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Dit product voldoet aan de voorschriften van de directive 93/42 EEC medical devices. CE 0051 
 
 

1. Beoogd gebruik.  
Om accuraat een specifieke flow van medicinaal gas / zuurstof toe te dienen onder toezicht van een medisch getrainde 
professional.  

 
2. Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen. 

 
Neem het product uit de verpakking en controleer op beschadigingen.  
 
Gebruik het product niet bij zichtbare beschadiging en neem contact op met uw leverancier.  

 
 
Let op brandgevaar!  

 
Door ontsnapt zuurstof wordt de kans op vuur verhoogd. Rook nooit in een omgeving waar zuurstof wordt gebruikt. Gebruik 
nooit een ontstekingsbron of open vuur in de directe nabijheid van zuurstof.  
 

 
Let op brand –en explosie gevaar! 

 

• Lucht, zuurstof en mengsels met zuurstof kunnen explosief reageren op oliën, vet en smeermiddelen. Als gevolg van 
gecomprimeerde gas ontstaat brand en explosie gevaar.  
Zorg ervoor dat het product vrij is van olie, vetten en smeermiddelen. 

• Gebruik geen smeermiddelen of brandbaar materialen op of bij dit product 

• Gebruik nooit vuur of vuurgevaarlijke substanties bij dit product 

• Rook nooit in een omgeving waar zuurstof wordt gebruikt.  

• Controleer altijd de voorgeschreven flow voor en tijdens toediening bij de patiënt.  

• Alleen bevoegd personeel mag gebruik maken van dit apparaat. 

• Controleer of alle verbindingen dicht zijn en lekvrij.  

• Probeer NIET het product te repareren. 
 
 

3. Gebruikersinstructie. 
1. Inspecteer het product voor elk gebruik op zichtbare beschadigingen.  
2. Verbindt het product op de gasbron. (druk moet overeenkomen met het model)  
3. Zet het product in de gewenste flow 

 
4. Onderhoud en reiniging. 
Na elk gebruik en op regelmatige basis het vuil met een zachte stofvrije doek verwijderen. Desinfecteren kan men doen met 
een oplossing op alcohol basis. Indien andere reinigingsmiddelen worden gebruikt dient men er zich vooraf van te overtuigen 
dat deze het materiaal van het product niet kunnen aantasten. De frequentie van inspectie is afhankelijk van het gebruik maar 
moet minimaal elke 5 jaar plaatsvinden. 

5. Probleem oplossing. 
Indien de Perflow niet goed functioneert, pas dan onderstaande informatie toe. Als het probleem hiermee niet kan worden 
opgelost, neem dan contact op met uw leverancier.  
 

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing 

Geen flow De flow staat op “0” 
De flow staat tussen getallen 
Intern probleem 

Zet de flow op het gewenst getal 
Zet de flow op het gewenst getal 
Stuur het product op voor reparatie 

Niet uit te zetten De flow staat tussen getallen Zet de flow in de 0 positie 

Draaiknop draait niet of is moeilijk te 
draaien 

Draaiknop is verplaatst Stuur het product op voor reparatie 

Flow in “0” positie Flowmeter is stuk Stuur het product op voor reparatie 

Geen flow  Flowmeter is stuk Stuur het product op voor reparatie 

 


