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Gebruikershandleiding: 

Stappenflowmeter voor insteken in gasafnamepunt 
Product nummers:    
 1040782 Perslucht   0 of 6 Liter/Min. met houder 35 mm 
 1040784 Perslucht   0 of 8 Liter/Min. met houder 35 mm 
 1040783 Perslucht   0 of 8 Liter/Min. met houder 23 mm 
 1040785 Perslucht   0 of 8 Liter/Min. met houder 23 mm 

1040786 Perslucht   0 of 6 Liter/Min. zonder houder 
 1040787 Perslucht   0 of 8 Liter/Min. zonder houder 
     
        
GA1040782                                      Stand: 08.11 

Voor u en uw patiënt veiligheid: 
Deze gebruikershandleiding helpt u om u vertrouwd te maken met de omschreven apparaten.  
 
Een goede en brede kennis van de apparaten komt zowel u als uw patiënt ten goede. 
  
Indien u bij gebruik van het apparaat vragen heeft met betrekking op de functie, inzet of reiniging, 
neem dan contact met ons op via onderstaand adres. Wij zullen proberen om uw vraag naar 
tevredenheid te beantwoorden.  
 
Wij wijzen u op het volgende: 
 
1. Elk gebruik van het apparaat vereist inzicht en strikte naleving van deze instructies.  

Het apparaat is alleen bedoeld voor het beschreven gebruik. 
2. Wij adviseren u het apparaat jaarlijks te inspecteren.  
3. Reparaties mogen alleen door Heck GmbH geautoriseerde personen worden uitgevoerd.  

Alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.  
4. Houdt alle onderdelen olie- en vetvrij.  
 
Wanneer een van deze instructies niet wordt nageleefd dan kan Karl Heck GmbH niet aansprakelijk 
worden gehouden.  

Beoogd gebruik 
Het afnamesysteem dient ter afname en het reguleren van perslucht van de gasafnamepunten in de 
kliniek of artsenpraktijk.  

Werkwijze 
De flowregelaar wordt direct in het centrale gasafnamepunt gestoken. Het apparaat heeft een gas 
gecodeerde unieke aansluiting. U stelt de gewenste flowrate van 8 l/min in door de regelspindel 
linksom te draaien. De flowrate wordt in het zichtvenster weergegeven in l/min. 

 

Waarschuwing 
De aangegeven flowrates kunnen, in het bijzonder bij lage hoeveelheden van onder de 5 liter per 
minuut schommelingen geven, die kunnen oplopen tot 40% van de ingestelde waarden. 
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Combinatie mogelijkheden met andere apparaten. 
De flowregelaar kan worden beïnvloed door de medicijnvernevelaar. Controleer a.u.b. de comptabiliteit 
tussen de flowregelaar en de medicijnvernevelaar. Afhankelijk van het model is de flowregelaar 
uitgerust met een houder voor een medicijn vernevelaar. 

Reiniging en desinfectie 
Wij adviseren voor het eerste gebruik het apparaat te reinigen en te desinfecteren. Vervolgens is 
reiniging alleen nodig indien klinisch of hygiënisch noodzakelijk wordt geacht. Voor reiniging en 
desinfectie mogen alleen middelen worden gebruikt die verwerkte kunststoffen (Polysulfon en 
siliconen) en metalen (RVS, aluminium, messing verchroomd) niet aantasten. 
 
 
Desinfecteren: 
Bij delen, die niet met ademlucht van de patiënt in aanraking komen, is in het algemeen een 
oppervlakkige desinfectie toereikend.  
 
Autoclaveren: 
Alle delen zijn tot 134° C autoclaveerbaar. Bij aluminium delen kan echter door de hoge temperaturen 
de anodisatie laag beschadigd raken. Op basis hiervan is 121°C aan te bevelen. Voor het autoclaveren 
zal evenwel het ventiel gesloten moeten zijn, dit om te verhinderen dat vocht het interne deel van het 
apparaat kan binnendringen. 

Onderhoud en reparatie 
Het apparaat moet geregeld op lek dichtheid getest worden. Wij adviseren deze test jaarlijks uit te 
voeren. Onderhoud is niet noodzakelijk.  
 

Technische Data 
Gassoort: perslucht uit het centrale gasafname punt  
Ingangsdruk:   5 bar +/- 10% 
Aansluit soort:   insteeknippel voor perslucht 
Flowbereik:    naar gelang het model 0 tot 6 of 0 tot 8 Liter/Min. 
Veiligheidsinrichting:  gas specifieke DIN-Stekker 

 

Garantieverklaring 
Op de beschreven apparaten geven wij een garantie van 2 jaar. Alle fouten die gevolgen hebben voor 
een correcte werking van het apparaat als gevolg van technische defecten van onderdelen, behoren 
tot de garantie. De verplichting van de garantie wordt erkend zolang het apparaat volgens de 
instructies en in overeenstemming met het doel is gebruikt en geen interventies of reparaties hebben 
plaatsgevonden. Fouten die kunnen worden toegeschreven aan mechanische schade of slijtage zijn 
uitgesloten van garantie. Als u klachten heeft over de apparatuur dan kunt u de apparatuur sturen naar 
onderstaande adres. Na reparatie zal de apparatuur retour worden gezonden. Daarbij zullen de 
gebruikte onderdelen van de reparatie die niet onder garantie vallen in rekening worden gebracht 
 
 
Geproduceerd en gedistribueerd door: 

Karl Heck GmbH  Am Rech 12  65385 Rüdesheim a. Rhein 

  Telefon 06722-910124 Fax 910125   
 
Vervaardigd door: m & b gmbh  
 

      
 


