להמשיך בחימום. אל תתחיל מחזור חימום 

חדש. 

וודא שההגדרות במכשיר נכונות. הוצא את החלב מיד לאחר סיום מחזור ההפשרה.בחלב שהופשר אין קרח

וודא כי המכסה סגור ושהשרוול יושב היטב במקומו. אם משתמשים במזרק, יש לוודא שמחזירים אותו למקומו מחוון "פסק זמן"לא מתחיל מחדש לאחר מצב פסק זמן
לפני שלוחצים על הפעל.  

המכשיר עבר באופן בלתי צפוי למצב פסק זמן במהלך 
וודא כי השרוול מונח במקומו וכי המזרק ממורכז. אם המכשיר נמצא ליד מקור הפולט אור אינפרא- אדום מחוון "פסק זמן"פעולתו

בעוצמה גבוהה, כמו למשל אור שמש או מנורת חימום, הזז אותו למקום אחר.

מחוון השגיאה וקוד השגיאה בחלק השמאלי התחתון נורת המחוון מהבהבת בצבע אדום
של צג ה- LCD, במקום בו צריך להיות הטיימר הגדול

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה במשך לפחות 4 שניות, או הוצא את המכשיר מהחשמל, המתן 10 
  .Medela שניות, חבר את המכשיר שוב לחשמל ולחץ על כפתור ההפעלה. צור קשר עם שירות הלקוחות של

הבא את המכשיר לתיקון.קוד שגיאה: 01-08, 11, 12

וודא שהמאוורר אינו תקוע.קוד שגיאה: 09

כבה את המחמם והוצא אותו מהחשמל, תן לו להתקרר במשך כ- 30 דקות. המחמם אמור להתחיל שוב לפעול. קוד שגיאה: 13
.Medela אם מופיע קוד השגיאה 13 לעיתים קרובות, צור קשר עם שירות הלקוחות של

וודא שהמכשיר נמצא באזור בו יש אוורור וטמפרטורת חדר מתאימה.  קוד שגיאה: 14
וודא שפתחי האוורור בתחתית המכשיר ומאחוריו אינם חסומים.
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פתרון בעיות  XI

פתרונות אפשרייםמחווניםבעיה 

וודא שהשרוול מותקן. פתח את המכסה של המכשיר והתקן את השרוול בצורה נכונה. לחץ על הפעלה. עיין מחוון השגיאה ומחוון השרוול על צג ה- LCD מואריםנורת המחוון מהבהבת בצבע אדום
בסעיף התקנת השרוול שבעמוד 26.  

מחוון השגיאה ומחוון 'סגירת מכסה' על צג ה- LCD נורת המחוון מהבהבת בצבע אדום
סגור את המכסה ולחץ על הפעל.מוארים

בדוק אם התקע שבגב המכשיר מוכנס למקומו עד הסוף.  היחידה לא נדלקת.
נתק את כבל החשמל של המכשיר מהשקע בקיר ונסה לחבר לשקע אחר.

מהדק עמוד העירוי מחליק החוצה מהמכשיר לאחר 
שהותקן לתוך חריץ הרכבת העמוד שבצד המכשיר

וודא שוו מתאם עמוד העירוי מחובר ומהודק למקומו לפני ההתקנה כאשר המתאם מוכנס לתוך חריץ הרכבת 
העמוד.

תן לחלב להצטנן לפני ההאכלה. וודא שההגדרות במכשיר נכונות.  חם למגעהחלב חם מדי
הערה: טמפרטורות גבוהות עלולות לפגוע בתכונות חיסוניות פעילות של חלב האם.

החלב קר מדי

•  וודא שהשרוול מותקן בצורה נכונה. עיין בסעיף התקנת השרוול שבעמוד 26. 
•  יש להשתמש במכל בעל מידה מתאימה לכמות חלב האם או לתוספים שמחממים. עיין בהנחיות לחימום 

ולהפשרה במכל שבעמוד 27 - 24, חימום או הפשרה בתוך מכל. 
•  החזר את החלב למכשיר תוך 60 שניות ולחץ על הפעלה כדי להמשיך בחימום. אל תתחיל מחזור חימום 

חדש. 

וודא שההגדרות במכשיר נכונות. הוצא את החלב מיד לאחר סיום מחזור ההפשרה.בחלב שהופשר אין קרח

וודא כי המכסה סגור ושהשרוול יושב היטב במקומו. אם משתמשים במזרק, יש לוודא שמחזירים אותו למקומו מחוון "פסק זמן"לא מתחיל מחדש לאחר מצב פסק זמן
לפני שלוחצים על הפעל.  

המכשיר עבר באופן בלתי צפוי למצב פסק זמן במהלך 
וודא כי השרוול מונח במקומו וכי המזרק ממורכז. אם המכשיר נמצא ליד מקור הפולט אור אינפרא- אדום מחוון "פסק זמן"פעולתו

בעוצמה גבוהה, כמו למשל אור שמש או מנורת חימום, הזז אותו למקום אחר.

מחוון השגיאה וקוד השגיאה בחלק השמאלי התחתון נורת המחוון מהבהבת בצבע אדום
של צג ה- LCD, במקום בו צריך להיות הטיימר הגדול

לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה במשך לפחות 4 שניות, או הוצא את המכשיר מהחשמל, המתן 10 
  .Medela שניות, חבר את המכשיר שוב לחשמל ולחץ על כפתור ההפעלה. צור קשר עם שירות הלקוחות של

הבא את המכשיר לתיקון.קוד שגיאה: 01-08, 11, 12

וודא שהמאוורר אינו תקוע.קוד שגיאה: 09

כבה את המחמם והוצא אותו מהחשמל, תן לו להתקרר במשך כ- 30 דקות. המחמם אמור להתחיל שוב לפעול. קוד שגיאה: 13
.Medela אם מופיע קוד השגיאה 13 לעיתים קרובות, צור קשר עם שירות הלקוחות של

וודא שהמכשיר נמצא באזור בו יש אוורור וטמפרטורת חדר מתאימה.  קוד שגיאה: 14
וודא שפתחי האוורור בתחתית המכשיר ומאחוריו אינם חסומים.
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השלכה לפח  X

 המכשיר עשוי מחומרי פלסטיק טכניים ומתכת שלא ניתן להפריד ביניהם. יש להשליכו לפח בהתאם 
לתקנות המקומיות.  

אחריות  IX

האחריות על המכשיר היא לשנתיים מיום מסירת המכשיר, ולא כוללת את הליינרים והאביזרים החד 
פעמיים. היצרן אינו אחראי לכל נזק שנגרם בשל או בעקבות פעולה לא נכונה, שימוש בלתי נכון או 

שימוש על ידי אנשים שאינם מוסמכים. הבדיקות וטיפולי התחזוקה השגרתיים יתבצעו רק על ידי עובדי 
Medela מוסמכים.

זהירות
שימוש במחמם על ידי יותר ממשתמש אחד ללא ניקוי הולם עלול להביא לסיכון בריאותי. השרוולים 

מיועדים לשימוש עבור מטופל אחד בלבד. השימוש באותם שרוולים ליותר ממטופל אחד עלול להוות סיכון 
בריאותי. שימוש על ידי מטופל יחיד. 

אם מופיע חלב 
על המכשיר

בדוק את שרוול לחפש סימני חלב, ונקה אותו אם יש צורך. 
התקן שרוול חדש במכשיר לשימוש הבא. 

 שרוולים 
פגומים

בדוק את השרוולים לוודא שאין עליהם נזק נראה לעין 
)קרעים(. אם השרוול פגום, זרוק אותו מיד והחלף אותו כדי 

למנוע שחלב אם או תוסף יבוא במגע עם המכשיר.
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טיפול במכשיר

טיפול בשרוולים חד פעמיים

ניקיון והיגיינה VIII

יש לנקות את Calesca לפני השימוש הראשון ובין מטופל הכנה
למטופל. השרוולים של מוצר זה מיועדים לשימוש על ידי 

מטופל אחד בלבד. אין לחלוק את הפריטים. שימוש במכשיר 
על ידי יותר ממשתמש אחד ללא ניקוי יסודי עלול להוות 

סיכון בריאותי. יש לרחוץ ידיים לפני הפעלת המחמם, לפני 
פתיחת השרוולים, ו/או התקנת השרוולים.

בין כל שימוש 
בין מטופלים

הסר את השרוול לשימוש חד פעמי של Medela ונקה 
בעזרת חומר ניקוי מקובל באמצעות מגבונים או בד נטול 
מוך. אסור להתיז או לשפוך נוזל ישירות לתוך או על גבי 

 המכשיר. 
יש לייבש באוויר לפני השימוש. 

שימוש למטופל 
יחיד

יש לנגב את המכשיר באמצעות חומר ניקוי מותר לפני 
השימוש ובין מטופל למטופל. אם נשפך חלב על המכשיר, 

יש להוציא את השרוול ולנגב את המכשיר. 

שימוש למספר 
מטופלים

אם נעשה במכשיר שימוש עבור מספר מטופלים, יש 
להשאיר את השרוול עם כל מטופל ולציין עליו בבירור את 

שם המטופל, התאריך והשעה. השרוולים מיועדים לשימוש 
אישי של כל מטופל. מומלץ לנקות את החלק החיצוני של 

המכשיר באמצעות חומרי ניקוי המצויים בבית החולים לפני 
שימוש עבור מטופל אחר. 

השרוולים החד פעמיים של Medela הם פריטים המיועדים בשימוש
 Medela .לשימוש של מטופל אחד והשימוש בהם מוגבל

ממליצה להחליף את השרוולים בכל 12 שעות. יש להחליף 
את השרוולים אם הם באים במגע עם חלב אישה או עם 

תוסף. כמוכן יש להחליף את השרוולים אם נגרם נזק ניכר 
שעלול להביא לכך שחלב אישה או תוסף יבואו במגע ישיר 

עם המכשיר.

יש לבדוק את השרוול לאחר כל חימום ו/או הפשרה, ולוודא טיפול שרוול
שאין עליו התעבות ו/או חלב. השרוולים מיועדים לשימוש 

על ידי מטופל אחד בלבד. הוצא את השרוול החד פעמי 
והשלך אותו לפח אם המטופל ששמו מופיע על התווית לא 

זקוק עוד לחימום מזון.

במקרה 
שמופיעה 
 התעבות 
בשרוול 

ייתכן שתופיע התעבות בשרוול אם היה כפור על גבי 
הבקבוק הקפוא שהוכנס למכשיר והופשר. השאר את 

המכסה של המחמם פתוח כדי לאפשר לשרוול להתייבש 
באוויר בין שני שימושים. 

אם מופיע חלב 
בשרוול

יש לזרוק את השרוול מיד. התקן שרוול חדש לפני השימוש 
הבא.  יש לזרוק את השרוול מיד.  
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כאשר יושלם מחזור ההפשרה, פעולת החימום תכבה באופן אוטומטי. 
המחוון החזותי ימשיך להבהב באור ירוק והמחוון הקולי )אם לא הושבת( 

יצפצף בכל 15 שניות. יש להוציא את החלב מיד כאשר יש חתיכות קרח. 

חשוב: אם אין חתיכות קרח, עיין במדיניות הטיפול והאחסון של חלב האם 
של בית החולים שלך. 

19

קיימים שני טיימרים על צג ה- LCD. החלק השמאלי התחתון של הצג 
מראה את זמן המחזור הכולל ויספור אחורה עד אפס. החלק השמאלי העליון 
 של הצג מראה את הזמן שעבר מאז שהוכנס חלב האם או התוסף למכשיר. 

אם המכסה נפתח במהלך מחזור החימום, המכשיר יעבור למצב פסק זמן 
למשך 60 שניות. המחוון החזותי שבקדמת היחידה יהבהב באור כתום. 
אם מחזירים את המזרק או המכל לתוך המכשיר, ניתן ללחוץ על כפתור 
, והמחזור ימשיך עד לסיומו. אם חלפו 60 השניות, היחידה  start ההתחלה

תפסיק לפעול ותאתחל את עצמה.  

הערה: כשמשתמשים במזרק יש לפתוח את המכסה כדי להפעיל את מצב 
פסק הזמן.

18

הערה: Calesca תוכננה כדי להפשיר חלב מטמפרטורות מומלצות של מקפיא )כ- F/-20 ˚C˚ 4-(. אם 
החלב מכיל נוזל, הטמפרטורה הסופית של החלב בסוף מחזור ההפשרה עשויה להיות גבוהה מטווח 

הטמפרטורות המתוכנן של המכשיר. יש להפשיר את החלב ממצב קפוא לגמרי.

ניקיון והיגיינה VIII

זהירות:
• יש לנתק את המכשיר מהחשמל תמיד לפני שמנקים אותו.

• יש להשתמש במים באיכות של שתייה לכל אחד מהליכי הניקוי המתוארים להלן.
• בדוק עם היצרן לפני השימוש בכל שיטות ניקוי או חיטוי שאינן נכללות בהמלצות היצרן.  

• אסור לטבול במים, לשים בדוד לחץ, לחמם, לשים באדים, ETO או קרינה כדי לעקר את המחמם.
•  ייתכן שיופיע שמן על ציר המתכת, זוהי תופעה נורמאלית. אסור להסיר את השמן מכיוון שהדבר עלול 

לקצר את חיי הציר.
•  שימוש במחמם על ידי יותר ממשתמש אחד ללא ניקוי הולם עלול להביא לסיכון בריאותי. השרוולים 
מיועדים לשימוש עבור מטופל אחד בלבד. השימוש באותם שרוולים ליותר ממטופל אחד עלול להוות 

סיכון בריאותי. שימוש על ידי מטופל יחיד. 
• באחריות המשתמש בציוד לבצע חיטוי יסודי אם נשפך חומר מסוכן על המכשיר או בתוכו.

הערה: המלצות אלה לא באות במקום ההליכים הרשמיים של בית החולים שעשויים להשתנות בין 
המוסדות השונים. יש להסתמך על מדיניות בית החולים לניקוי ציוד משותף.

חומרי ניקוי 
מקובלים*

Cavicide® חומר ניקוי או מגבונים מתוצרת  •
PDI® Sani-Cloth® ו/או מגבונים  •

אלכוהול איזופרופילי  •
מי חמצן 3% נוזל או מגבונים  •

סבון ומים  •
*לא אחראים על שינויים בנוסחה על ידי יצרני המגבונים 

המחטאים.

יש לרחוץ ידיים לפני הפעלת המכשיר, לפני פתיחת היגיינה
השרוולים, ו/או התקנת השרוולים.
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בצג ה- LCD יהבהב המידע שהוזן למכשיר ויציג את זמן החימום. יש 
start כדי להתחיל בהפשרה.  לאשר שהמידע נכון וללחוץ על כפתור ההפעלה 

stop וחזור על   )Stop( הערה: אם המידע אינו נכון, לחץ על כפתור ההפסקה
שלבי התכנות המפורטים לעיל. 

17

השתמש בחיצים כדי להזין את כמות החלב שעומדים להפשיר. לחץ על 
enter כדי לאשר את הכמות.   כפתור האישור 

הערה: אם לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החץ השמאלי או הימני, כמות 
החלב תעלה או תפחת במרווחים של 10 מ"ל.

16

לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי  כדי להדליק את המכשיר. המכשיר חוזר 
. לחץ על החץ הימני כדי להאיר  לברירת המחדל של מצב חם

enter כדי לאשר את מצב  . לחץ על כפתור האישור  את מצב ההפשרה
. כשהמכשיר נמצא במצב הפשרה, ברירת המחדל שלו היא  ההפשרה 

. קפוא

15

אם המכסה נפתח במהלך מחזור התחזוקה, המחוון החזותי יהבהב באור 
כתום, והמכשיר יעבור למצב פסק זמן למשך 60 שניות. אם מחזירים את 

, ומחזור  start המזרק או המכל לתוך המכשיר, ניתן ללחוץ על כפתור ההתחלה
התחזוקה ימשיך עד לסיומו. 

לאחר שהסתיים מחזור התחזוקה, המכשיר יפסיק לשמור על הטמפרטורה. 
המכשיר ישמיע צפצוף כל 15 שניות )אם לא הושתק( עד שפותחים את 

המכסה או מכבים את המכשיר. יש לערבב בעדינות את חלב האם או את 
התוסף וללחוץ על עצור כשמוציאים.  

הערה: כשמשתמשים במזרק יש לפתוח את המכסה כדי להפעיל את מצב 
פסק הזמן.  

אזהרה: הקפד תמיד למשש את המכל / המזרק ולבדוק את טמפרטורת 
החלב לפני ההאכלה.

14

כשמחזור החימום הושלם, המחוון החזותי שעל היחידה יהבהב באור ירוק 
והמחוון הקולי )אם לא הושתק( יצלצל. כשהושלם מחזור החימום, המכשיר 

יעבור אוטומטית למחזור אחזקה למשך עד 30 דקות. במהלך מחזור 
התחזוקה, ימשיך לזרום במכשיר אוויר חם שיישמר בטמפרטורת הגוף כדי 

להבטיח שהחלב לא מתקרר לפני ההאכלה. המחוון החזוי ימשיך להבהב באור 
ירוק. המחוון הקולי )אם לא הושתק( יצלצל בכל 5 דקות עד שיסתיים זמן 

מחזור התחזוקה. הוצא את החלב לפני שמסתיים מחזור התחזוקה.

13

הערה: Calesca מתוכננת לחמם חלב מטמפרטורות מקרר )כ- F/4 ˚C˚ 39.2(. אם החלב מכיל קרח 
בתחילת המחזור, הטמפרטורה הסופית של החלב בסוף מחזור החימום עשויה להיות נמוכה מטווח 

הטמפרטורות המתוכנן למכשיר.

מצב הפשרה

IVהפעלה VII
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לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי  כדי להדליק את המכשיר. הסתכל בצג 
 . WARM כדי לאשר שהמכשיר נמצא במצב LCD -ה

.WARM לפי ברירת מחדל המכשיר נמצא במצב

8

מצב חימום

בחר את טמפרטורת ההתחלתית של החלב )מקורר, טמפרטורת חדר, 
/ כדי להאיר את הטמפרטורה  או קפוא( באמצעות מקשי החצים 

enter כדי לאשר את הטמפרטורה  ההתחלתית הרצויה. לחץ על כפתור האישור
ההתחלתית. 

הערה: ברירת המחדל הראשונית של המכשיר היא הטמפרטורה ההתחלתית 
39.2˚F 4 או˚C של החלב )סמל מקורר( )מקורר( המבוסס על

9

השתמש בחיצים כדי להזין את כמות החלב שעומדים לחמם. לחץ על 
enter כדי לאשר את הכמות.   כפתור האישור

הערה: אם לוחצים לחיצה ארוכה על מקש החץ השמאלי או הימני, כמות 
החלב תעלה או תפחת במרווחים של 10 מ"ל.

10

צג ה- LCD יהבהב את המידע שהוזן למכשיר ויציג את זמן החימום. אשר 
start כדי להתחיל את החימום.  שהמידע המוצג נכון ולחץ על כפתור ההפעלה

stop וחזור   )Stop( הערה: אם המידע אינו נכון, לחץ על כפתור ההפסקה
על שלבי התכנות המפורטים לעיל. 

11

קיימים שני טיימרים על צג ה- LCD. החלק השמאלי התחתון של הצג 
מראה את זמן המחזור הכולל ויספור אחורה עד אפס. החלק השמאלי 

העליון של הצג מראה את הזמן שעבר מאז שהוכנס חלב האם או התוסף 
למכשיר. אם המכסה נפתח במהלך מחזור החימום, המכשיר יעבור למצב 
פסק זמן למשך 60 שניות. הצג החזותי שעל קדמת היחידה יהבהב בצבע 

כתום. אם מחזירים את המזרק או המכל לתוך המכשיר, ניתן ללחוץ על 
, והמחזור ימשיך עד לסיומו. אם חלפו 60 השניות,  start כפתור ההתחלה

היחידה תפסיק לפעול ותאתחל את עצמה. 

הערה: כשמשתמשים במזרק יש לפתוח את המכסה כדי להפעיל את מצב 
פסק הזמן.

12
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יש להשתמש תמיד במכסה על המזרק. וודא כי השרוול מותקן ושמגש 
השרוולים ממוקם בצורה נכונה בתוך המכשיר. סגור את מכסה המכשיר. 
המכשיר לא יפעל אם השרוול אינו מותקן בצורה נכונה. שים לב לכמות 

החלב שעומדים לחמם.

אזהרה: הקפד תמיד למשש את המכל / המזרק ולבדוק את טמפרטורת 
החלב לפני ההאכלה.

7

חימום או הפשרה בתוך מכל

הקפד תמיד לשים מכסה על מכל אחסון החלב. וודא כי השרוול מותקן 
ושמגש השרוול יושב בצורה נכונה בתוך המכשיר. שים את המכל במרכז 

המגש בתוך המכשיר וסגור את המכסה. המכשיר לא יפעל אם השרוול אינו 
מותקן בצורה נכונה. שים לב לכמות החלב שעומדים לחמם.

זהירות: יש להשתמש במכל בעל מידה מתאימה לכמות חלב האם או 
התוספים שמחממים. חימום של כמות קטנה של חלב אם או תוספים 

בבקבוקים גדולים עלול להפחית את יעילות החימום.

אזהרה:  
יש לנקוט בזהירות כשמחממים חלב במכלים ו/או עם מכסים המכילים   •

מתכת.
אין לחמם חלב עם התקן האכלה )כמו למשל Calmita או פטמה( על   •

הבקבוק.
אסור לחמם את שקיות האחסון של חלב האם.  •

צריך תמיד למשש את המכל/המזרק ולבדוק את טמפרטורת החלב לפני   •
ההאכלה.

6

חימום או הפשרה בתוך מכל

IVהפעלה VII
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פזר את הליינר בצורה שווה בתוך החלל החם יותר.

אזהרות חשובות חשוב: לזרימת אוויר טובה ולחימום מדויק, על השרוול 
להיות פתוח מול הדפנות הפנימיים של המכשיר. 

4

IV

פתח את מכסה המכשיר.
הרחב את השרוול לפני הכנסתו לתוך המכשיר.  

 כופף את השרוול בציר שלו והכנס אותו למקומו. התקן את השרוול 
בצורה בטוחה תוך שימוש בפסים שבחלק האחורי והקדמי של חלל 

המכשיר.

הערה: המכשיר לא יפעל אם השרוול אינו מותקן בצורה נכונה. 

3

הפעלה VII

מכלים מקובלים עבור חלב אם:

בקבוקים של עד 250 מ"ל )פלסטיק או זכוכית( בגובה מקסימאלי של 161 מ"מ.  •
מזרקים עד 60 מ"ל )פלסטיק(.    •

הערה: מכשיר חימום/הפשרת Calesca מיועד לחמם רק מכל אחד בכל פעם. 

חבר את תקע בית החולים לתוך שקע בקיר. לחץ על כפתור ההפעלה שעל 
לוח התצוגה של המכשיר.  

ביחידה יש גם מחוון ויזואלי הממוקם בקדמת היחידה וגם מחוון קולי 
בעל ווליום נמוך. כדי להשתיק לגמרי את המחוון הקולי, לחץ על כפתור 

. על מנת לוודא שהמחוון הקולי מושתק, יופיע סמל   )mute( ההשתקה
   .LCD -בחלק הימני העליון של צג ה 

1

הוצא את השרוולים החד-פעמיים של Medela משקית הפלסטיק. לצורכי תמונה חדשה
זיהוי, ניתן להדביק תוויות מטופלים על חלק השקית של השרוול; או 

להשתמש בטוש בלתי מחיק כדי לרשום את פרטי המטופל על הצד הקשיח 
של השרוול, כולל תאריך ושעה.

2

התקנת השרוולים

הכנס את המגש, כשצידו החלק פונה כלפי מטה, לתוך תחתית המכשיר.

הערה: יש להשתמש תמיד במגש כשמחממים מזרקים או בקבוקים.

5
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כדי להוציא את המכשיר מהסוגר של עמוד העירוי, משוך את הוו החוצה, 
סובב ¼ סיבוב, ושחרר. הוו יישאר חופשי ויאפשר למכשיר להחליק הרחק 

מהסוגר. סוגר של עמוד עירוי אינו משבש את השימוש במשטח העבודה 
של המכשיר אם הוא נשאר מחובר.

5

חבר למכשיר את כבל החשמל המצורף )בחר את השקע המתאים לארץ שלך( 
 לשקע שנמצא על גב היחידה. 

דחוף את מייצב כבל החשמל שנמצא סביב השקע החשמלי של המכשיר כלפי 
מטה מעל השקע, עד שיהיה מהודק היטב.  

הערה: כדי לקבל לחץ צליל ברמה אופטימאלית, אנו ממליצים להציב את 
המכשיר במרחק של 1 מ' או יותר מהמטופל. 

הרכבה והתקנה VI

הסר את Calesca מהאריזה. אפשר ליחידה להגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש. קרא את 
ההנחיות והנחיות ההרכבה. שים על Calesca את המדבקה עליה מופיע הסבר בשפתך, אם יש 

צורך.

1

התקנה על דלפק או על משטח קשה אחר

הוו לא 
נתפס

הוו נתפס

הסר את מתאם עמוד העירוי מהאריזה )נמכר 
בנפרד(. אתר את שני חריצי המיקום לעירוי 

שבשני צידי המכשיר. וודא שהוו שעל מתאם 
עמוד העירוי תפוס )ראה תמונה(. אם הוו 

אינו תפוס, סובב את הכפתור העגול בכיוון 
השעון עד שהוו נתפס.

3

אסור לחסום את פתחי האוורור שבתחתית 
או מאחורי המכשיר. אין להניח את 

המכשיר על משטחים רכים.

וודא שהמשטח נקי ויבש. הנח את המכשיר על משטח מוצק. וודא כי 
המכשיר מהודק למשטח כדי למנוע הטיה או נפילה. הנח את המכשיר על 

משטח מספיק נמוך כדי לאפשר לצוות לראות את החלל שלו.

2

לא חובה: התקנה על עמוד עירוי

 U תוך אחיזה חזקה במכשיר ביד אחת, החלק בזהירות את החלק בצורת
של המתאם לתוך חריץ העירוי שבחרת הממוקם על המכשיר, עד שהוא 

נכנס למקומו בנקישה. שים את המתאם על עמוד העירוי הרצוי. וודא 
שהמכשיר אינו משבש כל ציוד אחר על עמוד העירוי. 

לחיזוק, סובב את הכפתור המשולש בכיוון השעון עד שהמהדק נתפס 
בעמוד העירוי.

74

אסור לחסום את פתחי האוורור 
שבתחתית או מאחורי המכשיר.
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•  אסור להפעיל מכשיר חשמלי אם יש לו כבל או שקע פגומים, אם הוא אינו פועל באופן תקין, אם 
הוא הופל או אם נגרם לו נזק, או אם הוא הופל לתוך מים.

אסור לנסות לנגוע במכשיר חשמלי שנפל למים. יש לנתקו מיד מהחשמל.   •
יש להשתמש תמיד בשקע עם הגנת הארקה נאותה.  •

שימוש/הפעלה
נדרשת השגחה כאשר משתמשים במוצר זה בקרבת ילדים.  •

•  מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות 
מוגבלות, או חסרי ניסיון או ידע, מלבד אם הם קיבלו הנחיות או פיקוח בנוגע לשימוש במכשיר על 

ידי האדם האחראי על בטיחותם.
יש להפעיל את המכשיר אך ורק כשהוא פונה כלפי מעלה.  •

אסור להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מחובר לשקע החשמלי.  •
אסור להשתמש כשישנים או כשמטושטשים.  •

אסור להשתמש בחוץ.  •
•  אסור לאחסן או מוצר זה או להשתמש בו במקום בו הוא יכול ליפול או במקום בו ניתן למשוך אותו 

לתוך אמבטיה או כיור.
אסור להשתמש במכשיר בזמן רחצה באמבטיה או במקלחת.  •

•  אסור להניח את המכשיר על עמוד עירוי בגובה של מעל 1.5 מ' על מנת לצמצם את סכנת הטפטוף 
במהלך פעולתו.

אסור לחמם את שקיות האחסון של חלב האם.  •
אין להניח את המכשיר על משטחים רכים.  •

יש לנקוט בזהירות כשמחממים חלב במכלים ו/או עם מכסים המכילים מתכת.   •
אין לחמם חלב עם התקן האכלה )כמו למשל Calmita או פטמה( על הבקבוק.  •

יש לבדוק תמיד את טמפרטורת החלב לפני האכלת התינוק.  •
חימום של כמות קטנה של חלב אם או תוסף בבקבוקים גדולים עלול להפחית את יעילות החימום.    •

אם מדליקים את המכשיר ולא מפעילים מחזור חימום, הוא ייכבה אוטומטית לאחר 10 דקות.   •

ניקיון והיגיינה
יש לנקות את המכשיר לפני השימוש הראשון.  •

•  יש לנקות את המכשיר בשימוש בין מטופלים שונים או על פי הצורך, באמצעות חומר חיטוי של בית 
חולים ומגבונים או בד נטול מוך. עיין בסעיף 'טיפול וניקוי' למידע על חומרי הניקוי המאושרים. אין 

להתיז או לשפוך נוזל ישירות על המכשיר. 
במהלך הניקוי, המכשיר צריך להיות כבוי ומנותק מהחשמל.  •

•  השרוולים החד פעמיים של Medela  עבור המכשיר הם פריטים לטיפול המיועדים למטופל אחד 
בלבד. על מנת למנוע זיהום מצטלב, אסור לחלוק את השרוולים בין מטופלים.

 .FCC -על פי חלק 15 של כללי ה ,A הערה: הציוד נבדק ונמצא תואם למגבלות מכשיר דיגיטאלי מסוג
מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה מפני שיבושים מזיקים כאשר הציוד מופעל בסביבה מסחרית. 

ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדירות רדיו ואם לא מתקינים ומשתמשים בו בהתאם 
למדריך ההוראות, הוא עלול לגרום לשיבושים מזיקים לשידורי רדיו. קרוב לוודאי שהפעלת מכשיר זה 

באזור מגורים תגרום לשיבושים מזיקים והמשתמש יידרש לתקן את ההפרעות על חשבונו.  

שמור את מדריך ההוראות הזה

אזהרות חשובות V
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אזהרות חשובות V

כשמשתמשים במכשירים חשמליים, יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות ובטיחות בסיסיים על מנת 
להפחית את הסיכון לכוויות, התחשמלות, דלקה או פגיעה גופנית.

אנא קרא את כל ההנחיות בתשומת לב לפני השימוש.
מוצר

יש להשתמש במוצר רק לשימושו המיועד המתואר במדריך ההנחיות הזה.  •
יש להשתמש רק בכבל החשמל המגיע עם המכשיר )בחר את התקע המתאים לארץ שלך(.  •

יש לשמור על המכשיר יבש ולא להציבו באור שמש ישיר.  •
אין להניח או להכניס את היחידה לתוך מים או כל נוזל אחר.  •

יש להשתמש אך ורק ברכיבי Medela שהגיעו עם היחידה.  •
•  אסור להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן, מכיוון שהדבר עלול ליצור מצבים 

מסוכנים.
יש לבדוק את הרכיבים כדי לוודא שהם אינם שחוקים או פגומים.  •

על מנת למנוע נזק או פגיעה ליחידה, אין להרים או לשאת את היחידה מהמכסה שלהם.  •
לא קיימים במכשיר רכיבים המיועדים לטיפול המשתמש. אל תנסה לתקן את המכשיר בעצמך.   •
•  אם משתמשים במתאם עמוד עירוי עם המכשיר, אסור להעמיס את עמוד העירוי יתר על המידה 

בציוד עודף שעלול להביא לסכנת טפטוף.

חשמלי
יש לוודא שהמתח החשמלי של המכשיר מתאים למקור החשמל.  •
חבר קודם כל את כבל החשמל למכשיר ולאחר מכן לשקע בקיר.  •

יש לנתק תמיד את המכשירים החשמליים מיד לאחר השימוש בהם.    •
בידוד מהחשמל מובטח רק באמצעות ניתוק כבל החשמל מהשקע בקיר.  •

יש להרחיק את כבל החשמל ואת כל הרכיבים ממשטחים מחוממים.  •

שימוש מיועד  IV

Calesca הוא מכשיר המיועד לחימום והפשרה של חלב.
משמש לחמם חלב אם או תוספים ללא שימוש במים לטמפרטורה אידיאלית להאכלה )כ- 34°C( עבור   •

חולים המאושפזים בבית חולים.
משמש להפשרת חלב אם או תוסף ממצב קפוא לחלוטין ללא שימוש במים עבור חולים המאושפזים   •

בבית חולים )הפשרה לטמפרטורת מקרר(.
ניתן להפשיר חלב אם או תוספים ולאחר מכן לחלק אותם למנות לשמירה במקרר ולהשתמש במהלך   •

היום.

התקן Calesca לחימום /הפשרה  III

מכשיר זה יכול גם לחמם וגם להפשיר חלב אם או תוספים בסביבת בית חולים, ופעולתו מבוססת על 
זרימת אוויר חם בתוך תא סגור המכיל מכל אחסון לחלב אם או מזרק. Calesca מחמם נוזלים במכלים 

בהם משתמשים לעיתים קרובות עד לטמפרטורה של כ- 4°C ± 34°C( 34°C( – בין אם הם קפואים, 
מקוררים או בטמפרטורת החדר, או מפשיר אותם לטמפרטורת מקרר. תהליך החימום האיטי מסייע לשמור 

על הרכיבים התזונתיים והויטמינים. 

הפונקציות, התכונות והתכנון של המכשיר פותחו במיוחד כדי להתאים ליחידות טיפול נמרץ בילוד 
)NICU( כיחידה בודדת שניצבת ליד המיטה. עם זאת, ניתן להשתמש במכשיר גם בבית יולדות, באגף 

פדיאטרי, וכו'. 
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תוכן עניינים

השרוולים ומתאמי עמודי עירוי נמכרים בנפרד. ניתן למצוא מידע נוסף על מוצרי Medela בכתובת 
www.medela.com ולחפש מאתרי מקום בארץ שלך. 

כל התקן מחמם/מפשיר של Calesca ארוז ונשלח בנפרד.

תכולת המארז כוללת:
- 1 התקן Calesca לחימום/הפשרה

- 1 כבל חשמל

- 1 הוראות ומדריך הרכבה

מספרי הפריטים

תוכן

I

II

020.0002 1   שרוולים חד פעמיים )4 קופסאות של 25 יחידות כל אחת( 

020.0001 2   מתאם עמוד עירוי 

 200.3719  Euro 3  כבל חשמל

200.3720  CH 4  כבל חשמל

200.3721  UK 5  כבל חשמל

200.3722  AUS/NZ 6  כבל חשמל

200.4202  JA 7  כבל חשמל

31 סקירת המוצר 
30 תוכן עניינים 
30 מספרי הפריטים 
30 תוכן 
29 מכשיר Calesca לחימום/הפשרה 
29 שימוש מיועד 
28-29 אזהרות חשובות 
27 הרכבה והתקנה 
22-26 הפעלה 
20-22 ניקיון והיגיינה 
20 אחריות 
20 השלכה לפח 
19 פתרון בעיות 
90-88  Notes
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סקירת המוצר

הפעלה/כיבוי

stop

עצור

start

השתקת החיווי הקוליהתחל

חץ ימני, לבחירהחץ שמאלי, לבחירה

enter

אישור

בחירת מצב
מצב הפשרהמצב חימום

 חימום או 
הפשרה מ

20°C~  טמפרטורת החדר  

4°C~  טמפרטורת מקרר  

-20°C~  20°-  טמפרטורת קיפאוןC~  טמפרטורת קיפאון  

כמות 
בחירה

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

LCD צג
זמן סיום  .1

2.  מחוון הסיום מופיע כאשר הושלמה 
או הופסקה פעולת מצב החימום או 

ההפשרה
הזמן שחלף  .3

מחוון המציין את הזמן שחלף  .4
מחוון הפסקה  .5
מחוון שגיאה  .6

סמל הכנס ליינר  .7
סמל סגור מכסה  .8

סמל אזעקה מושתקת  .9
מצב   .10

  מצב חימום
  מצב הפשרה

טמפרטורת החלב   11
טמפרטורה התחלתית בקירור  

טמפרטורה התחלתית מהקפאה  
טמפרטורה התחלתית בהקפאה  

נפח במיליליטר   .12

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

נורית חיווי
תיאור הכפתור

תיאור הפעולה
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製品の概要

	
電源ボタン

stop
	

停止ボタン

start

	
スタートボタン ミュートボタン

	
左矢印ボタン 右矢印ボタン

enter
	

決定ボタン

選択モード 	
加温モード

	
解凍モード

加温/解凍す
る母乳の保存

状態

  室温        ~20°C

  冷蔵温度  ~4°C

  冷凍温度  ~-20°C   冷凍温度 ~-20°C

容量
選択

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

LCD ディスプレイ
1.	 プログラム時間
2.	 終了または途中停止した場合に表示
3.	 経過時間表示
4. 	 残り時間表示
5. 	 休止表示
6. 	 エラー表示
7. 	 ディスポシート装着指示
8. 	 ふた閉め指示
9. 	 ミュート
10.	 選択モード
	 加温モード
	 解凍モード
11.	 母乳保存温度
	 冷蔵温度 (開始時)
	 室温 (開始時)
	 冷凍温度 (開始時)
12.	 容量 (ml)

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

電源ランプ
ボタンの説明

操作の説明
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目次

ディスポシートと点滴台アダプターは別売品です。Medela 社の製品についての詳細は、	
www.medela.com にアクセスし、お住まいの国の店舗検索をご利用ください。

それぞれの Calesca 加温/解凍装置は個別に梱包・出荷されています。

同梱されているもの：
– Calesca 加温/解凍装置 1 台

– 電源コード 1 本

– 取り扱いおよび組立方法に関する説明書 1 冊

部品リスト

コンテンツ

I

II

1   ディスポシート (4箱、各25枚入)	 020.0002

2   点滴台アダプター 	 020.0001

3   電源コード 欧州用	 200.3719

4   電源コード スイス用	 200.3720

5   電源コード 英国用	 200.3721

6   電源コード オーストラリア/ニュージーランド用	 200.3722

7   電源コード 日本用	 200.4202

製品の概要 32
目次 33
部品リスト 33
コンテンツ 33
Calesca 加温/解凍装置 34
ご使用にあたって� 34
安全にお使い頂くために 34-35
組み立て方と設置方法 36
操作方法 37-41
クリーニングと消毒について 41-43
保証 43
廃棄の方法 43
トラブルシューティング 44
Notes 88-90



34 JA

安全にお使い頂くためにV

当電気製品を使用する際は、やけど、感電、火災、事故などを防止するため安全注意事項を
必ずお守りください。

ご使用になる前に「使用説明書」をよくお読みください。
製品について
• 製品の使用方法は本書の記載に従ってください。
• 装置に付属する専用電源コードをご使用ください	(ご使用になる国に適したプラグを選んでく
ださい)。

• 本体を高温の場所に放置しないでください。
• 水などの液体に入れたり、落としたりしないようご注意ください。
• 装置に付属する Medela 社の純正部品を必ずご使用ください。
• 危険な事故を引き起こす恐れがあるため、付属品はメーカー純正品以外のものはご使用にな
らないでください。

• 部品に摩耗や破損がないか確認してください。	
• 装置への破損や事故を防ぐため、装置の蓋を持って持ち上げたり、運んだりしないでください。
• 装置内部の部品にお客様が修理できるものはありません。お客様ご自身による修理はしないで
ください。

• 点滴台アダプターを取り付けて使用する場合は、点滴台に過剰な負荷をかけないでください。
転倒などの危険があります。

電気部品
• 本体と電源コードがご使用になる国の電圧に適応しているかご確認ください。
• まず本体に電源コードを差し込み、それからコンセントに差し込んでください。
• 使用後は必ず、すぐにコンセントを抜いてください。
• 電源コードをコンセントから抜くことで、主電源から確実に切断されます。
• 電源コードや部品などを、高熱を発する物の近くや高温になる場所に放置しないでください。

ご使用にあたって�IV

Calesca は母乳を加温・解凍する装置です。
• 	 病院内において、水を使用することなく、適切な哺乳温度 (約 34°C) まで母乳を加温す
ることができます。

• 	 また完全に冷凍された母乳を冷蔵温度まで水を使用せずに解凍することも可能です。
• 	 解凍した母乳は、小分けにして冷蔵保存することができ、その日の分として赤ちゃんに
あげることができます。

Calesca 加温/解凍装置�III

この装置は、病院/施設において母乳の加温/解凍を行うことができます。温風が循環する
空間に、母乳を保存した容器またはシリンジを入れることにより母乳を加温または解凍
します。Calesca は容器に入った液体を冷凍・冷蔵・室温に保存された状態から約 34°C 
(34°C ± 4°C) まで温めるか、または冷蔵温度まで解凍します。ゆっくりと加温することによ
り、栄養成分やビタミン等の喪失を抑えます。

この装置は NICU (新生児集中治療室) にてクベースサイドに備え付けられるよう設計さ
れており、特別な機能・特性を備えています。また産科・小児科病棟でもお使い頂けます。
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• 電源コードやプラグに損傷がある場合、正常に動かなくなった場合、落下したり損傷し
た場合、または水の中に落としたときは、絶対に電源を入れないでください。

• 万一、水の中に落下したら絶対に触らないでください。すぐにコンセントを抜いてくださ
い。

• アースは必ず、正しく接続してください。

使用/操作上のご注意
• お子様の近くで本装置を使用する際には、必ずお子様から目を離さないようにしてくだ
さい。

• 安全にこの装置をご使用頂くために、使用方法をよくお読みください。ご使用方法が十
分に理解できない場合、正しく操作できない場合、皮膚感覚の弱い方の単独でのご使
用は避けて必ず安全な状況を確保できる人物が付き添ってご使用ください。

• 装置は必ず上向きでご使用ください。
• 電源コードをコンセントに差したまま放置しないでください。
• 睡眠中や眠気が強いときの使用は控えてください。
• 屋外での使用は避けてください。
• バスタブやシンク周辺での保管や使用は避けてください。
• 風呂場やシャワー室での使用は避けてください。
• 装置を点滴台に装着する際は、動作中の転倒危険防止のため、1.5m (5	フィート)	より高
い位置に取り付けないでください。

• 保存用バッグに入れたまま、母乳を加温しないでください。
• 装置は平らな安定した場所でお使いください。
• 	容器やふたに金属部分がある場合、注意して加温してください。
• 哺乳瓶に哺乳装置 (Calmita	や乳首など)	をつけたまま母乳を温めないでください。
• 温めた母乳を飲ませる前に、必ず温度を確認してください。
• 大きな哺乳瓶を使って少量の母乳を温める場合、加温効率が低下する可能性がありま
す。	

• 装置の電源を入れた後、10 分間操作せずに放置しておくと、電源は自動的に切れます。

クリーニングと消毒について
• 初めてご使用になる前に装置を清掃してください。
• 使用後、あるいは必要に応じて、装置をワイプや糸くずの出ない布で、病院で一般的に
用いられる消毒剤を用いて消毒してください。使用が認められている洗剤については、
クリーニングと消毒に関するセクションをご確認ください。本体に直接スプレーをかけ
たり液体を流したりしないでください。

• 洗浄の際は、装置のスイッチを切り、コンセントを抜いてください。
• Medela 社のディスポシートは個人用です。相互感染を防ぐため、複数の方との共同使
用はしないでください。

注意：本機器は、FCC 規定の Part 15 に基づくクラス A デジタルデバイスの制限に
準拠していることが試験によって確認されています。これらの制限は、商業環境で機
器を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。本機器は、無線
周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアル
に記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオの受信障害が起こ
ることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があり
ます。その場合には、使用者側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。

この使用説明書は必ず保管してください

安全にお使い頂くためにV
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点滴台のブラケットから装置を外すには、ピンを引き 4 分
の 1 回転させて外します。ピンが外れ、装置を外すことが
できます。	
ブラケットを取り付けたままでも、机上で使用できます。

5

付属するプラグを背面のソケットに差し込みます (お客様の国
に対応したプラグをお選びください)。	
ソケット差し込み部にあるワイヤーコードの固定具を下してプ
ラグをしっかり固定させます。

注意：適切な音圧レベルとするために、装置は使用者から 1 メ
ートル以上離して設置してください。

組み立て方と設置方法VI

Calesca を開封します。装置が、使用前に室温になるようにしてください。使用説明書を
よく読んでから組み立ててください。 必要があれば、お客様の言語による使用説明書を 
Calesca の装置に貼り付けてください。

1

カウンタースペースや平らな安定した場所でご使用になる場合の設置方法

閉まって
いない

閉まって
いる

点滴台アダプター (別売) を開封しま
す。装置の両面にある点滴台装着用の
スロットを確認します。点滴台アダプ
ターのピンが閉まっていることを確認
します (図参照)。ピンが閉まっていな
い場合、ノブを時計回りに回して、ピン
を締めます。

3

装置の底部と背面にある通気口を
塞がないでください。安定性のない
場所には置かないでください。

表面が汚れたり濡れたりしていないことを確認してください。転
落・落下防止のため装置は安定した場所に設置してお使いくだ
さい。使用者が装置内部の空洞まで上から確認できるよう十分
に低い場所へ装置を設置してください。

2

オプション:点滴台アダプターを装着して取り付ける場合

装置を片手でしっかりと持ちながら、点滴台アダプターの Ｕ 字
型をした部分を装置の点滴スロットへ、ぴったりはまるまで慎
重に差し込みます。点滴台アダプターを点滴台に取り付けます。
点滴台に装着されている他の機器や点滴ラインなどに注意し
て取り付けてください。	
点滴台にしっかりとクランプがはまるまで、三角形のノブを時計
回りに回して固定させてください。

74

装置の底部と背面にある通気口を塞
がないでください。
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加温を行うための空洞に、ディスポシートを均一に広げます。

重要：通気を良くし、正しく加温を行うためには、ディスポシート
を内部の壁に沿って広げてください。

4

IV

装置のふたを開けます。
装置へ装着する前にディスポシートを拡げます。
ヒンジ部でディスポシートを曲げて、正しい位置に装着します。
装置内部の空洞の前後にあるタブを使用して、ディスポシートを
しっかりと取り付けます。

注意：ディスポシートが正しく装着されていないと作動しません。

3

操作方法VII

母乳の加温/解凍に使用できる容器：

• 最大容量 250 ml、高さ 161 mm 以下のボトル	(プラスチックまたはガラス製)
• 最大容量 60 ml までのシリンジ	(プラスチック製)

注意：Calesca 加温/解凍装置は、一度に複数の容器を加温することはできません。

病院用電源コードをコンセントに差し込みます。装置のディスプ
レイ上の電源ボタンを押します。
LCD ディスプレイと音声と共に、装置が作動します。音声をオフ
にしたい場合は、 	ミュートボタンを押します。LCD ディスプレ
イの右上に	 	が表示され、音声がミュートになったことが確認
できます。

1

新しい画像 プラスチック製のバッグから Medela 社のディスポシートを取り
出します。使用者を正しく特定するため、ディスポシートのバッ
グ部分に患者様のラベルを貼ったり、ディスポシートの表面の
硬い部分に、患者様の名前、日付、時間等の情報を油性ペンなど
で記入します。

2

ディスポシートの装着方法

平らな面を下にして、トレーを装置の底へ置きます。

注意：	シリンジやボトルを暖める場合は、必ずトレーを使用して
ください。

5
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シリンジ使用の際は、必ずシリンジにキャップをし、装置のふた
は閉めたまま使用します。手前の差し込み口へシリンジを挿入
し、シリンジの手持ち部分が差し込み口にくるようしっかりと奥
まで挿入してください。加温する母乳量に注意してください。

警告：温めた母乳を飲ませる前に、必ず容器やシリンジを触って
温度を確認してください。

7

容器利用で母乳を加温または解凍する場合

母乳を入れた容器は、必ずふたをしてください。ディスポシート
が装着され、トレーが正しく装置内に取り付けられていることを
確認してください。トレーの中央に容器を置き、ふたを閉めてく
ださい。装置は、ディスポシートが正しく装着されていないと作
動しません。温める母乳量に注意してください。

注意：温める母乳の量に応じた適切なサイズの容器を使用して
ください。大きな容器で少量の母乳を温める場合、加温効率が
低下する可能性があります。

警告：
•  容器やふたに金属部分がある場合、注意して加温してください。
• 	哺乳瓶に哺乳装置 (Calmita や乳首など)	をつけたまま母乳
を温めないでください。

• 保存用バッグに入れたまま、母乳を加温しないでください。
•  温めた母乳を飲ませる前に、必ず容器やシリンジを触って温
度を確認してください。

6

容器利用で母乳を加温または解凍する場合

IV 操作方法VII
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装置の電源ボタン	 	を押して電源を入れます。LCD ディプレ
イで装置が加温モード になっていることを確認します。

注意：装置の初期設定では加温モードに設定されています。

8

加温モード

矢印ボタン	 / 	を押して母乳の保存状態を選択します(冷蔵/
室温/冷凍)。該当する保存状態もしくは温度を選択し、決定ボタ
ン	 enter 	を押します。

注意：装置の初期設定では母乳の保存状態は冷蔵温度に設定さ
れています (4˚C または 39.2˚Fを基本としています)。

9

矢印ボタンで加温する母乳量を入力します。適切な母乳量を選
択し、決定ボタン	 enter 	を押します。

注意：右矢印ボタンを押すと量が増加し、左矢印ボタンを押すと
減少します。各矢印ボタンを長押しすると 10 mL ごとに量表示
が増減します。

10

LCD ディスプレイ上に、入力された情報が点滅され所要時間が
表示されます。入力した情報が正しいことを確認し、スタートボ
タン	 start 	を押して加温を開始します。

注意：入力された情報を訂正する場合は、停止ボタン stopを押し
て、前の手順に戻って入力しなおします。

11

LCD ディスプレイには 2 つのタイマー表示があります。左下に
はプログラムの残り時間が表示され、ゼロまでカウントダウンし
ていきます。ディスプレイの左上には、装置に搾母乳が入れられ
てからの経過時間が表示されます。	
加温プログラム中にふたが開いた場合、プログラムは 60 秒の
停止モードに入ります。装置前面の電源ランプがオレンジ色に
点滅します。シリンジや容器が元に戻されると、スタートボタン
start 	を押すことが可能となり、プログラムが再スタートします。	
60 秒を超えると、装置は停止し、リセットされます。

注意：シリンジを使用している間、ふたを開いて停止モードを作
動させます。

12
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LCD ディスプレイ上に、入力された情報が点滅され、所要時間
が表示されます。入力した情報が正しいことを確認し、スタート
ボタン	 start 	を押して解凍を開始します。

注意：入力された情報を訂正する場合は、停止ボタン stop  を押し
て、前の手順に戻って入力しなおします。

17

矢印ボタンを使用して、解凍する母乳量を入力します。適切な母
乳量を選択し決定ボタン	 enter 	を押します。

注意：右矢印ボタンを押すと量が増加し、左矢印ボタンを押すと
減少します。各矢印ボタンを長押しすると 10 mL ごとに量表示
が増減します。

16

装置の電源ボタン	 	を押して電源を入れます。装置の初期設
定では加温モード	 	に設定されています。装置の右矢印ボ
タン	 	を押して、解凍モード	 	を選びます。解凍モードに
するには、決定ボタン	 enter 	を押します。解凍モード	 	になる
と、装置は自動的に母乳の保存状態に冷凍	 	を選択します。

15

保温中にふたが開いた場合、電源ランプはオレンジ色に点滅し、
装置は 60 秒の停止モードに入ります。シリンジまたは容器が装
置に戻されると、スタートボタン	 start  を押すことが可能になり、保
温状態に戻ります。
保温プログラムが終了すると、装置は温度の維持を停止します。そ
の後はふたが開けられるか、装置が停止されるまで、15 秒ごとに
チャイムが鳴ります (ミュート時を除く)。容器やシリンジを取りだし
たらゆっくりと母乳をかき混ぜて、停止ボタンを押してください。

注意：シリンジを使用している間、ふたを開いて停止モードを作
動させます。

警告：温めた母乳を飲ませる前に、必ず容器やシリンジを触って
温度を確認してください。

14

加温プログラムが完了すると、電源ランプは緑に点滅し、チャイム
が鳴ります (ミュート時を除く)。加温プログラムが完了すると、装
置は自動的に保温に切り替わり 30 分間持続します。保温中は温
めた母乳が冷めないよう、体温と同じ温度の温風が装置の内部
を循環し続けます。電源ランプは緑に点滅し続けます。保温中は、
チャイムが 5 分ごとに鳴ります (ミュート時を除く)。保温時間が
終了する前に、母乳を取り出します。

13

注意：Calesca の加温プログラムは、母乳を冷蔵温度	(約 4℃	または 39.2˚F) から加温する
よう設計されています。加温開始時に母乳に未解凍の部分が含まれている場合、加温プロ
グラム終了時の母乳の温度は、装置で設定されている温度を下回ることがあります。

解凍モード

IV 操作方法VII
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解凍プログラムが完了すると、解凍は自動的に終了します。電源
ランプが緑に点滅を続け、チャイムが 15 秒ごとに鳴ります (ミ
ュート時を除く)。解凍プログラムが完了したらすぐに母乳を取り
出し、母乳が完全に溶けないようにします。

重要：未解凍部分が残っていない場合は、病院の母乳の取り扱
いと保管に関する方針に従ってください。

19

LCD ディスプレイには 2 つのタイマー表示があります。左下に
はプログラムの残り時間が表示され、ゼロまでカウントダウンし
ていきます。ディスプレイの左上には、装置に搾母乳が入れられ
てからの経過時間が表示されます。	
解凍プログラム中にふたが開いた場合、プログラムは 60 秒の
停止モードに入ります。装置前面の電源ランプがオレンジ色に
点滅します。シリンジや容器が元に戻されると、スタートボタン
start 	を押すことが可能となり、プログラムが再スタートします。	
60 秒を超えると、装置は停止し、リセットされます。

注意：シリンジを使用している間、ふたを開いて停止モードを作
動させます。

18

注意：	Calesca の解凍プログラムは、推奨される冷凍温度 (約 -20˚C/-4˚F) から母乳を解凍
するよう設計されています。母乳の一部が液体になっている場合、解凍プログラム終了時の
母乳の温度は装置の設計温度よりも高くなることがあります。母乳は完全に冷凍された状
態から解凍してください。

クリーニングと消毒についてVIII

注意：
• クリーニングを行う際は、電源コードを抜いてください。
• 	以下に記載されているクリーニングを行う際は、飲料に適した品質の水を使用してください。
• 	メーカーで推奨されている方法以外でクリーニングや消毒を行う場合、実行する前にメーカ
ーに確認してください。

•  装置を滅菌するために浸漬したり、オートクレーブ、加熱、蒸気、ETO (エチレンオキサイドガ
ス)、放射線などを使用しないでください。

• 	ふたの金属ヒンジ	(蝶番部分)	に油成分	(グリース)	が見られることがありますが、問題はあり
ません。ヒンジの寿命が短くなるため、グリースを除去しないでください。

• 	適切なクリーニングを行わずに複数の使用者が装置を使用すると、健康上のリスクを生じさ
せる恐れがあります。ディスポシートは個人使用を前提としており、複数の使用者が共同使用
すると健康上のリスクを生じさせる恐れがあります。

• 	本体表面または内部に危険物質が付着した場合は、各自の責任において汚染物の除去を行
ってください。

注意：これらの推奨事項は、各施設によって定めるべき消毒方法・基準の代わりになるもので
はありません。各施設における、併用設備の消毒に関する方針を参照してください。

使用可能な洗
剤*

• Cavicide® クリーナーおよびワイプ
• PDI® Sani-Cloth® クリーナーおよびワイプ
• イソプロピルアルコール
• 3% 過酸化水素液またはワイプ
• 石鹸水
*消毒用ワイプのメーカーによる配合の変更に対す
る責任は負いません。

衛生面 装置を操作する前、ディスポシート開封前および装
着前に、あらかじめ手を洗ってください。
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装置のケア

ディスポシートの取り扱いについて

クリーニングと消毒についてVIII

準備 Calesca は初めてご使用になる前および使用者ごと
にクリーニングしてください。本製品のディスポシ
ートは個人使用を前提としており共同使用できませ
ん。適切なクリーニングを行わずに共同使用した場
合、健康上のリスクを生じさせる恐れがあります。
装置を操作する前、ディスポシート開封前および装
着前に、あらかじめ手を洗ってください。

使用者ごとにク
リーニングする

場合

Medela 社のディスポシートを取り除き、ワイプま
たは糸くずの出ない布と、使用が認められている洗
剤を使用して、装置内部をきれいにしてください。
装置内部または表面に直接スプレーをかけたり液体
を流さないでください。	
使用する前に自然乾燥させてください。

個人使用でク
リーニングする

場合

装置は使用前および使用者ごとに、使用が認められ
ている洗剤を使用して拭き掃除を行う必要がありま
す。母乳が装置にこぼれたときは、ディスポシート
を取り除き、きれいに拭き取ってください。

共同使用でク
リーニングする

場合

装置を共同使用する場合、各自ディスポシートに
必ず使用者の名前、日付、時間を正しく記入して
ください。ディスポシートは個人使用製品ですの
で、各自専用品をお使いください。各使用者による
使用後、毎回、使用が認められている洗剤を使用
して装置外側の表面を拭き掃除することが推奨され
ています。

使用について Medela 社のディスポシートは個人使用が意図されて
います。Medela 社は、ディスポシートを 12 時間毎
に交換することを推奨しています。ディスポシートに
母乳がこぼれたり付着した場合は、必ず交換してくだ
さい。また目に見える破損がある場合にも、母乳がシ
ートから装置にこぼれ出て汚染する可能性があります
ので、ディスポシートを交換してください。

ディスポシート
の取り扱いに

ついて

加温や解凍後は、毎回ディスポートに凝縮物や母乳が
こぼれたり付着していないか確認してください。デ
ィスポシートは個人使用製品です。ラベルに記載され
ている使用者が母乳を温める必要がなくなった場合に
は、ディスポシートを取り外し、廃棄してください。

ディスポシート
に凝縮物があ

る場合

解凍前の保存容器の外側に霜が付着した状態で装置内
に置かれた場合は、解凍後のディスポシートに凝縮物
が見られることがあります。ディスポシートの凝縮物
を自然乾燥させるには、装置を使用していないときに
装置のふたを開け放したままにしてください。

ディスポシー
トに母乳の付
着が見られる

場合

ただちにディスポシートを廃棄してください。次回使
用のために、新しいディスポシートを装着します。
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廃棄の方法�X

装置はプラスチックと金属で構成されており、分解することはできません。廃棄は地域の条
例に従って行ってください。

保証�IX

保証期間はお手元に届いた日より 2 年間有効です。ディスポシートや付属品は保証の適
用外です。使用上の誤り、改造または不当な修理による故障および損傷、使用目的以外で
の使用にて生じた損害・事故については当メーカーは責任を負いません。定期点検や修理
は Medela 社が承認した技術者に依頼してください。

注意
適切なクリーニングを行わずに複数の使用者が装置を使用すると、健康上のリスクを生じ
させる恐れがあります。ディスポシートは個人使用を前提としており、複数の使用者が共同
使用すると健康上のリスクを生じさせる恐れがあります。

装置に母乳の
付着が見られ

る場合

装置に母乳がこぼれたり付着していないか確かめ、必要
に応じて拭き掃除をします。次回使用のために、新しいデ
ィスポシートを装着します。

ディスポシー
トの損傷

ディスポシートに目に見える損傷 (裂け目や破れなど) 
がないか検査します。 ディスポシートが損傷している場
合、母乳が装置にこぼれたり付着するのを防ぐために直
ちに廃棄し、交換してください。
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トラブルシューティング�XI

トラブル ディスプレイ表示 解決方法

電源ランプが赤く点滅している LCD ディスプレイ上のエラー表示とディスポシ
ート装着表示が点灯している

ディスポシートが装着されているか確認する。装置のふたを開けてディスポシートを適切に装着す
る。スタートボタンを押す。37 ページのディスポシートの装着についてのセクションを参照する。

電源ランプが赤く点滅している LCD ディスプレイ上のエラー表示とふた閉め表
示が点灯する ふたを閉め、スタートボタンを押す。

装置の電源が入らない。 装置背面にあるプラグが完全に押し込まれているか確認する。
他のコンセントに差し替えて試してみる。

装置側面の装着用スロットに点滴台アダプター
を取り付けた後、点滴台に固定するためのク
ランプがアダプターから外れている

点滴台アダプターのピンがアダプター取り付け前にしっかりと閉まっていることを確認し、アダ
プタを点滴台取り付けスロットにぴったりと差し込む。

母乳を加温し過ぎている 高温注意 母乳を飲ませる前に冷ます。設定が正しいか確認する。
注意：高温により母乳に含まれる有効な免疫特性等が失われることがある。

母乳が十分に加温されていない

•  ディスポシートが適切に装着されていることを確認する。37 ページのディスポシートの装着に
ついてのセクションを参照する。

• 	温める母乳量に対して適切なサイズの容器を使用する。38–41 ページの容器利用で母乳を加温ま
たは解凍する場合のセクションを参照する。

•  60 秒以内に装置へ母乳を戻し、スタートボタンを押して加温を続ける。新たに加温プログラム
を開始しないこと。

解凍した母乳が完全に液状になっている 設定が正しいことを確認する。解凍プログラムが終了したら、直ちに母乳を取り出す。

停止モードから再開できない 「停止」表示 ふたがしっかり閉じており、ディスポシートが適切に装着されていることを確認する。シリンジを
使用する場合は、スタートボタンを押す前にシリンジがしっかりと挿入されているか確認する。

操作中に突然停止モードになる 「停止」表示
ディスポシートが適切に装着され、シリンジが中央部分に向かって正しく挿入されていることを
確認する。装置が日光や加熱灯などの激しい赤外線光源にさらされている場合は、別の場所へ移
動させる。

電源ランプが赤く点滅している
タイマーが大きく表示されている LCD ディス
プレイの左下に、エラー表示とエラーコードが
表示される

電源ボタンを 4 秒以上長押しし、装置の電源コードを抜き、10 秒待ってから再度コンセントに差
し込み、電源ボタンを押す。Medela 社のカスタマーサービスに問い合わせる。

エラーコード：01-08、11、12 修理のため、返品する。

エラーコード：09 通風口が塞がれていないことを確認する。

エラーコード：13
装置の電源を切ってコンセントを抜き、最長 30 分間、装置をクールダウンさせると、装置が動作
を再開する。エラーコード 13 が頻繁に表示される場合は、Medela 社のカスタマーサービスに問
い合わせる。

エラーコード：14 装置が室温で通気の良い場所に設置されていることを確認する。
装置の底面および背面にある通気口を塞がないようにする。
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제품 개요

	
켜기/끄기

stop
	

정지

start

	
시작 음향 표시기 음소거

	
왼쪽 화살표, 선택 오른쪽 화살표, 선택

enter
	

확인

모드 선택 	
가열 모드

	
해동 모드

가열 또는 해동 
시작

  실온         ~20°C

  냉장 온도  ~4°C

  냉동 온도  ~-20°C   냉동 온도 ~-20°C

수량 
선택

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

LCD 디스플레이

1.	 완료 시간

2.	 가열 또는 해동 모드가 완료되거나 중
단되면 완료 표시기가 나타납니다

3.	 경과 시간

4. 	 경과 시간 표시기

5. 	 일시 정지 표시기

6. 	 오류 표시기

7. 	 라이너 삽입 표시

8. 	 뚜껑 닫기 표시

9. 	 경고음 소거 표시

10.	모드

	 가열 모드

	 해동 모드

11.	모유 온도

	 냉장 시작 온도

	 실온 시작 온도

	 냉동 시작 온도

12.	부피(단위: mL)

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

표시등
버튼 설명

작동 설명
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인서트와 IV 폴 어댑터는 별매입니다. Medela 제품에 대한 자세한 내용은 www.medela.com 
을 방문하여 해당 국가의 위치 찾기를 이용해보시기 바랍니다.

Calesca 가열/해동 장치는 개별 포장되어 별도로	배송됩니다.

내용물

- Calesca 가열/해동 장치 1개

- 전원 코드 1개

- 지침 및 조립 설명서 1개

품목 번호

내용물

I

II

1   일회용 인서트(25개들이 4박스)	 020.0002

2   IV 폴 어댑터 	 020.0001

3   유럽용 전원 코드	 200.3719

4   중국용 전원 코드	 200.3720

5   영국용 전원 코드	 200.3721

6   호주/뉴질랜드용 전원 코드	 200.3722

7   일본용 전원 코드	 200.4202
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중요한 안전 조치V

전기	장치를	사용할	때	항상	기본적인	안전	수칙을	준수하여	화상,	감전,	화재	또는	
부상의	위험을	줄여야	합니다.

사용	전에	모든	지침을	자세히	읽으십시오.

제품
• 이	제품은	본	설명서에	설명된	용도로만	사용하십시오.
• 제품과	함께	제공된	전원	코드만	사용하십시오	(해당	국가에	맞는	플러그를	

선택하십시오.)
• 장치를	건조하게	유지하고	직사광선이	드는	곳에	두지	마십시오.
• 장치를	물	또는	기타	액체	속에	두거나	떨어뜨리지	마십시오.
• 본	장치와	함께	공급되는 Medela 구성품만	사용하십시오.
• 제조업체가	권장하지	않는	부속품을	사용하지	마십시오.	위험한	상황이	발생할	수	

있습니다.
• 구성품의	마모	또는	손상	여부를	점검하십시오.
• 장치	손상이나	부상을	방지하기	위해	장치를	들거나	이동할	때	뚜껑을	잡지	

마십시오.
• 제품	내부에는	사용자가	수리할	수	있는	부품이	없습니다.	제품을 직접 

수리하려고 시도하지 마십시오. 
• 제품에 IV 폴	어댑터를	사용하는	경우 IV 폴이	기울어지는	위험을	초래할	수	있는	

과도한	장비를	부착하지	마십시오.

전기
• 제품의	전압은	반드시	전원과	호환되어야	합니다.
• 먼저	제품에	전원	코드를	꽂은	다음	벽	콘센트에	꽂으십시오.
• 사용한	후에는	항상	전기	제품을	전원에서	즉시	분리하십시오. 
• 전원을	분리할	때는	반드시	전원	코드를	벽	콘센트에서	분리해야	합니다.
• 전원	코드와	모든	구성품을	가열된	표면으로부터	멀리하십시오.

사용 용도�IV

Calesca는 모유 가열 및 해동 장치입니다.
• 	입원 환자들에게 이상적인 수유 온도인 약 34°C까지 물을 사용하지 않고 모유 또는 

보충제를 데우는 데 사용됩니다.
• 	입원 환자를 위해 완전히 냉동된 상태의 모유 또는 보충제를 물을 사용하지 않고  

(냉장 온도까지) 해동하는 데 사용됩니다.
• 	모유 또는 보충제를 해동한 후 알맞은 양으로 냉장하여 당일 사용할 수 있습니다.

Calesca 가열/해동 장치�III

이 제품은 병원에서 모유 또는 보충제를 가열/해동하는 데 사용할 수 있으며 모유 저장 
용기나 주사기가 있는 밀폐된 챔버에 열기를 순환시켜 작동합니다. Calesca는 가장 
일반적으로 사용되는 용기에 담긴 냉장, 냉동 또는 실온의 액체를 약 34°C(34°C ± 4°C)로 
가열하거나 냉동된 액체를 해동합니다. 천천히 가열하여 영양분과 비타민을 보존합니다.

제품의 기능, 특징 및 디자인은 단일 침상 장치로서 NICU(신생아 집중치료실)에 맞게 
특별히 개발되었습니다. 그러나 본 제품은 산과병동 및 소아병동 등에서도 사용할 수 
있습니다.
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• 코드	또는	플러그가	손상되거나	정상적으로	작동하지	않는	경우,	떨어뜨리거나	
파손된	경우,	또는	물에	빠뜨린	경우에는	절대로	전기	제품을	작동하지	마십시오.

• 물에	떨어지면	어떤	전기	제품도	물에서	꺼내려고	접촉하지	말고	즉시	코드를	
전원에서	분리하십시오.

• 항상	적절히	접지된	콘센트만	사용하십시오.

사용/작동
• 본	제품을	어린이	주변에서	사용하는	경우	감독이	필요합니다.
• 본	장치는	안전에	대해	책임을	질	수	있는	사람으로부터	제품	사용	관련	

지시를	받거나	그러한	사람의	감독을	받지	않는	경우	신체,	감각,	정신	능력이	
저하되었거나	경험	또는	지식이	부족한	사람이	사용할	수	없습니다.

• 제품을	똑바로	세운	상태에서만	작동하십시오.
• 전원에	연결된	경우	절대로	제품을	두고	자리를	비워서는	안	됩니다.
• 자고	있거나	졸음이	몰려올	때	사용하지	마십시오.
• 야외에서	사용하지	마십시오.
• 제품이	떨어지거나	욕조나	싱크대에	빠질	수	있는	곳에서	본	제품을	보관하거나	

사용하지	마십시오.
• 목욕	또는	샤워	중에	사용하지	마십시오.
• IV 폴에서	높이가 1.5m(5피트)	이상인	지점에	제품을	부착하지	않도록	하여	작동	

중	넘어지는	위험을	최소화하십시오.
•	 모유를	보관백에	넣어	가열하지	마십시오.
• 제품을	부드러운	표면에	놓지	마십시오.
• 	뚜껑에	금속이	포함되어	있거나	금속이	포함된	용기에	모유를	담아서	가열할	때	

주의를	기울이십시오.
• 병에	수유	장치(예: Calmita 또는	젖꼭지)를	장착한	채	모유를	가열하지	마십시오.
• 수유하기	전에	모유	온도를	항상	확인하십시오.
• 큰	병에	소량의	모유	또는	보충제를	넣고	가열하면	가열	효율성이	떨어질	수	

있습니다.	
• 제품의	전원을	켜고	사이클이	작동되지	않으면	10분	후	자동으로	꺼집니다.

세척과 위생
• 제품을	처음	사용하기	전에	반드시	세척해야	합니다.
• 환자가	바뀔	때	또는	필요한	경우	제품을	수건	또는	보풀	없는	천으로	일반적인	

병원	소독	절차에	따라	세척해야	합니다.	승인된	세척제에	대한	정보는	관리	및	
세척	부분을	참조하십시오.	제품에	바로	액체를	분사하거나	붓지	마십시오.

• 세척	중에는	제품을	끄고	플러그를	분리해야	합니다.
• 본	제품에	사용하는 Medela 일회용	인서트는	환자	1명에게만	사용합니다.	교차	

오염을	방지하기	위해	다른	환자와	공유하지	않도록	하십시오.

참고:	이	장비는 FCC 규칙의	파트 15에	따라	테스트되었고 A 등급	디지털	장치에	
대한	제한	사항을	준수하는	것으로	확인되었습니다.	이러한	제한은	장비를	상업용	
환경에서	작동할	때	유해한	간섭에	대한	합리적인	보호	수단을	제공하도록	고안된	
것입니다.	이	장비는	방사능	주파수	에너지를	생성,	사용하고	방출할	수	있으며	
지침	설명서에	따라	설치	및	사용하지	않으면	무선	통신에	유해한	간섭을	일으킬	수	
있습니다.	거주	지역에서	이	장비를	작동하면	유해한	간섭이	발생할	가능성이	있으며,	
이	경우	사용자는	자신의	비용으로	해당	간섭을	교정해야	합니다.	

본	설명서를	잘	보관하십시오

중요한 안전 수칙V
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IV 폴 받침대에서 제품을 제거하려면 핀을 빼고 ¼바퀴를 돌
려서 분리하십시오. 핀이 풀리면 제품을 받침대에서 빼낼 수 
있습니다.	
IV 폴 받침대가 부착되어도 작업대에서 제품을 사용하는 데 
아무런 문제가 없습니다.

5

제품과 함께 제공된 전원 코드를 장치 뒷면에 있는 소켓에 
연결하십시오(해당 국가에 맞는 플러그를 선택하십시오).	
제품 전원 소켓 주변의 전선 코드 리테이너를 단단히 고정될 
때까지 눌러서 플러그 위에 위치시키십시오.

참고:	적합한	음압	수준을	위해	제품을	환자로부터 1미터	
이상	떨어진	곳에	배치할	것을	권장합니다.

조립 및 설치VI

Calesca를 포장에서 꺼내십시오. 사용하기 전에 장치가 실온에 도달하도록 두십시오. 
설명서를 읽고 조립하십시오. 필요한 경우 해당 언어로 Calesca에 대한 디스플레이 설
명이 된 스티커를 부착하십시오.

1

카운터 공간 또는 기타 단단한 표면에 설치

핀 미고
정

핀 고정

IV 폴 어댑터(별매)의 포장을 제거하
십시오. 제품 양쪽에 IV 위치 지정 슬
롯 2 개를 장착하십시오. IV 폴 어댑터
의 핀이 맞물렸는지 확인하십시오	
(그림 참조). 핀이 맞물리지 않으면 
맞물려 고정될 때까지 시계 방향으로 
둥근 고리를 돌리십시오.

3

제품 바닥이나 뒷면의 환기구를 막
지 마십시오. 제품을 부드러운 표
면에 놓지 마십시오.

표면이 깨끗하고 건조한 지 확인하십시오. 제품을 견고한 표
면에 놓으십시오. 넘어지거나 떨어지는 위험을 방지하기 위해 
표면에 고정되어야 합니다. 의료진이 제품 구멍을 들여다보기
에 충분히 낮은 표면 위에 제품을 배치하십시오.

2

옵션: IV 폴에 설치

한 손으로 제품을 단단히 잡고 어댑터의 U자형 부분을 제품에 
있는 원하는 IV 슬롯에 딸깍 소리가 날 때까지 조심스럽게 밀어 
넣으십시오. 어댑터를 원하는 IV 폴에 설치하십시오. 제품이 IV 
폴에 부착된 다른 장비의 작동을 방해하지 않도록 주의하십시오.
고정하려면 클램프가 IV 폴에 단단히 고정될 때까지 삼각형 
손잡이를 시계 방향으로 돌리십시오.

74

본체 바닥이나 뒷면의 환기구를 
막지 마십시오.
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가열기 공간 안에서 라이너를 고르게 펼치십시오.

중요:	원활한	공기	흐름과	정확한	가열을	위해	인서트를	제
품의	내벽에	잘	펼쳐야	합니다.

4

IV

제품 뚜껑을 여십시오.
제품에 설치하기 전에 인서트를 늘리십시오. 
힌지 부분에서 인서트를 구부리고 이를 해당 위치에 배치하십시오.  
제품 구멍(공간)의 뒷부분과 앞부분에 있는 탭을 사용하여 
인서트를 단단히 설치하십시오.

참고:	인서트가	올바르게	설치되지	않으면	제품이	작동하지	
않습니다.

3

작동VII

사용 가능한 모유 용기

• 최대	높이 161mm인	최대 250ml 용량의	플라스틱	또는	유리병.
• 최대 60ml 플라스틱	주사기. 

참고: Calesca 가열/해동	장치는	한	번에	하나의	용기만	가열하도록	설계되었습니다.

병원용 플러그를 벽 콘센트에 연결하십시오. 제품 디스플레이 
패널의 전원 버튼을 누르십시오.
장치 전면의 시각 표시기와 저음형 음향 표시기로 제품이 
설정됩니다. 음향 표시기의 음을 소거하려면  음소거 
버튼을 누르십시오. 음향 표시기의 음이 소거되면 LCD 
디스플레이의 오른쪽 상단에  표시가 나타납니다. 

1

새 이미지 Medela 일회용 인서트를 비닐봉지에서 꺼내십시오. 올바른 
식별을 위해 인서트 봉지에 환자 라벨을 부착하거나 유성 마
커를 사용하여 환자 정보(날짜 및 시간 포함)를 인서트의 딱
딱한 표면에 기입할 수 있습니다.

2

인서트 설치

평평한 면을 아래로 향하게 하여 트레이를 제품 밑면에 놓으
십시오.

참고:	주사기나	병을	데울	때는	항상	트레이를	사용하십시오.

5
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항상 주사기의 뚜껑을 닫으십시오. 인서트가 설치되고 
트레이가 제품 내에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오. 
제품 뚜껑을 닫으십시오. 인서트가 올바르게 설치되지 
않으면 제품이 작동하지 않습니다. 가열할 모유의 양을 
확인하십시오.

경고:	수유하기	전에	항상	용기/주사기를	만져서	모유	
온도를	확인하십시오.

7

용기의 가열 또는 해동

모유 저장 용기의 뚜껑을 항상 닫으십시오. 인서트가 
설치되고 트레이가 제품 내에 올바르게 장착되어 있는지 
확인하십시오. 용기를 제품 내의 트레이 중앙에 놓고 뚜껑을 
닫으십시오. 인서트가 올바로 설치되지 않으면 제품이 
작동하지 않습니다. 가열할 모유의 양을 확인하십시오.

주의:	가열할	모유	또는	보충제의	부피와	비교하여	적당한	
크기의	용기를	사용하십시오.	큰	용기에	소량의	모유	또는	
보충제를	넣고	가열하면	가열	효율성이	떨어질	수	있습니다.

경고:	
•  뚜껑에	금속이	포함되어	있거나	금속이	포함된	용기에	

모유를	담아서	가열할	때	주의를	기울이십시오.
•  병에	수유	장치(예: Calmita 또는	젖꼭지)를	장착한	채	

모유를	가열하지	마십시오.
• 모유를	보관백에	넣어	가열하지	마십시오.
•  수유하기	전에	항상	용기/주사기를	만져서	모유	온도를	

확인하십시오.

6

용기의 가열 또는 해동

IV 작동VII



53KO

켜기/끄기 버튼 	을 눌러 제품을 켜십시오. LCD 
디스플레이에서 제품이 가열 	모드로 설정되어  
있는지 확인하십시오.

참고:	제품은	기본적으로	가열	모드로	설정되어	있습니다.

8

가열 모드

화살표 키 / 로 원하는 시작 온도를 강조 표시하여 모유 
시작 온도(냉장, 실온, 냉동)를 선택하십시오. 확인 버튼 enter 	
을 눌러 시작 온도를 확인하십시오.

참고:	초기에	제품의	모유	시작	온도(냉장	기호)(냉장)는	
기본적으로 4˚C(39.2˚F)로	설정되어	있습니다.

9

화살표를 사용하여 가열할 모유의 양을 입력하십시오. 확인 
버튼 enter 	을 눌러 부피를 확인하십시오.

참고:	왼쪽	또는	오른쪽	화살표를	길게	누르면 10mL 단위로	
부피가	감소하거나	증가합니다.

10

LCD 디스플레이에 제품에 입력된 정보가 깜박이며 완료 시간
이 표시됩니다. 정보가 정확하면 시작 버튼 start 을 눌러 가열을 
시작합니다.

참고:	정보가	정확하지	않으면	정지	버튼 stop  을	누르고	위의	
프로그래밍	단계를	반복하십시오.

11

LCD 디스플레이에 타이머 2개가 있습니다. 왼쪽 하단 타이머는 
총 사이클 시간을 나타내고 0까지 카운트다운합니다. 왼쪽 상단 
타이머는 제품 내부에서 모유 또는 보충제가 보관된 총 경과 
시간을 나타냅니다. 가열 사이클 중 뚜껑이 열리면 장치는  
60초간 일시 정지 모드가 됩니다. 장치 전면의 시각 표시기가 
주황색으로 반짝입니다. 주사기나 용기를 다시 장치 내부에 
놓으면 시작 버튼 start 을 누를 수 있고 사이클이 종료될 때까지 
진행됩니다. 60초가 지나면 본 장치는 정지하고 리셋됩니다.

참고:	주사기를	사용하는	동안	뚜껑을	열어	일시	정지	모드를	
활성화하십시오.

12
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LCD 디스플레이에 제품에 입력된 정보가 깜박이며 완료 
시간이 표시됩니다. 정보가 정확하면 시작 버튼 start 	을 눌러 
해동을 시작합니다.

참고:	정보가	정확하지	않으면	정지	버튼	 stop  을	누르고	위의	
프로그래밍	단계를	반복하십시오.

17

화살표를 이용하여 해동할 모유의 양을 입력하십시오. 확인 
버튼 enter 	을 눌러 부피를 확인하십시오.

참고:	왼쪽	또는	오른쪽	화살표를	길게	누르면	10mL 단위로	
부피가	감소하거나	증가합니다.

16

켜기/끄기 버튼 	을 눌러 제품을 켜십시오. 제품은 기본적
으로 가열 모드 로 설정되어 있습니다. 오른쪽 화살표 

를 눌러 해동 모드 를 강조 표시하십시오. 확인 버튼 
enter 	을 눌러 해동 모드를 확인하십시오. 해동 모드 이면 
제품은 기본적으로 냉동 	으로 설정됩니다.

15

보온 사이클 중 뚜껑이 열리면 시각 표시기가 주황색으로 
반짝이고 장치는 60초 동안 일시 정지 모드가 됩니다. 
주사기나 용기를 다시 장치 내부에 놓으면 시작 버튼 start

		
을 누를 수 있고 보온 사이클이 종료될 때까지 진행됩니다.
보온 사이클이 끝나면 장치는 더 이상 온도를 유지하지 
않습니다. (무음으로 설정되어 있지 않은 경우) 뚜껑을 열거나 
장치를 정지시킬 때까지 15초마다 경고음이 발생합니다. 모유나 
보충제를 부드럽게 혼합시키고 꺼내면 정지를 누르십시오. 

참고:	주사기를	사용하는	동안	뚜껑을	열어	일시	정지	모드를	
활성화하십시오.	

경고:	수유하기	전에	항상	용기/주사기를	만져서	모유	
온도를	확인하십시오.

14

가열 사이클이 완료되면 장치의 시각 표시기가 녹색으로 
반짝이고 (무음으로 설정되어 있지 않은 경우) 음향 표시기가 
울립니다. 가열 사이클이 완료되면 제품은 자동으로 최대 30
분간 보온 사이클 기능이 진행됩니다. 보온 사이클 중 체온과 
같은 온도로 유지되는 따뜻한 공기가 장치 내에서 순환하여 
수유 전에 모유가 냉각되지 않게 합니다. 시각 표시기는 계속 
녹색으로 반짝입니다. (무음으로 설정되어 있지 않은 경우) 
보온 사이클이 끝날 때까지 음향 표시기가 5분마다 올립니다. 
보온 사이클이 끝나기 전에 모유를 꺼내십시오.

13

참고: Calesca는	냉장	온도(약 4˚C/39.2˚F)에서	모유를	가열하도록	설계되었습니다.	사
이클을	시작할	때	용기에	얼음이	포함된	경우	가열	사이클이	끝났을	때	모유의	최종	
온도는	제품	설계	시	지정된	범위보다	아래에	있을	수	있습니다.

해동 모드

IV 작동VII
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해동 사이클이 완료되면 가열 작동이 자동으로 정지됩니다. 
시각 표시기가 계속 녹색으로 반짝이고 (무음으로 설정되어 
있지 않은 경우) 음향 표시기가 15초마다 울립니다. 얼음 결정
이 있을 때 모유를 즉시 꺼내십시오.

중요:	얼음	결정이	없는	경우	병원의	모유	취급	및	저장	정책
을	참조하십시오.

19

LCD 디스플레이에 타이머 2개가 있습니다. 왼쪽 하단 타이머
는 총 사이클 시간을 나타내고 0까지 카운트다운합니다. 왼쪽 
상단 타이머는 제품 내부에서 모유 또는 보충제가 보관된 총 
경과 시간을 나타냅니다.	
해동 사이클 중 뚜껑이 열리면 장치는 60초 동안 일시 정지 모
드가 됩니다. 장치 전면의 시각 표시기가 주황색으로 반짝입
니다. 주사기나 용기를 다시 장치 내부에 놓으면 시작 버튼 start

을 누를 수 있고 사이클이 종료될 때까지 진행됩니다. 60초가 
지나면 본 장치는 정지하고 리셋됩니다. 

참고:	주사기를	사용하는	동안	뚜껑을	열어	일시	정지	모드를	
활성화하십시오.

18

참고: Calesca는	권장	냉동	온도(약 -20˚C/-4˚F) 에서	모유를	녹이도록	설계되었습니다.	
모유에	액체가	포함된	경우	해동	사이클이	끝났을	때	모유의	최종	온도는	제품	설계	시	
지정된	범위보다	높을	수	있습니다.	모유는	완전	냉동	상태에서	해동해야	합니다.

세척과 위생VIII

주의:
• 세척	전	항상	장치의	플러그를	전원에서	분리하십시오.
•  아래	설명된	절차에	따라	세척할	경우	식수와	같은	등급의	깨끗한	물을	
사용하십시오.

•  제조업체가	권장하는	방법이	아닌	세척	또는	오염제거	방법을	사용할	경우	미리	
제조업체에	연락하여	확인하시기	바랍니다.	

•  제품을	멸균하기	위해	담금,	가압처리,	가열,	증기	처리, ETO 또는	방사능을	
사용하지	마십시오.

•  금속	힌지	부분에	윤활유가	보일	수	있으며	이것은	정상입니다.	힌지의	수명을	
단축시킬	수	있으므로	윤활유를	제거하지	마십시오.

• 	적절히	세척하지	않은	상태에서	2명	이상의	사용자가	본	가열기를	사용하는	경우	
건강상	위험을	초래할	수	있습니다.	인서트는	환자	1명에게만	사용해야	합니다.	
인서트를	2명	이상의	환자에게	사용할	경우	건강상	위험을	초래할	수	있습니다.

•  장비	사용자는	장비	위나	내부에	위험한	물질이	쏟아졌을	때	적절한	오염제거	
조치를	실시할	책임이	있습니다.

참고:	이러한	권장	사항은	기관마다	다를	수	있으므로	병원의	공식	절차를	대신할	수	
없습니다.	중요한	공동	사용	장비의	세척에	대한	병원	정책을	참조하십시오.

사용 가능한 
세척제*

• Cavicide® 클리너	및/또는	수건
• PDI® Sani-Cloth® 클리너	및/또는	수건
• 이소프로필	알코올
• 과산화수소 3% 용액	또는	수건
• 비누	및	물
*세척제	제조업체에	의한	화합물	조성	변경에	
대해	책임을	지지	않습니다.

위생 제품	작동,	인서트	개봉	및/또는	인서트	설치	
전에	손을	씻으십시오.
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제품 관리

�일회용 인서트 취급

세척과 위생VIII

준비 Calesca는 처음 사용하기 전과 환자가 바뀔 때마다 
세척해야 합니다. 본 제품의 인서트는 환자 1
명에게만 사용해야 하며 다른 환자와 공유해서는 
안 됩니다. 적절히 세척하지 않은 상태에서 2명 
이상의 사용자가 제품을 사용하는 경우 건강상 
위험을 초래할 수 있습니다. 본 가열기 작동, 인서트 
개봉 및/또는 인서트 설치 전에 손을 씻으십시오.

각 환자  
사용 후

Medela 일회용 인서트를 제거하고 수건이나 보풀이 
없는 천을 사용하여 병원에서 일반적으로 사용하는 
세척제로 세척하십시오. 제품에 바로 액체를 
분사하거나 붓지 마십시오.	
사용하기 전에 공기 중에서 건조되도록 합니다.

환자 1인 �
사용

사용하기 전 및 환자가 바뀔 때 병원에서 
일반적으로 사용하는 세척제로 제품을 닦아야 
합니다. 모유를 제품에 쏟은 경우 인서트를 
제거하고 장치를 닦으십시오.

다수 �
환자에게 사용

2명 이상의 환자에게 제품을 사용하는 경우 환자 
이름, 날짜 및 시간을 명확하고 알아볼 수 있게 
표시하여 인서트를 환자와 함께 보관해야 합니다. 
인서트는 환자 1명에게만 사용해야 합니다. 한 
환자에게 사용한 후 다른 환자에게 사용하기 전에 
병원에서 일반적으로 사용하는 세척제로 제품의 
외부 표면을 닦을 것을 권장합니다. 

사용 중 Medela 일회용 인서트는 환자 1명에게만 사용이 
가능한 사용 제한 품목입니다. Medela는  
12시간마다 인서트를 교체할 것을 권장합니다. 
모유 또는 보충제가 인서트와 접촉한 경우 
인서트를 교체해야 합니다. 모유 또는 보충제가 
제품에 직접 닿은 것으로 육안으로 파악할 수 
있는 손상이 발생한 경우에도 인서트를 교체해야 
합니다.

인서트 관리 가열 및/또는 해동 세션이 끝날 때마다 
인서트에 응축물 및/또는 모유가 남아 있는지 
검사하십시오. 인서트는 환자 1명에게만 
사용해야 합니다. 라벨에 표시된 환자가 더 이상 
모유를 데워 먹을 필요가 없는 경우 일회용 
인서트를 제거하여 폐기하십시오.

인서트에 �
응축물이 남아 

있는 경우

제품에서 해동된 냉동병의 외부에 서리가 
발생했을 때 인서트에 응축이 생길 수 있습니다. 
사용 사이에 공기 중에서 건조되도록 본 가열기의 
뚜껑을 열어 두십시오.

인서트에 모유
가 남아 있는 

경우

인서트를 즉시 폐기하십시오. 다음 사용을 시작하
기 전에 새로운 인서트를 설치하십시오. 
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폐기�X

본 장치는 분리할 수 없는 기술적 플라스틱 및 금속으로 만들어졌습니다. 현지 규정에 
따라 폐기해야 합니다.

보증�IX

제품 보증은 배송일로부터 2년입니다(단 일회용 라이너와 부속품은 제외). 잘못된 
조작이나 부적절한 사용 또는 권한이 없는 사람에 의한 사용으로 인해 발생한 모든 
손해 또는 결과적인 손해에 대하여 제조업체는 책임지지 않습니다. Medela가 허가한 
직원만이 정기 점검 및 서비스를 실시할 수 있습니다.

주의
적절히	세척하지	않은	상태에서	2명	이상의	사용자가	본	가열기를	사용하는	경우	
건강상	위험을	초래할	수	있습니다.	인서트는	환자	1명에게만	사용해야	합니다.	
인서트를	2명	이상의	환자에게	사용할	경우	건강상	위험을	초래할	수	있습니다.

제품에 모유
가 남아 있는 

경우

제품에 모유가 남아 있는지 확인하고 필요한 경우 
세척하십시오. 다음 사용을 위해 제품에 새로운 
인서트를 설치하십시오.

손상된 인서트 (찢어지거나 갈라지는 등) 손상된 부분이 있는지 
인서트를 점검하십시오. 인서트가 손상된 경우 
모유 또는 보충제가 제품과 접촉하지 않도록 즉시 
폐기 및 교체하십시오.
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문제 해결�XI

문제 표시기 해결책

표시기가 빨간색으로 반짝입니다
LCD 패널의 오류 표시기 및 인서트 표시
기가 켜집니다

인서트가 설치되어 있는지 확인하십시오. 제품 뚜껑을 열고 인서트를 올바르게 설치
하십시오. 시작을 누르십시오. 51 페이지의 인서트 설치 부분을 참조하십시오.

표시기가 빨간색으로 반짝입니다
LCD 패널의 오류 표시기와 뚜껑 닫기 표
시기가 켜집니다

뚜껑을 닫고 시작을 누르십시오.

장치의 전원이 켜지지 않습니다. 제품 뒷면의 플러그가 완전히 끼워졌는지 확인하십시오. 
벽 콘센트에서 플러그를 빼고 다른 콘센트에 제품을 연결하십시오.

IV 폴 클램프가 제품 측면의 폴 마운트 
슬롯에 설치된 후 제품에서 빠져 
나옵니다

설치 전에 IV 폴 어댑터 핀이 맞물리게 고정하고 어댑터가 폴 마운트 슬롯에 들어 갈 
때 딸깍 소리가 나도록 하십시오.

모유가 너무 뜨겁습니다 뜨거워서 만질 수 없습니다
수유 전에 모유를 식히십시오. 적절한 설정을 사용하는지 확인하십시오.
참고: 온도가 높으면 모유의 활성 면역 특성이 일부 파괴될 수 있습니다.

모유가 너무 차갑습니다

•  인서트가 제대로 설치되었는지 확인하십시오. 51 페이지의 인서트 설치 부분을 참
조하십시오.

• 	가열할 모유 또는 보충제의 부피와 비교하여 적당한 크기의 용기를 사용하십시오. 
52-55 페이지의 용기의 가열 또는 해동 부분을 참조하십시오.

• 	모유를 60초 내에 본체에 넣고 시작을 눌러 계속 가열하십시오. 다른 가열 사이클을 
시작하지 마십시오.

해동된 모유에 얼음이 없습니다
적절한 설정을 사용하는지 확인하십시오. 해동 사이클이 완료되면 즉시 모유를 
꺼내십시오.

일시 정지 모드에서 다시 시작할 수 없습
니다

“일시 정지”표시기
뚜껑을 닫고 인서트를 완전히 장착하십시오. 주사기를 사용하는 경우 시작을 누르기 
전에 교체하십시오.

작동 중 예기치 않은 일시 정지 모드가 
발생했습니다

“일시 정지”표시기
인서트를 완전히 장착하고 주사기를 중앙에 놓으십시오. 장치가 태양광이나 
가열 램프와 같은 강력한 적외선을 발생하는 광원 가까이에 있으면 다른 장소로 
옮기십시오.

표시기가 빨간색으로 반짝입니다
커다란 타이머가 표시될 LCD 패널의 
왼쪽 하단에 오류 표시기와 오류 코드가 
나타납니다

4초 이상 전원 버튼을 누르거나 제품의 플러그를 빼고 10초간 기다린 후 다시 제품 
플러그를 전원에 연결하고 전원 버튼을 누르십시오. Medela 고객 서비스 부서로 
문의하십시오. 

오류 코드: 01-08, 11, 12 반송하여 서비스를 받으십시오.

오류 코드: 09 팬을 막고 있는 것이 없는지 확인하십시오.

오류 코드: 13
가열기를 끄고 플러그를 뺀 다음 최대 30분 동안 열을 식힙니다. 가열기가 다시 작동
할 것입니다. 오류 코드 13이 자주 발생하는 경우 Medela 고객 서비스 부서로 문의하
십시오.

오류 코드: 14 실온으로 적절히 환기되는 곳에 장치를 설치하십시오. 
장치의 바닥 및 뒷면이 막히지 않도록 해야 합니다.
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문제 표시기 해결책

표시기가 빨간색으로 반짝입니다
LCD 패널의 오류 표시기 및 인서트 표시
기가 켜집니다

인서트가 설치되어 있는지 확인하십시오. 제품 뚜껑을 열고 인서트를 올바르게 설치
하십시오. 시작을 누르십시오. 51 페이지의 인서트 설치 부분을 참조하십시오.

표시기가 빨간색으로 반짝입니다
LCD 패널의 오류 표시기와 뚜껑 닫기 표
시기가 켜집니다

뚜껑을 닫고 시작을 누르십시오.

장치의 전원이 켜지지 않습니다. 제품 뒷면의 플러그가 완전히 끼워졌는지 확인하십시오. 
벽 콘센트에서 플러그를 빼고 다른 콘센트에 제품을 연결하십시오.

IV 폴 클램프가 제품 측면의 폴 마운트 
슬롯에 설치된 후 제품에서 빠져 
나옵니다

설치 전에 IV 폴 어댑터 핀이 맞물리게 고정하고 어댑터가 폴 마운트 슬롯에 들어 갈 
때 딸깍 소리가 나도록 하십시오.

모유가 너무 뜨겁습니다 뜨거워서 만질 수 없습니다
수유 전에 모유를 식히십시오. 적절한 설정을 사용하는지 확인하십시오.
참고: 온도가 높으면 모유의 활성 면역 특성이 일부 파괴될 수 있습니다.

모유가 너무 차갑습니다

•  인서트가 제대로 설치되었는지 확인하십시오. 51 페이지의 인서트 설치 부분을 참
조하십시오.

• 	가열할 모유 또는 보충제의 부피와 비교하여 적당한 크기의 용기를 사용하십시오. 
52-55 페이지의 용기의 가열 또는 해동 부분을 참조하십시오.

• 	모유를 60초 내에 본체에 넣고 시작을 눌러 계속 가열하십시오. 다른 가열 사이클을 
시작하지 마십시오.

해동된 모유에 얼음이 없습니다
적절한 설정을 사용하는지 확인하십시오. 해동 사이클이 완료되면 즉시 모유를 
꺼내십시오.

일시 정지 모드에서 다시 시작할 수 없습
니다

“일시 정지”표시기
뚜껑을 닫고 인서트를 완전히 장착하십시오. 주사기를 사용하는 경우 시작을 누르기 
전에 교체하십시오.

작동 중 예기치 않은 일시 정지 모드가 
발생했습니다

“일시 정지”표시기
인서트를 완전히 장착하고 주사기를 중앙에 놓으십시오. 장치가 태양광이나 
가열 램프와 같은 강력한 적외선을 발생하는 광원 가까이에 있으면 다른 장소로 
옮기십시오.

표시기가 빨간색으로 반짝입니다
커다란 타이머가 표시될 LCD 패널의 
왼쪽 하단에 오류 표시기와 오류 코드가 
나타납니다

4초 이상 전원 버튼을 누르거나 제품의 플러그를 빼고 10초간 기다린 후 다시 제품 
플러그를 전원에 연결하고 전원 버튼을 누르십시오. Medela 고객 서비스 부서로 
문의하십시오. 

오류 코드: 01-08, 11, 12 반송하여 서비스를 받으십시오.

오류 코드: 09 팬을 막고 있는 것이 없는지 확인하십시오.

오류 코드: 13
가열기를 끄고 플러그를 뺀 다음 최대 30분 동안 열을 식힙니다. 가열기가 다시 작동
할 것입니다. 오류 코드 13이 자주 발생하는 경우 Medela 고객 서비스 부서로 문의하
십시오.

오류 코드: 14 실온으로 적절히 환기되는 곳에 장치를 설치하십시오. 
장치의 바닥 및 뒷면이 막히지 않도록 해야 합니다.
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產品概覽

	
開/關

stop
	

停止

start

	
開始 聲響指示器靜音

	
向左選擇箭頭 向右選擇箭頭

enter
	

輸入

選擇模式 	
加溫模式

	
解凍模式

加溫或解凍的
初始溫度

  室溫 ~20°C

  冷藏溫度 ~4°C

  冷凍溫度 ~-20°C   冷凍溫度 ~-20°C

乳汁量
選擇

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

LCD 顯示器
1.	 完成時間
2.	 加溫或解凍模式完成或中斷時會出現
完成指示燈

3.	 運行時間
4. 	 運行時間指示
5. 	 暫停指示燈
6. 	 錯誤指示燈
7.  插入內襯符號
8.  關蓋符號
9. 	 警報靜音符號
10.	模式
	 加溫模式

	 解凍模式

11.	乳汁溫度
	 冷藏初始溫度

	 室溫初始溫度

	 冰凍初始溫度

12.	乳汁量（毫升）

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

指示
按鈕說明

操作說明
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目錄

墊片與靜脈輸液架連接器需另外購買。有關 Medela 產品詳細資訊，請訪問  
www.medela.com，並在您所在國家中查看店鋪查詢。

每部 Calesca 加溫/解凍裝置都是單獨包裝和運輸。

內容物包括：

– 1 部 Calesca 加溫/解凍裝置

– 1 條電源線

– 1 本使用及組裝手冊

物品數

內容物

I

II

1   可棄置墊片（4 盒，每盒 25 片）	 020.0002

2   靜脈輸液架連接器 	 020.0001

3   電源線 - 歐洲標準	 200.3719

4   電源線 - 中國標準	 200.3720

5   電源線 - 英國標準	 200.3721

6   電源線 - 澳大利亞/紐西蘭標準	 200.3722

7   電源線 - 日本標準	 200.4202

產品概覽 60
目錄 61
物品數 61
內容物 61
Calesca 加溫/解凍裝置 62
用途� 62
重要安全防護措施 62-63
組裝及安裝 64
操作 65-69
清潔及衛生 69-71
保固 71
棄置 71
疑難排解 72
Notes 88-90
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重要安全防護措施V

使用電器裝置時，請遵守最基本的安全防護措施，以降低燒傷、電極、火災或人員受傷
的風險。

使用前請仔細閱讀使用說明。

產品安全
• 本產品只適用於本說明手冊中所述之用途。
• 只能使用本裝置隨附之電源線（請選擇適合您國家/地區的插頭）。
• 將電器置於乾燥環境下保存，避免陽光直射。
• 請勿將裝置放入水中或其他液體中。
• 請只使用本裝置隨附的 Medela 元件。
• 請勿使用未經製造商推薦的配件，因為有可能造成危險情形。
• 檢查元件是否有損耗或損壞。
• 為防止裝置損壞或人員受傷，請勿在抬起或運送該裝置時拿住蓋子。
• 本裝置中沒有可自行維修的零件。請勿自行維修本裝置。 
• 如果本裝置與靜脈輸液架連接器配合使用，請勿在靜脈輸液架上放置過多設備，以免
造成傾覆。

用電安全
• 確定本裝置電壓與電源相容。
• 首先將電源線插入該裝置，然後再將插到牆上的插座中。
• 使用後立即將電器裝置從插座中拔出。 
• 只有將電源線從插座中拔出方可保證將電器與電源分離。
• 保持電源線及所有元件遠離熱源。

用途�IV

Calesca 是加熱和解凍乳汁的裝置。
• 	可用來為醫院病患加熱母乳或輔食而無需使用水以達到最佳餵哺溫度（約 34° C）。
• 	可用來為醫院病患解凍處於完全冷凍狀態的母乳或輔食而無需使用水（解凍至冷藏溫
度）。

• 可將母乳或輔食解凍，然後分成若干份冷藏，以供白天使用。

Calesca 加溫/解凍裝置�III

本裝置可在醫院環境中加溫和解凍母乳或輔食，透過對裝有母乳的貯存容器或注射器的
密閉室進行熱空氣循環而達到加熱之目的。Calesca 將最常用容器中的液體（無論是冷
凍、冷藏或室溫）加熱至約 34°C（34°C ± 4°C），或者將其解凍到冷藏溫度。這
個緩慢加熱的過程可幫助保留營養成分和維他命。

本裝置的功能、特色及設計都是為特別配合 NICU（新生兒加護病房）開發，作為獨立
床邊單元使用。但該裝置還可用於產婦、小兒科病房等等。
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• 若電器裝置的電源線或插頭受損、無法正常工作、曾掉落或受損、或曾掉入水中，請
勿使用此電器裝置。

• 請勿觸摸掉入水中的電器裝置。立即拔掉插頭。
• 務必使用已有接地保護的插座。

使用/操作安全
• 若有孩童在本產品附近玩耍，則必須有成人監督。
• 本裝置不適用於活動能力、感知或心智不足，或缺少經驗或知識的人士，除非有人在
旁邊監督或指導使用注意本裝置的注意事項，以負責其安全。

• 必須採用直立方式操作此裝置。
• 將本裝置插入電器插座後不可無人看管。
• 請勿在睡眠或精神不振的情形下使用。
• 請勿在戶外使用。
• 請勿在澡盆或水槽旁放置或使用本產品，以免掉入其中。
• 請勿在沐浴或淋浴時使用。
• 請勿將本裝置放於高度超過 1.5 米（5 英呎）的靜脈輸液架上，以便將在操作過程中
傾覆的可能性降至最低。

• 請勿加熱母乳包裝袋。
• 請勿將裝置放在軟的平面上。
•  加溫含金屬的容器和/（或）蓋子中的乳汁時請小心。
• 加溫乳汁時瓶子上不得有餵哺裝置（比如 Clamita 或奶嘴）。
• 餵哺前務必檢查乳汁溫度。
• 使用大瓶子加溫少量母乳或輔食會降低加溫效率。 
• 啟動裝置後，若未運行加溫循環，則會在 10 分鐘後自動關閉。

清潔及衛生
• 首次使用前請清潔本裝置。
• 該裝置用於不同病患前或根據需要，使用沾有常用醫院消毒劑的抹布或無絨毛巾清潔。
請參看「維護 & 清潔」部分中認可的清潔劑。請勿將液體直接噴灑或傾倒在裝置上。

• 清潔時應關閉本裝置並拔掉插頭。
• 用於本裝置的 Medela 拋棄式墊片是供單一病患使用的護理物品。請勿與其他病患共
用，以避免交叉感染。

附註：本設備已通過測試，並符合「聯邦通信委員會規則」第十五條中有關 A 類數位裝
置的要求。這些要求旨在為商業環境中操作的設備提供防止有害干擾的合理保護。這台
設備會生成、使用並輻射無線電能，若未按照使用手冊中的說明進行安裝和使用，就可
能對無線電通信造成有害干擾。在居民區使用這台裝置很可能會造成有害干擾，使用者
必須自行承擔修正此干擾所產生的費用。  

請妥善保存說明書

重要安全防護措施V
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要將該裝置從靜脈輸液架上取下，請拔出插針，旋 ¼ 圈後
放開。此時插針處於未嚙合狀態，並可讓裝置從架子上滑脫。	
將靜脈輸液架托架留在原處也不會影響在檯面上使用裝置。

5

將所提供的電源線（選擇適合您國家/地區的正確插頭）插入
裝置背後的插座中，與該裝置相連。	
將裝置電源插座附近的線纜定位器向下按至固定位置。

附註：為獲得理想的音壓等級，建議將該裝置放在距離病患  
1 米或更遠的位置。

組裝及安裝VI

從包裝中取出 Calesca。使用前請讓裝置達到室溫。查看說明並組裝。需要時可將使用
您國家語言的顯示器說明貼紙貼到 Calesca 上。

1

安放在檯面或堅實表面上

插針未
處於嚙合
狀態

插針處於
嚙合狀態

從包裝中取出靜脈輸液架連接器（需
單獨購買）。找到該裝置兩側的兩個
靜脈輸液固定槽。驗證靜脈輸液架連
接器上的插針處於嚙合狀態（參看圖
片）。若插針未處於嚙合狀態，順時
針旋轉旋鈕直至插針嚙合為止。

3

請勿堵塞裝置底部或背後的通氣
孔。請勿放在柔軟的平面上。

確定表面清潔、乾燥。將該裝置放在穩固表面。確定該裝置穩
固，以避免傾覆或掉落。將該裝置放在足夠低的位置，以便人
們可以看到裝置的腔室。

2

自選：安裝在靜脈輸液架上

單手握緊該裝置，小心地將連接器的 U 形部分滑入該裝置的
靜脈輸液槽直至卡入正確位置。將連接器放到要求的輸液架
上。確定該裝置不會影響靜脈輸液架上的其他設備。
順時針旋轉三角形旋鈕直至夾具緊貼在靜脈輸液架上，以固
定該裝置。

74

請勿堵塞裝置底部或背後
的通氣孔。
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在加溫器腔室內均勻展開墊片。

重要：為保證良好的空氣流通及準確加溫，應沿裝置內壁展開
插片。

4

IV

打開裝置蓋子。
先展開墊片，然後將其安裝到裝置中。 
在鉸鏈處彎曲墊片，將其放到正確的位置。	
使用裝置腔室內前、後的凸點固定安裝墊片。

附註：如果墊片安裝不正確，裝置就無法運行。

3

操作VII

可使用的貯乳容器：

• 高度不超過 161 公釐，容積不超過 250 毫升的瓶子（塑膠或玻璃）。
• 容積不超過 60 毫升的注射器（塑膠）。 

附註：Calesca 加溫/解凍裝置的設計每次只可以加溫一個容器。

將醫院等級插頭插入插座。按下裝置顯示器面板上的電源按鈕。
該裝置正面有一個可視指示，並有一個低音聲音指示。按	  可
將聲音指示靜音。LCD 顯示器的右上角出現符號 ，就表示已
將聲音指示靜音。 

1

新圖片 從塑膠袋中取出 Medela 拋棄式墊片。為正確進行辨識，可將
病患標籤放在墊片袋子內，或使用油性記號筆將病患資訊寫在
墊片的硬表面上，包括日期和時間。

2

墊片安裝

將托盤以扁平面朝下的方式放到裝置底部。

附註：加溫注射器或瓶子時必須使用托盤。

5
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注射器上必須使用蓋子。確定安裝墊片，並在裝置中正確裝入
墊片托盤。蓋上裝置的蓋子。若未正確安裝墊片，裝置就將無
法運行。注意要加溫的乳汁容積。

警告：餵哺前，必須觸摸容器/注射器檢查乳汁溫度。

7

使用容器加溫或解凍

貯乳容器必須加蓋。確定安裝墊片，並在裝置中正確裝入墊片
托盤。將容器放在裝置托盤的中央，蓋上蓋子。若未正確安裝
墊片，裝置就將無法運行。注意要加溫的乳汁容積。

小心：根據要加溫的母乳或輔食使用適當大小的容器。使用大
容器加溫少量母乳或輔食可降低加溫效率。

警告：	
•  使用含金屬的容器和/或蓋子加溫乳汁時請小心。
•  請勿使用附帶餵哺裝置的瓶子（例如：Calmita 或奶嘴）加
溫乳汁。

• 請勿使用母乳貯存袋加溫。
•  餵哺前必須觸摸容器/注射器溫度檢查乳汁溫度。

6

使用容器加溫或解凍

IV 操作VII
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按下開/關按鈕 ，啟動該裝置。查看 LCD 顯示器，確定該
裝置處於加溫 模式。

附註：該裝置默認使用加溫模式。

8

加溫模式

使用箭頭鍵 / 突出顯示所需初始溫度，以選擇乳汁初始溫
度（冷藏，室溫或冰凍）。按確認按鈕 enter 確定初始溫度。

附註：該裝置最初默認乳汁起始溫度（冷藏符號）（冷藏）溫
度為 4 ̊C 或 39.2 ̊F。

9

使用箭頭輸入要加溫的乳汁容量。按確認	 enter 按鈕確認容量。

附註：若按住向左箭頭或向右箭頭，會以 10 毫升為單位減少
或增加容量。

10

LCD 顯示器會顯示已輸入裝置的資訊，並顯示完成時間。確認
資訊正確，並按開始按鈕 start 開始加溫。

附註：若資訊不正確，則按停止按鈕 stop ，並重複上述編程步驟。

11

LCD 顯示器上有兩個計時器。顯示器左下方顯示總循環時間，並
倒計至零。顯示器左上方顯示母乳或輔食在裝置中放置的總時間。	
若在加溫過程中打開蓋子，本裝置會進入暫停模式 60 秒。裝置前
端的目測指示會閃爍為桔色。若將注射器或容器放回裝置中，則可
按開始按鈕 start

，此時會繼續完成循環。若暫停超過 60 秒，則裝
置會停止並重置。

附註：使用注射器時可打開蓋子激活暫停模式。

12
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LCD 顯示器會顯示已輸入裝置的資訊，並顯示完成時間。確認
該資訊正確，並按開始按鈕	 start 	開始解凍。

附註：若資訊不正確，按停止按鈕 stop，並重複上述編程步
驟。

17

使用箭頭鍵輸入要解凍的乳汁量。按確認按鈕	 enter 	確認容量。

附註：若按住向左箭頭或向右箭頭，會以 10 毫升為單位減少
或增加容量。

16

按開/關按鈕	 	啟動裝置。裝置默認使用加溫模式	 。按
向右箭頭	 	突出解凍模式	 。按確認按鈕	 enter 	確認解凍
模式。使用解凍模	 	時，默認為冷凍	 。

15

若在保溫過程中打開蓋子，則目測指示會閃爍桔色，同時裝置
會進入暫停模式 60 秒。若將注射器或容器放回裝置中，則可
按開始按鈕 start  繼續完成保溫循環。
保溫循環完成後裝置就不會再繼續保溫。在打開蓋子或裝置停
止前，它會每隔 15 秒發出嗶嗶聲（若未設定為靜音）。輕輕
搖勻母乳或輔食，取出前按停止。

附註：使用注射器時打開蓋子會激活暫停模式。

警告：餵哺前，必須觸摸容器/注射器檢查乳汁溫度。

14

加溫循環完成後，裝置上的目測指示會閃爍綠色，並發出鳴響
（若未設置為靜音）。加溫循環完成後，本裝置會自動進入保
溫循環，最長為 30 分鐘。在保溫過程中，溫熱空氣仍會不斷
循環進入裝置，以保證在餵哺前乳汁不會冷卻。目測指示仍會
繼續閃爍綠色。保溫循環結束前，每隔 5 分鐘聲響指示（若未
設置為靜音）會鳴響一次。在保溫循環結束前取出乳汁。

13

附註：Calesca 設計旨在加溫冷藏溫度的乳汁（約 4 ̊C/39.2 ̊F）。若在循環開始時乳汁
中含冰，則在加溫循環完成後，乳汁的溫度會低於裝置的設計範圍。

解凍模式

IV 操作VII
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解凍循環完成後，會自動關閉加溫操作。目測指示會繼續閃爍
綠色，同時聲響指示（若未設定為靜音）會每隔 15 秒鳴響一
次。出現冰晶後立即取出乳汁。

重要：如果未出現冰晶，請參看您醫院的母乳處理及貯存政
策。

19

LCD 顯示器上有兩個計時器。顯示器左下方顯示總循環時間，並
倒計至零。顯示器左上方顯示母乳或輔食在裝置中放置的總時間。	
若在加溫過程中打開蓋子，本裝置會進入暫停模式 60 秒。裝置前
端的目測指示會閃爍為桔色。若將注射器或容器放回裝置中，則可
按開始按鈕 start ，此時會繼續完成此循環。若暫停超過 60 秒，則
裝置會停止並重置。

附註：使用注射器時可打開蓋子激活暫停模式。

18

附註：Calesca 設計旨在解凍建議冷凍溫度下的乳汁（約-20 ˚C/-4 ˚F）。若乳汁含任何
液體，則在解凍循環完成時的乳汁最終溫度會超出裝置設計溫度範圍。乳汁應自完全冷
凍的狀態解凍

清潔及衛生VIII

小心：
• 清潔前必須拔掉電器插頭。
• 	在下述所有清潔程序中使用飲用水品質水。
• 	使用任何製造商推薦以外的清潔或消毒方法前請洽詢製造商建議。	
• 請勿浸沒、高壓、加熱、蒸汽、ETO 或輻射消毒加溫器。
• 	金屬鉸鏈上可能會看到油脂，應視其為正常。請勿除去油脂，否則可能造成鉸鏈使用
壽命縮短。

•  未經適當清潔而為多位使用者使用加溫器可能會造成健康風險。墊片為單一病患使用
物品。多位病患共用墊片可危及健康。

• 	若有害物質流到裝置上或裝置內部，使用者應負責設備消毒。

附註：各個機構可各有不同的正式程序，這些建議不可以取而代之。具體請參看醫院有
關清潔資產設備的政策。

可接受消毒劑 • Cavicide® 清潔劑和/或抹布
• PDI® Sani-Cloth® 清潔劑和/或抹布
• 異丙醇
• 3% 過氧化氫溶液或抹布
• 肥皂和水
*對消毒抹布製造商更改方程式不負責任。

衛生 操作本裝置、打開墊片、和/或安裝墊片前請洗手。
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裝置保養

拋棄式墊片處理

清潔及衛生VIII

準備 首次使用及供其他病患使用前均應清潔 Calesca。
這個產品的墊片為單一病患使用物品，不應多人
共用。多人共用本裝置而未進行適當的清潔可能
會危及健康。操作加溫器、打開墊片和/或安裝墊
片前請洗手。

病患間共用 取出 Medela 拋棄式墊片並使用沾有接受清潔劑的
抹布或非絨性毛巾清潔。請勿將液體直接噴灑或
傾倒在裝置上。	
風乾後方可使用。

單一�
病患使用�

使用前及供不同病患使用時，均應使用可接受的
清潔液徹底擦拭本裝置。若乳汁撒到裝置上，請
取出墊片並徹底擦拭裝置。

多位�
病患使用

若多位病患共用本裝置，每位病患應自行保管清
楚標識病患姓名、日期及時間的墊片。墊片為單
一病患使用物品。在供其他病患使用前，建議徹
底擦拭裝置表面。 

使用中 Medela 拋棄式墊片為單一病患使用的物品，且有
使用次數限制。Medela 建議每 12 小時更換一次
墊片。若母乳或輔食與墊片接觸，則應更換墊片。
另外，若墊片出現可見破損，並因此可造成潛在的
母乳或輔食與裝置直接接觸，也應更換墊片。

墊片保養 每次加溫和/或解凍完成後，應檢查墊片是否有凝
結和/或乳汁。墊片為單一病患使用物品。若標籤
上標示的病患不再需要餵哺加溫，請取出並棄置
拋棄式墊片。

若墊片�
中出現凝結

若放在裝置中解凍的冷凍瓶外有冰霜時，墊片中
可能會出現凝結。使用前打開加溫器蓋子讓墊片
自然風乾。

若墊片中出現
乳汁

立即棄置墊片，並在下次使用前安裝新的墊片。 
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棄置處理�X

本裝置使用工藝塑料和金屬製成，不可拆分。必須依照當地法規進行棄置。

保固�IX

本裝置自交貨之日起享有 2 年保固，拋棄式內襯及配件不在保固之列。因不正當操作、
不正確使用或未授權人員使用所造成的損害或簡介損害，製造商均不承擔責任。只能由 
Medela 授權人員執行常規檢查和維修。

小心
多位使用者共用加溫器而未進行適當清潔可危及健康。墊片為單一病患使用物品。多位
病患共用墊片可危及健康。

若裝置中出現
乳汁

必要時請檢查裝置，查看是否有任何乳汁痕跡。
下次使用前安裝新的墊片。

破損的墊片 檢查墊片是否有明顯破損情況（揉破或撕裂）。
若墊片受損，請立即棄置並替換，以避免母乳或
輔食與裝置直接接觸。
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疑難排解�XI

問題 指示燈 可能的解決方案

指示燈閃爍紅色
LCD 面板上的錯誤指示燈和墊片指示燈
亮起

確定已安裝墊片。打開裝置蓋子並正確安裝墊片。按開始。請參看第 65 頁「墊片安
裝」一節。

指示燈閃爍紅色
LCD 面板上的錯誤指示燈和蓋上蓋子指
示燈亮起

蓋上蓋子，並按開始。

裝置未通電。
檢查裝置背後的插頭是否插牢。 
從插座中拔掉插頭，在另一個插座中再試一次。

靜脈輸液架夾具安裝到裝置側面的輸液架
安裝槽後從滑落

安裝前，確定靜脈輸液架連接器插針處於嚙合狀態，並在連接器滑入輸液架安裝槽時
卡入正確位置。

乳汁過熱 觸摸時覺得很熱
餵哺前讓乳汁冷卻。確定使用正確設置。
附註：高溫可能會損壞母乳的一些活躍免疫特性。

乳汁太冷

• 確定正確安裝墊片。請參看第 65 頁「墊片安裝」一節。
• 	根據要加溫的母乳或輔食容積使用適當大小的容器。請參看第 66–69 頁「在容器中
加溫和解凍」一節。

• 	在 60 秒內將乳汁放回裝置，並按開始，繼續加溫。請勿啟動另一個加溫循環。

解凍乳汁不含冰 確定使用正確設置。解凍循環完成後立即取出乳汁。

無法從暫停模式恢復 「Pause」指示燈 確定已蓋上蓋子，且墊片已完全到位。若使用注射器，則在按開始前請確定已更換注
射器。

操作過程中的意外暫停模式 「Pause」指示燈 確定墊片已完全到位，且注射器位於中心位置。若裝置靠近強烈紅外線光源，比如日
光或加熱燈等，則請將其移到另一個位置。

指示燈閃爍紅色
LCD 面板上的錯誤指示燈和左下方較大計
時器上的錯誤代碼

按住電源按鈕 4 秒以上，或拔掉該裝置，等待 10 秒鐘，將插頭重新插入插座，並按
電源按鈕。聯絡 Medela 客戶服務部。

錯誤代碼：01-08, 11, 12 送交維修。

錯誤代碼：09 確定未堵塞風扇。

錯誤代碼：13 關閉並拔掉加溫器，讓裝置冷卻 30 分鐘。此時加溫器應繼續運行。若錯誤代碼 13 不
斷出現，請聯絡 Medela 客戶服務部。

錯誤代碼：14 確定裝置所處位置有充分的室溫空氣流通。 
確定未堵塞底部和背部的通氣孔。
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問題 指示燈 可能的解決方案

指示燈閃爍紅色
LCD 面板上的錯誤指示燈和墊片指示燈
亮起

確定已安裝墊片。打開裝置蓋子並正確安裝墊片。按開始。請參看第 65 頁「墊片安
裝」一節。

指示燈閃爍紅色
LCD 面板上的錯誤指示燈和蓋上蓋子指
示燈亮起

蓋上蓋子，並按開始。

裝置未通電。
檢查裝置背後的插頭是否插牢。 
從插座中拔掉插頭，在另一個插座中再試一次。

靜脈輸液架夾具安裝到裝置側面的輸液架
安裝槽後從滑落

安裝前，確定靜脈輸液架連接器插針處於嚙合狀態，並在連接器滑入輸液架安裝槽時
卡入正確位置。

乳汁過熱 觸摸時覺得很熱
餵哺前讓乳汁冷卻。確定使用正確設置。
附註：高溫可能會損壞母乳的一些活躍免疫特性。

乳汁太冷

• 確定正確安裝墊片。請參看第 65 頁「墊片安裝」一節。
• 	根據要加溫的母乳或輔食容積使用適當大小的容器。請參看第 66–69 頁「在容器中
加溫和解凍」一節。

• 	在 60 秒內將乳汁放回裝置，並按開始，繼續加溫。請勿啟動另一個加溫循環。

解凍乳汁不含冰 確定使用正確設置。解凍循環完成後立即取出乳汁。

無法從暫停模式恢復 「Pause」指示燈 確定已蓋上蓋子，且墊片已完全到位。若使用注射器，則在按開始前請確定已更換注
射器。

操作過程中的意外暫停模式 「Pause」指示燈 確定墊片已完全到位，且注射器位於中心位置。若裝置靠近強烈紅外線光源，比如日
光或加熱燈等，則請將其移到另一個位置。

指示燈閃爍紅色
LCD 面板上的錯誤指示燈和左下方較大計
時器上的錯誤代碼

按住電源按鈕 4 秒以上，或拔掉該裝置，等待 10 秒鐘，將插頭重新插入插座，並按
電源按鈕。聯絡 Medela 客戶服務部。

錯誤代碼：01-08, 11, 12 送交維修。

錯誤代碼：09 確定未堵塞風扇。

錯誤代碼：13 關閉並拔掉加溫器，讓裝置冷卻 30 分鐘。此時加溫器應繼續運行。若錯誤代碼 13 不
斷出現，請聯絡 Medela 客戶服務部。

錯誤代碼：14 確定裝置所處位置有充分的室溫空氣流通。 
確定未堵塞底部和背部的通氣孔。
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产品概述

	
开/关

stop
	

停止

start

	
开始 提示音静音

	
左箭头，用于选择 右箭头，用于选择

enter
	

确认

选择模式 	
加热模式

	
解冻模式

加热或解冻起
始温度

室温        ~20℃

冷藏温度  ~4℃

冷冻温度  ~-20℃ 冷冻温度 ~-20℃

数量
选择

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

LCD 显示
1. 完成时间
2. 完成指示符在加热或解冻模式完成或
中断时显示

3. 已用时间
4. 已用时间指示符
5. 暂停指示符
6. 错误指示符
7. 放入内胆标志
8. 关上盖子标志
9. 警报静音标志
10. 模式
	 加热模式

	 解冻模式

11. 奶水温度
	 冷藏起始温度

	 室内起始温度

	 冷冻起始温度

12. 体积 (mL)

4

3

2

1

10

11

12

5

7
8 9

6 1.  Completion Time
2.  Completion Indicator
 appears when warm or thaw
 mode is complete or interrupted
3.  Elapsed Time
4.  Elapsed Time Label
5.  Pause Indicator
6.  Error Indicator
7.  Insert Liner Symbol
8.  Lid Open Symbol
9.  Alarm Mute Symbol
10. Mode
11. Milk Temperature
12. Volume amount in ml

指示灯
按钮说明

操作说明
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目录

衬垫和静脉输液架接头单独出售。有关 Medela 产品的详细信息，请访问 www.medela.com 
了解您所有国家/地区的经销商。

每台 Calesca 加热/解冻器单独包装和运输。

内容物包括：

- 1 个 Calesca 加热/解冻器

-	1 条电源线

-	1 本说明和组装手册

产品编号

内容物

I

II

1 		一次性衬垫（4 盒，每盒 25 片）	 020.0002

2 		静脉输液架接头	 020.0001

3 		电源线（欧标）	 200.3719

4 		电源线（国标）	 200.3720

5 		电源线（英标）	 200.3721

6 		电源线（澳标/新西兰）	 200.3722

7 		电源线（日标）	 200.4202

产品概述 74
目录 75
产品编号 75
内容物 75
Calesca 加热/解冻器 76
指定用途� 76
重要安全措施 76-77
组装和安装 78
操作 79-83
清洁与卫生 83-85
保修 85
弃置 85
故障排除 86
Notes 88-90
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重要安全措施V

使用电子设备时，始终应遵循基本的安全预防措施来减少灼伤、触电、起火或人身伤害
风险。

使用前，请仔细阅读所有说明。

产品
•  只将本产品用于本说明手册所述的指定用途。
•  只使用本设备随附电源线（选择适合您所在国家/地区的正确插头）。
•  保持本设备干燥，不要置于阳光直射处。
•  不要将本机放在或让本机掉入水中或其他液体中。
•  只使用本设备随附的 Medela	组件。
•  请勿使用制造商未推荐的配件，因为这可能会造成危险。
•  检查组件是否有磨损或损坏。
•  为防止设备遭到损坏或造成人身伤害，请勿通过提拉盖子搬运此设备。
•  本设备内没有用户可维修的零件。请勿尝试自己维修本设备。
•  如果本设备使用一个静脉输液架接头，切勿在静脉输液架上放置过多设备，否则可能
导致倾翻。

电气
•  确保本设备电压与电源兼容。
•  先将电源线插入本设备，然后将插入墙壁插座。
•  每次使用完后应拔出设备插头。
•  只能通过断开电源线和墙壁插座的连接来确保断开电源。
•  使电源线和所有组件远离发热表面。

指定用途�IV

Calesca 是一款奶水加热和解冻器。
• 	无需用水，可将母乳或医院患者的营养品加热到理想的喂食温度（约 34℃）。
•	 无需用水，可为医院患者将完全冻住的母乳或营养品解冻（到冷藏温度）。
•	 母乳或营养品可以解冻后留一部分放入冷藏，供当天饮用。

Calesca 加热/解冻器�III

本设备可用于在医院加热和解冻母乳或营养品，在密封容器中放入母乳储藏器或注射器，使用
循环热空气加热。Calesca 可将大多数常用容器中的液体加热到大约 34℃（34℃±4℃），无
论液体是处于冷冻、刚取出冰箱还是室温状态，或者将其解冻到冷藏温度。缓慢的加热过程有
助于留住营养和维生素。

本设备经过特别研发，作为单体床头装置，其功能、特性和设计面向 NICU（新生儿重
症监护室）。但本设备也可在产科病房或儿科病房等使用。
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•  如果电源线或插头损坏、设备不能正常工作、曾经跌落或损坏，或者如果设备曾经掉
入水中，切勿使用此电子设备。

•  如果任何电气设备掉入水中，切勿伸手捞。请立即拔出插头。
•  始终使用有正确保护接地的插座。

使用/操作
•  在儿童附近使用本产品时，需要加以监督。
•  本设备不得由身体残障、感官或心智有问题或缺乏经验和知识的人使用，除非他们已
获得由负责他们安全的人就使用本产品进行监督或指导。

•  本设备只能直立摆正后操作。
•  本设备插入电源插座时，决不应无人看管。
•  请勿在昏睡或感到困倦的情况下使用。
•  请勿在室外使用。
•  请勿在可能落入或拽入浴盆或水槽的地方储藏或使用本产品。
•  请勿在洗澡或淋浴时使用。
•  请勿将设备置于高度超过 1.5 米（5	英尺）的静脉输液架，将操作时倾翻的可能性最
小化。

•  请勿加热母乳储藏袋。
•  请勿将设备放在柔软表面上。
•  	加热容器中和/或带金属盖的奶水时要小心。
•  	热奶水时，奶瓶不得带喂食器具（例如 Calmita 或奶嘴）。
•  在喂食前，始终检查奶水温度。
•  用大瓶装小量母乳或营养品加热可能会降低加热效率。
• 如果本设备打开但未实际运行，则会在 10 分钟后自动关闭。

清洁与卫生
• 首次使用本设备前应进行清洁。
• 在不同患者之间使用时或者视需要而定，应通过医院通用的消毒剂，用擦拭巾或无绒
布清洁本设备。请参阅“护理与清洁”章节了解经批准的清洁剂。请勿将液体直接喷
到或倒在设备上。

•  清洁时，本设备应关闭并拔出插头。
•  本设备的 Medela 一次性衬垫是单人使用护理品。为防止交叉感染，切勿混用患者的
衬垫。

注：本设备已经过测试并确认符合 FCC 规定第 15 部分对 A 级数字设备的限制。这些限
制旨在当在商业环境中使用本设备时提供针对有害干扰的有效防护。本设备会产生、使
用及辐射 RF 能量，如果未根据本说明手册安装和使用，可能会导致对无线通讯的有害干
扰。在住宅区域使用本设备很可能会导致有害干扰，从而用户需自行纠正此干扰。

请妥善保存本说明手册以备参考

重要安全措施V
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要从静脉输液架从本设备取下，请将针脚拉出，转动四分之
一圈后释放。此针脚会保持松开，便于将设备从支架滑出。
如果设备保持连接，静脉输液架不会干扰该设备的台面使用。

5

使用本设备随附的电源线（选择适合您所在国家/地区的正确
插头）与本设备背后的插座连接。	
将设备电源插座周围的锁线器向下推到插头上，直到牢固。

注：为了获得理想的声压水平，建议将本设备放在距离患者 1 
米或以上的位置。

组装和安装VI

从包装取出 Calesca。使用前，让本设备达到室温。审阅说明后组装。如有需要，在 
Calasca 上贴上用自己语言写的显示说明。

1

在台面或其他硬表面上安装

针脚未
啮合

针脚啮合

从包装取出静脉输液架接头（单独销
售）。在本设备任一侧找到两个静脉
放置槽。确认静脉输液架接头的针脚
已啮合（见图）。如果针脚未啮合，
将圆旋钮顺时针转，直到针脚啮合。

3

请勿堵住设备底部或后面的通风
口。请勿放在柔软的表面上。

确保表面清洁干燥。将本设备放在坚固表面上。确保本设备牢
固放在此表面上，避免倾翻或跌落。将本设备放在便于员工查
看设备内腔的高度。

2

可选：在静脉输液架上安装

一只手紧紧握住本设备，小心地将接头的 U 形部分滑入设备
上的所需静脉槽中，直到卡紧入位。将此接头放在所需的静
脉输液架上。确保此设备不会干扰静脉输液架上的任何其他
设备。
为确保牢固，顺时针旋转三角旋钮，直到卡夹卡紧在静脉输
液架上。

74

请勿堵住本设备底部或后
面的通风口。
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在加热腔内均匀铺开衬垫。

重要信息：为确保良好的空气流通和准确加热，衬垫应帖着设
备内壁铺开。

4

IV

打开设备盖。
先展开衬垫，再装入设备。
在铰合处折弯衬垫，将其放入位。	
使用设备腔背面和正面的卡片牢固安装衬垫。

注：如果衬垫安装不正确，设备不会工作。

3

操作VII

可接受的母乳容器：

•  （塑料或玻璃）瓶容量最多 250 毫升，最多高 161 毫米。
• 注射器最多 60 毫升（塑料）。

注：Calesca 加热/解冻器一次只能加热一个容器。

将医院级插头插入墙壁插座。按设备显示面板上的电源按钮。
设备正面有一个可视指示器，还有低音量提示器。若要使提示
器静音，按	 	静音按钮。若要确定提示音是否静音，LCD 显
示右上角会显示相关	 	符号。

1

新图像 从塑料袋取出 Medela 一次性衬垫。为确保正确标识，患者标
签可放在衬垫口袋部分上；或者使用永久标记笔在衬垫硬表面
上写下患者信息，包括日期和时间。

2

衬垫安装

将托盘放入设备底部，平面向下。

注：加热注射器或瓶子时，始终使用托盘。

5
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注射器始终使用盖帽。确保衬垫安装正确，托盘正确插入设备
中，盖好设备盖子。如果衬垫未正确安装，则设备不会工作。
注意要加热的奶水容量。

警告：每次喂食前均应试探容器/注射器，检查奶水温度。

7

在容器中加热或解冻

牛奶储藏容器始终使用盖子。确保衬垫安装正确，托盘正确插
入设备中。将容器放在设备中的托盘中心，盖好盖子。如果衬
垫未正确安装，此设备不会工作。注意要加热的牛奶容量。

小心：针对要加热的母乳或营养品容量使用大小合适的容器。
大容器装少量母乳或营养品可能会降低加热效率。

警告：
•   加热容器中和/或带金属盖的奶水时要小心。
•  加热奶水时，奶瓶不得带喂食器具（例如 Calmita 或奶嘴）。
•  请勿使用母乳储藏袋加热。
•   每次喂食前均应试探容器/注射器，检查奶水温度。

6

在容器中加热或解冻

IV 操作VII
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按开/关按钮	 	打开设备。查看 LCD 显示屏，确认设备处于
加热	 	模式。

注：此设备默认为加热模式。

8

加热模式

使用箭头键	 / 	高亮显示所需起始温度，选择奶水起始温度
（冷藏、室温或冷冻）。按 Enter 按钮	 enter 	确认起始温度。

注：本设备最初默认的牛奶起始温度为 4˚C	或 39.2˚F（冷藏符
号）（冷藏）。

9

使用箭头输入要加热的奶水容量。按 Enter 按钮 enter 可确认容
量。

注：如果按住左箭头键或右箭头键，数量会以 10 毫升为单位
增加或减少。

10

LCD 显示屏会闪烁输入设备的信息并显示完成时间。请确认信
息是否正确，按开始按钮 start 开始加热。

注：如果信息不正确，按停止按钮	 stop ，重复上述设定步骤。

11

LCD 显示屏上有两个定时器。左下显示屏将显示加热周期总时
间，向零倒数。左上显示屏显示母乳或营养品在设备中的已用
时间总计。如果盖子在加热期间打开，设备会暂停 60 秒。设
备正面的可视指示灯会闪烁橙色。如果将注射器或容器放回设
备中，可按开始按钮 start ，会继续完成加热周期。如果超过  
60 秒，设备会停止并复位。

注：使用注射器时，打开盖子可激活暂停模式。

12
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LCD 显示屏会闪烁输入设备的信息并显示完成时间。请确认信
息是否正确，按开始按钮	 start 	开始加热。

注：如果信息不正确，按停止按钮	 stop，重复上述设定步骤。	

17

使用箭头输入要解冻的奶水容量。按 Enter 按钮	 enter 	可确认容
量。

注：如果按住左箭头键或右箭头键，数量会以 10 毫升为单位
增加或减少。

16

按开/关按钮	 	打开设备。此设备默认为加热模式	 。按右
箭头键	 	亮显解冻模式	 。按 Enter 按钮	 enter 	可确认解冻
模式。此设备处于解冻模式	 	时默认为冰冻	 。

15

如果盖子在保温期间打开，可视指示灯会闪烁橙色，设备会进
入 60 秒暂停模式。如果将注射器或容器放回设备，可按开始
按钮 start ，保温周期会继续完成。	
一旦保温周期结束后，此设备将不再保温。设备每 15 秒发出
提示音（如未静音），直到盖子打开或设备被停止。轻柔混合
母乳或营养品，取出时按停止。 

注：使用注射器时，打开盖子可激活暂停模式。

警告：每次喂食前均应试探容器/注射器，检查奶水温度。

14

加热周期完成时，设备上的可视指示灯闪烁绿色，提示音（如
未静音）会响起。加热周期完成后，设备自动进入保温周期，
最长 30 分钟。在保温周期中，保持为机体温度的暖空气会继
续在设备中循环，确保牛奶在喂食前不会冷却。可视指示符会
继续闪烁绿色。提示音（如未静音）每隔 5 分钟响一次，直到
保温周期结束。请在保温周期结束前取出牛奶。

13

注：Calesca 用于加热起始温度为冷藏温度（约 4 ˚C/39.2 ˚F）的奶水。如果奶水在加热
周期前含有冰块，加热结束时奶水的最终温度可能低于设备的指定范围。

解冻模式

IV 操作VII
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当解冻周期完成时，加热会自动关闭。可视指示灯继续闪烁绿
色，每 15 秒响起提示音（如未静音）。冰晶存在时应立即取
出奶水。

重要信息：如果没有冰晶，请参阅医院的母乳处理和储藏政
策。	

19

LCD 显示屏上有两个定时器。左下显示屏将显示解冻周期总时
间，向零倒数。左上显示屏显示奶水或营养品位于设备的已用
时间总计。	
如果盖子在解冻期间打开，设备会进入 60 秒暂停模式。设备
前面的可视指示灯会闪烁橙色。如果将注射器或容器放回设
备，可按开始按钮 start ，此周期会继续完成。如果超过 60 秒，
设备会停止并复位。	

注：使用注射器时，打开盖子可激活暂停模式。

18

注：Calesca 用于解冻处于建议冷冻温度范围（约 -20 ˚C/-4 ˚F）的奶水。如果奶水含有
任何液体，解冻周期结束时牛奶的最终温度可能高于设备的指定范围。奶水应从完全冻
结的状态解冻。	

清洁与卫生VIII

小心：
• 清洁前，始终拔出设备的电源插头。
• 	对于任何以下所述清洁程序，应使用饮用水水质。
•  使用制造商未建议的任何清洁或去污方法前，请与制造商确认。	
• 请勿将加热器浸水、高压杀菌、加热、蒸汽加热、ETO 消毒或辐射消毒。
•  金属铰链上的润滑脂可能看得见，这是正常的。请勿去除润滑脂，因为这可能会缩短
铰链寿命。

•  如果多位用户使用加热器，但没有进行正确清洁，可能会导致健康风险。衬垫是单人
使用产品。多位用户使用一个衬垫可能会导致健康风险。	

• 	如果有害材料溅到设备上或设备中，设备用户有责任执行适当的去污措施。

注：这些建议不能替代医院正规程序，各个医院可能有所不同。请参阅医院政策了解共
用固定设备的清洁程序。	

适用的清洁剂* • Cavicide® 清洁剂和/或擦拭巾
• PDI® Sani-Cloth®清洁剂和/或擦拭巾
•  异丙醇
•  过氧化氢 3% 液体或擦拭巾
• 肥皂和水
* 对去污擦拭巾制造商的配方更改概不负责。

卫生 操作此设备、打开衬垫和/或安装衬垫前先洗手。 
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设备护理

一次性衬垫处理

清洁与卫生VIII

准备工作 Calesca 首次使用前以及在不同患者之间使用前应
进行清洁。本产品的衬垫是单人使用产品，不得
共用。多位用户使用设备但没有进行正确清洁，
可能会导致健康风险。操作加热器、打开衬垫和/
或安装衬垫前先洗手。	

在不同患者之
间使用前

更换 Medela 一次性衬垫时，使用	
擦拭巾或无绒布用可接受的清洁剂为每位患者进
行清洁。请勿将液体直接喷入或倒在本设备上。	
让其自然风干后再使用。

单个�
患者使用前

每次使用前或者另一位患者使用之前，应使用合
适的清洁剂彻底擦拭设备。如果牛奶溅到设备
上，应取出衬垫彻底擦拭。

多个�
患者使用前

如果多位患者使用此设备，每位患者使用的衬垫
应具有清晰可见的患者姓名、日期和时间说明。
衬垫是单人使用产品。建议每次使用前，使用可
接受的清洁剂擦拭本设备的外表面。

使用中 Medela 一次性衬垫是单人有限用品。Medela 建
议每隔 12 小时更换衬垫。如果母乳或营养品不慎
接触到了衬垫，则应更换衬垫。如果发生了眼见
的损坏，会导致母乳或营养品与设备直接接触，
也应更换衬垫。

衬垫护理 每次加热和/或解冻后，检查衬垫是否有冷凝水和/
或奶水。衬垫是单人使用产品。如果标签标识的
患者不再需要喂食加热，应取出一次性衬垫并丢
弃。

如果衬垫�
中有冷凝水

如果放在设备中解冻的冷冻瓶外面有霜，那么衬
垫中可能也有冷凝水。打开加热器的盖子，让衬
垫自然风干后再使用。 

如果衬垫上有
奶水

立即丢掉衬垫。在下次使用前，安装一个新衬
垫。
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弃置�X

此设备由不可分离的技术塑料和金属制成。必须按照当地法规进行处理。

保修�IX

本设备自交付之日起保修 2 年，不包括一次性衬垫和配件。制造商对于不正确操作、不
当使用或未授权人员的使用导致的任何损失或间接损失概不负责。只可由 Medela 授权
人员执行例行检查和维修。

小心
多位用户使用加热器，但没有进行正确清洁，可能会导致健康风险。衬垫是单人使用产
品。多位用户使用一个衬垫可能会导致健康风险。

如果设备上有
奶水

检查设备是否有任何奶渍，根据需要进行清洁。
在设备上安装新衬垫，供下次使用。

衬垫损坏 检查衬垫是否有任何眼见的损坏（破裂或衬垫撕
裂）。如果衬垫损坏，立即丢掉并更换新衬垫，
避免母乳或营养品与设备直接接触。
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故障排除�XI

问题 指示灯 可能的解决方案

指示灯闪烁红色 LCD 面板上的错误指示灯和衬垫指示灯
点亮 

确保安装了衬垫。打开设备盖，正确安装衬垫。按开始。请参阅第 79 页的衬垫安装
部分。

指示灯闪烁红色 LCD 面板上的错误指示灯和关上盖子指
示灯点亮 关上盖子，按开始。 

设备不通电。 检查设备背后的插头是否完全插入。 
将设备插头从墙壁插座拔出来，试试其他插座。 

安装到设备侧面的输液架安装槽后，静脉
输液架滑出此设备 确保静脉输液架针脚已啮合再安装，当接头滑入输液架安装槽中时，紧扣入位。 

奶水太热 太烫，不能触摸
奶水放凉后再喂食。确保使用适当的设置。
注：高温可能损坏母乳的一些活性免疫特性。 

奶水太冷

• 确保正确安装了衬垫。请参阅第 79 页的衬垫安装部分。 
• 	针对要加热的母乳或营养品容量使用大小合适的容器。请参阅第 80–83 页的以容器
加热和解冻部分。

• 	在 60 秒内将奶水放回设备，按开始继续加热。不要再启动一次加热周期。

解冻的奶水没有冰	 确保使用适当的设置。解冻周期完成时及时取出奶水。	

不能从暂停模式恢复工作 “暂停”指示灯 确保盖子合上且衬垫完全入位。如果使用注射器，确保放好后再按开始。 

操作中出现意外暂停模式 “暂停”指示灯 
确保衬垫完全入位且注射器位于中心位置。如果设备靠近强烈的红光发光源，例如阳
光或加热灯，请移到其他位置。

指示灯闪烁红色 LCD 面板（大计时器位置）左下角中的错
误指示灯和错误代码

按电源按钮至少 4 秒或拔出设备的插头，等待十秒，将设备的插头重新插入墙壁开
关，按电源按钮。联系 Medela 客户服务。

错误代码：01-08, 11, 12 返厂维修。

错误代码：09 确保风扇未堵住。 

错误代码：13 关闭加热器，拔出插头，等待设备冷却至少 30 分钟。加热器应恢复工作。如果错误
代码 13 频繁发生，请联系 Medela 客户服务。 

错误代码：14 确保设备所处位置有充分的空气通风。 
确保设备底部和后面的通风口没有堵塞。 
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100 – 240 V
50 / 60 Hz
2.5 A
IEC C6 Inlet

244 x 193 x 236 mm

kg

1.9 kg

CLA
SS

Protection class I

20

80 Λειτουργία
הפעלה
動作
작동
運行
操作

20

95 Μεταφορά/Αποθήκευση
שינוע/אחסון
輸送/保管
운반/보관
運輸/貯存
运输/贮存

70

106

kPa

°C

+15

+30 Λειτουργία
הפעלה
動作
작동
運行
操作

°C

-20

+50 Μεταφορά/Αποθήκευση
שינוע/אחסון
輸送/保管
운반/보관
運輸/貯存
运输/贮存

Safety standards:
IEC 61010-1 and IEC 61010-2-010 safety requirements for electrical 
equipment for measurement, control, and laboratory use.  
Part 1: General requirements

Safety instructions

EL Τεχνικές προδιαγραφές 
HE ינכט טרפמ
JA 技術仕様
KO 기술 사양

TW 技術規格
ZH 技术规格

IEC 61010-1
IEC 61010-2-010

EMC Directive 
2004/108/EC
Low Voltage Directive 
2006/95/EC

Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα οικιακά απορ-
ρίμματα
אין להשליך לפח עם הפסולת הביתית
家庭ごみと一緒に廃棄してはいけません
생활 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다
不得作為生活垃圾棄置
不得与家庭垃圾一同弃置
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