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TILLÄGG 1 - lågflödesväljare 
En lågflödesväljare finns installerad på några av blandarna från Bio-Med Devices (standard 
på enheter som är monterade på ventilatorerna av modellen Crossvent) vid den högra 
utgångsporten. Genom att väljaren vrids kan användaren alltid upprätthålla korrekta 
flödeskoncentrationer för blandaren när de nedre eller vänstra utgångarna används.  
 
 
En etikett som finns på blandarens sida visar hur väljaren ska placeras för att korrekta 
koncentrationer ska erhållas när lägre eller högre flödeshastigheter ställs in. Väljaren måste 
tryckas in innan den kan vridas. 
 

TILLÄGG 2 - fastmonterade flödesmätare 
Flera blandare, däribland NEO2 BLEND-serien, erbjuds med flödesmätare som är 
monterade på blandarens högra sida. I de flesta fall är dessa flödesmätare monterade på 
en unikt utformad roterande brytare som används på samma sätt som väljaren som 
beskrivs i tillägg 1. Varje gång dessa blandare används i ett flödesintervall som kräver aktiv 
avtappning (se flödestabellen i avsnitt 4), aktiveras denna avtappning genom att 
flödesmätaren vrids enligt beskrivningen nedan. Flödesmätaren kan placeras vertikalt även 
om den inte ska användas. Då aktiveras avtappningen vilket gör att blandaren kan 
användas med lägre flöden. 
 
 
Flödeshastigheten för dessa flödesmätare ställs in med kulans mittpunkt.  
 
FLÖDESMÄTARE HÖGER SIDA OCH LÅGA FLÖDEN 
Flödesmätaren till höger och blandarens avtappning är inaktiva när flödesmätaren är 
vinklad mot blandarens framsida. Tryck in flödesmätaren mot blandarens sida och vrid den 
medurs (mot baksidan) så att den placeras vertikalt för att aktivera och starta nödvändig 
avtappning vid låga flöden. Den invändiga avtappningen aktiveras och flödeshastigheten 
kan ställas in med lågflödesväljaren. Så länge flödesmätaren är placerad på detta vis kan 
alla utgångsportar användas för låga flöden, även om flödesmätaren inte används. Tryck in 
flödesmätaren och vrid tillbaka den moturs (mot framsidan) för att inaktivera avtappningen. 
 
 
FLÖDESMÄTARE VÄNSTER SIDA 

 
VARNING: Flödesmätaren till vänster är stationär. Försök inte vrida den. 

 
Se till att väljaren (se tillägg 1) eller flödesmätaren till höger (se ovan) är korrekt inställd om 
flödesmätaren till vänster ska användas för flöden som kräver avtappning (se flödestabellen 
i avsnitt 4).  
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TILLÄGG 3 - flödesmätare med urtavla 
Flödesmätarna som erbjuds av Bio-Med Devices och som ställs in med en urtavla överst på 
flödesmätaren är inte tryckkompenserande. Detta innebär att tillförseltrycket till 
flödesmätarens ingång alltid måste vara samma som trycket flödesmätaren är 
dimensionerad för om flödesmätaren ska kunna distribuera korrekt flödeshastighet som 
anges på urtavlan. Om flödesmätaren är dimensionerad för tillförseltrycket 50 PSI krävs 
50 PSI vid ingången för att de inställda flödeshastigheterna ska vara korrekta. 
 
I praktiken är dessa flödesmätare ofta anslutna till luft/syrgasblandare och på det sättet blir 
blandarna flödesmätarnas tillförselkälla. 
 

VARNING: Den tillförda syrgaskoncentrationen ska kontrolleras med 
aktuella inställningar före patientanvändning. En separat och kalibrerad 
syrgasskärm (som uppfyller kraven för ISO 7767 eller ISO 21647) måste 
alltid användas när blandaren används på en patient. 

 
Det är viktigt att förstå att trycket inte alltid är 50 PSI vid blandarens utgångar (ingångarna 
till flödesmätarna) bara för att det är 50 PSI vid blandarens ingång. Vid ökande flöde 
minskar trycket naturligt vid blandarens utgångar på grund av blandarens restriktiva natur. I 
en sådan situation är trycket alltså något lägre än 50 PSI vid ingångarna till flödesmätarna 
vilket drabbar flödesnoggrannheten. När trycket vid ingångarna till flödesmätarna minskar, 
minskar också flödeshastigheten i förhållande med dess inställningar. 
 
En annan variabel som bör påpekas är luft/syrgasblandarnas koncentrationsinställningar. 
När koncentrationsinställningarna varierar, varierar också blandarens restriktiva natur. 
Detta påverkar trycket vid blandarens utgångar. Jämför det med en varm- och 
kallvattenkran. När du bara låter varmt eller kallt vatten rinna i kranen är vattentrycket lägre 
än när du låter både varmt och kallt vatten rinna samtidigt. Blandaren fungerar på liknande 
sätt. Trycket är högre när du blandar både luft och syrgas än när du bara använder något 
av dem. 
 
Ännu en variabel är trycket nedströms från flödesmätaren. Eftersom ett flöde skapas av att 
ett tryck är högre än ett annat är det förståeligt att flödet blir lägre om skillnaden mellan 
trycken minskar. Även om detta tryck nedströms kan vara väldigt lågt bör det ändå 
nämnas. 
 
Variablerna som nämns ovan bör övervägas när flödesmätare som inte är 
tryckkompenserande används med blandare. Andra enheter än flödesmätare som 
distribuerar flöde till blandaren, t.ex. ventilatorer eller andra enheter, måste också tas med i 
beräkningen. Flödet som dessa andra enheter distribuerar förändrar situationen och 
därmed bör de stängas av när flödesmätare används. 
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1. VARNINGAR, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH 
ANMÄRKNINGAR 
VARNINGAR 
Om syrgas- eller luftkällans tryck ökar eller minskar med 20 PSI* (138 kPa) (*30 PSI [207 
kPa] för utomeuropeiska enheter och enheter tillverkade för Draeger, Hill Rom eller Air-
Shields) kommer larmet att gå. Detta kommer att påverka blandarens flöde vid utgångarna 
samt syrgaskoncentrationen. 
 
Blandarens larm kommer att gå om det är fel på luft- eller syrgaskällan. Detta underrättar 
användaren om att syrgaskoncentrationen eller flödet kanske inte är korrekt. En läkare 
måste fastställa korrekta FIO2-inställningar. 
 
Blandaren får inte utsättas för extremt höga temperaturer, t.ex. ångautoklavering (som kan 
generera temperaturer på 145 ° F/63 ° C). 
 
Larmet får inte hindras, avlägsnas eller manipuleras på något sätt. 
 
Blandaren är utformad för användning med en luft- och syrgaskälla med trycket 50 psig 
(345 kPa). 
 
Den tillförda syrgaskoncentrationen ska kontrolleras med aktuella inställningar före 
patientanvändning. En separat och kalibrerad syrgasskärm (som uppfyller kraven för 
ISO 7767 eller ISO 21647) måste alltid användas när blandaren används på en patient.  
 
Avtappningsporten på blandarens nedersta del får aldrig täckas. 
 
Lämna aldrig en ventilatorpatient utan tillsyn eller utan fjärrövervakning. 
 
Vissa specialbeställda blandare kanske inte avtappas när den högra utgången används. I 
sådana fall tillämpas flödesspecifikationerna för "flöde utan avtappning" för de extra 
utgångarna på höger sida. 
 
De fabriksinställda tillförselanslutningarna för luft och syrgas, som består av viktiga 
kontrollventiler och filter, får inte bytas ut mot några andra delar som inte är godkända av 
Bio-Med Devices. Detta kan leda till att gastillförseln kontamineras på grund av backflöde. 
 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 
Fukt eller smuts kan påverka blandarens funktion. En ren och torr gaskälla måste alltid 
användas. Luften måste vara "USP-klassad" enligt tryckluftsstandard (tidigare ANSI Z86.1-
1973 klass F) och vid 75 PSI (517 kPa) får halten av vattenånga inte överstiga en 
daggpunkt som är 5 °F (2,8 °C) under blandarens eller tillbehörens lägsta 
omgivningstemperatur. Syrgasen ska vara "medicinsk syrgas" enligt FDA-terminologin och 
ha en renhet på minst 99,0 %. Båda gaserna måste innehålla < 37,5 milligram vatten per 
kubikmeter gas ( mg

Nm3 ) eller < 50 ppm H2O. 

 
Ett vattenlås och ett filter måste användas för att undvika fel om vatten av misstag kommer 
in i gastillförselns källor. 
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Använd inte blandaren i ett MRI-rum om inte Bio-Med Devices har utformat den för att 
användas i sådana miljöer. I så fall står det "MRI" på blandarens frontplatta och en MR-
villkorad etikett finns på höljet. 
 
Flödesmätaren till vänster av NEO2 BLEND är stationär. Försök inte vrida den.  
 
Ta inte enheten i bruk om blandaren inte klarar funktionstestet. Ring din återförsäljare 
eller serviceombud. 
 
Blandaren ska kontrolleras av en kvalificerad tekniker enligt intervallerna som anges i 
avsnitt 11. 
 
ANMÄRKNINGAR: NEO2 BLEND med två flödesmätare lämpar sig till 
lågflödeskonfigurationen för modellen #2003 med flöde som begränsas av 
flödesmätarna. Se tillägg 2 i början av handboken. 
 
Blandaren har avfettats för syrgasdrift före leverans. 
 
Den övre flödesgränsen är det totala flödet som passerar genom blandaren, inte 
gränsen per port. 

2. SYMBOLFÖRKLARING 

 
MR-villkorad 

 
MR-osäker 

 
Varning: Se medföljande dokument 

i  
Se handbok för korrekt arbetssätt 

 

Varning: Kondensvatten i lufttillförseln kan orsaka fel på den här enheten 

 
Varning: Hindra inte den här enhetens larm eller nedre avtappningshål  

Rx Only Varning: Enligt federal lag får denna produkt endast säljas av eller beställas av licensierad sjukvårdspersonal. 

 

Tillverkningsdatum 

 
Tillverkare 
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SN Serienummer 

REF Katalognummer 

 
Auktoriserat ombud i den Europeiska gemenskapen 

 

CE-märkningen på den här produkten betecknar att den här enheten uppfyller direktiven för europeiska 
medicintekniska produkter (rådets direktiv 93/42/EEC). Som en nödvändig förutsättning för CE-märkning använder 
sig Bio-Med Devices av ett kvalitetssystem som är kompatibelt med ISO 13485 (omfattar utformning och 
tillverkning av medicintekniska produkter). Den fyrsiffriga koden bakom CE-märkningen (0086) avser Bio-Meds 
anmälda organ, British Standards Institute, vars funktion är att undersöka och verifiera CE-märkningens giltighet. 

3. SPECIFIKATIONER 
Bio-Med Devices blandare distribuerar korrekta FIO2-blandningar från en upp till tre 
utgångsportar, vilket gör att de kan förse tre enheter samtidigt. Flera flödesintervall är 
tillgängliga. De kan användas med ventilatorer, nasala kanyler samt CPAP- och 
andningsmasker. 0-50 LPM-blandaren är en perfekt kompromiss mellan hög- och 
lågflödesblandare. Den kräver mindre avtappning än högflödesblandare om noggrannheten 
är under 6 LPM, samtidigt som den ger ett högre maximalt flöde än lågflödesblandare. 
Lågflödesversionen av blandaren ger flöden från 3 till 30 LPM utan gasavtappning. Bio-Med 
Devices erbjuder också MR-villkorade versioner som uteslutande tillverkas av icke-
magnetiskt material.  
 
VARNING: Använd inte blandaren i ett MRI-rum om inte Bio-Med Devices har utformat den 
för att användas i sådana miljöer. I så fall står det "MRI" på blandarens frontplatta och en 
MR-villkorad etikett finns på höljet. 
 
Enhetsspecifika standarder: Uppfyller kraven för ISO 11195: 1995. 
 
Syrgasintervall %: 21 till 100 % 
 
Syrgasnoggrannhet %: ±3 % av fullt skalutslag 
 
Tillförseltryck: Vid tillförsel av både luft och syrgas i intervallet 30-75 PSI (207-517 kPa) 
får skillnaden mellan trycken inte vara större än 10 PSI (69 kPa).* Använd inte på patient 
eller med ventilator utanför detta intervall. 

*Blandarens funktion vid lägre tillförseltryck (0-30 PSI/0-207 kPa) kan inte förutses. 
På grund av lågt utgångstryck kommer en ventilator inte att kunna drivas. Inte för 
patientanvändning. 
Blandarens funktion vid högre tillförseltryck (75-112,5 PSI/517-775 kPa) och 
balanserad tillförsel kommer att ge tillgängliga utgångsflöden och syrgashalten 
kommer att överensstämma med specifikationen. Utgångstrycket kommer att vara 
proportionellt högre vilket kan skada ventilatorn. Inte för patientanvändning. 

 
Maximalt flöde: ≥120 LPM (≥50 LPM, 0-50-flödesblandare; ≥30 LPM, lågflödesblandare) 
vid inställningen 60 % och inloppstrycket 50 PSI (345 kPa). 
 
Standardiserade flödesintervall: Se tabell i avsnitt 4. 
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Anpassade flödesintervall: Se tillägg och tabell i avsnitt 4. 
 
Tryckfall: <6 PSI (42 kPa) vid inloppstrycket 50 PSI (345 kPa) och flödet 40 LPM (10 LPM 
för lågflödesblandare). 
 
Larm för låg tillförsel: beskrivs i avsnitt 4. 
 
Återställning av larm/förbikoppling: när inloppsgasens tryckskillnad är ≥6 PSI (42 
kPa). 
 
Larmintensitet: 80 dB vid 30 cm. 
 
Ingångsanslutningar: Syrgas DISS-hona, luft DISS-hane (NIST tillgänglig) 
 
Utgångsanslutning(ar): DISS-hane, syrgastyp. 
 
Mått:   Höjd: 3 1/2" (8,9 cm) 

 Bredd: 2 1/4" (5,7 cm) 
  Djup: 2 7/8" (7,3 cm) 

 
Vikt: 2 3/4 lbs (1,25 kg). 
 
Utan elektronik. 
 
Omvänt gasflöde: 0 från varje gasinlopp till ett annat (i enlighet med avsnitt 6 i 
ISO 11195).  

4. INFÖRANDE OCH DRIFT 
Bio-Meds luft/syrgasblandare är en precisionsdoseringsanordning som blandar medicinsk 
luft och syrgas till syrgaskoncentrationer från 21 % till 100 % som distribueras till 
andningsvårdsutrustning. Blandaren använder luft- och syrgaskällor med trycket 50 PSI 
(345 kPa) som är kopplade till två DISS-anslutningar på blandarens nedersta del. Varje 
anslutning har ett inbyggt 48-mikrons partikelfilter. Gaskällan passerar därefter en 
läppbackventil som hindrar omvända gasflöden från källorna. 
 
Blandaren använder ett balanseringssystem i två steg. Först inleds fördelningssteget där 
gaser förs in för att jämna ut gaskällornas drifttryck och därefter inleds 
proportioneringssteget.  
 
Då flödar gaserna som blandas till koncentrationen som anges med väljaren på 
frontpanelen. Detta steg har en dubbeländad ventil med ventilsäten på båda sidorna. Varje 
ventilsäte styr passagen av luft eller syrgas från utloppet till blandaren. 
 
Många olika konfigurationer för blandare och utlopp finns tillgängliga. Modellnumret kan 
hittas på blandarens baksida. På blandarens framsida kan du se vilken rad i tabellen du 
behöver använda för att fastställa flödesintervallet. Blandaren är en lågflödesblandare, 0-50 
LMP, högflödesblandare eller hög- och lågflödesblandare. Flödesgränserna som listas 
nedan gäller oavsett vad som kopplas till porten. "Flödena med avtappning" gäller för alla 
utgångsportar om avtappning är aktiv. Tvärtom, "flödena utan avtappning" gäller för alla 
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portar om avtappning är inaktiv.  
 
OBS: Den övre flödesgränsen är det totala flödet som passerar genom 
blandaren, inte gränsen per port. Till exempel, om 30 LPM passerar genom 
en port på en lågflödesblandare ska ingen annan port på blandaren 
användas samtidigt, eftersom dess flödesgräns är 30 LPM.  
 

Avtappningen som nämns i tabellen och annorstädes i denna handbok kan aktiveras på tre 
sätt, beroende på vad som finns på blandarens högra sida. Om där finns en DISS-
anslutning kommer avtappning att aktiveras1 om en enhet kopplas till den. Om där finns en 
väljare kommer avtappning att aktiveras om den sätts till "<" (se tillägg 1). Om där finns en 
flödesmätare kommer avtappning att aktiveras om den vrids till vertikal position (se tillägg 
2). Om inget av föregående finns på den högra sidan kan avtappning varken aktiveras eller 
inaktiveras. Avtappning sker då antingen hela tiden eller aldrig. Det senare gäller 
högflödesblandare som inte har någon avtappning. 
 
1 VARNING: Vissa specialbeställda blandare kanske inte avtappas när det högra DISS-utloppet används. När så är fallet gäller 
flödesspecifikationerna utan avtappning. 

FLÖDESTABELL 

Typ Flödesintervall utan 
avtappning 

Flödesintervall med 
avtappning 

Lågt flöde 3 -30 lpm 0-30 lpm (3 lpm 
avtappning) 

Halvt flöde 
(0-50 lpm) 6-50 lpm 0-50 lpm (6 lpm 

avtappning) 

Högt flöde 15-120 lpm (ingen 
avtappning) Ej tillgängligt 

Högt/lågt flöde 15-120 lpm (ingen 
avtappning) 

2-108 lpm (10-12 lpm 
avtappning) 

 
OBS: NEO2 BLEND lämpar sig till lågflödeskonfigurationen med flöde som begränsas av 
flödesmätarna. Se tillägg 2 i handbokens början. 
 

Blandaren har ett inbyggt ljudlarm som går om skillnaden mellan de två gaskällornas tryck 
är större än 20 PSI* (138 kPa). Detta varnar användaren om att den ena av gaskällorna 
antingen börjar ta slut eller har ett stort tryckfall. Om båda gaskällorna skulle få ett tryckfall 
samtidigt men tryckskillnaden mellan dem inte uppgår till 20 PSI* (138 kPa) kommer inget 
ljudlarm att gå. Om blandaren är inkopplad men inte används och gaskällornas 
tryckskillnad är större än 20 PSI* (138 kPa) kommer inget ljudlarm att gå. 
 
*(30 PSI [207 kPa] för utomeuropeiska enheter och enheter tillverkade för Draeger, Hill 
Rom eller Air-Shields) 
 
Blandarens larm/förbikoppling avger > 90 LPM (maximala 30 LPM för lågflödesblandare) 
vid förlust av luft eller syrgas om den resterande gasens tryck är 50 PSI (345 kPa).  

5. INSTÄLLNING AV BLANDAREN 
Bio-Med Devices blandare kan monteras på stänger, väggar eller skensystem för enkel 
användning oavsett tillämpningsområde. Inloppsanslutningarna finns nederst på blandaren 
och de är av typen DISS (Diameter Index Safety System), vilket innebär att luft- och 
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syrgasanslutningarna inte kan kopplas fel. Koppla en högtrycksslang till luftanslutningen 
och en till syrgasanslutningen nederst på blandaren. Bio-Med Devices rekommenderar att 
vattenlås används mellan luftslangen och inloppsanslutningen för att hindra att fukt kommer 
in i blandaren. 
 
Det primära utloppet (se tillägg 1) som finns nederst på standardhögflödesblandarna är 
lämpliga för höga flöden, t.ex. ventilatorer som kräver flöden på upp till 120 LPM. Lägre 
flöden än 15 LPM (6 LPM, 0-50 LPM-blandare; 3 LPM, lågflödesblandare) kräver att en 
enhet (väljare eller flödesmätare) kopplas till det extra utloppet till höger om blandaren. Om 
båda utloppen används samtidigt kommer ingen av dem att distribuera maximalt flöde. 

6. TESTNING AV BLANDAREN 
Följande kontroller ska utföras innan blandaren tas i bruk.  

 
Obs: Använd inte blandaren om den inte klarar dessa kontroller, utan ring 
Bio-Med Devices serviceavdelning på (203) 458-0202. 

 
Koppla först luft- och syrgaskällorna med trycket 50 PSI (345 kPa) till lämpliga anslutningar 
och sätt blandaren till 60 % (larmet ska inte aktiveras). Kontrollera att 
syrgaskoncentrationen verkligen är 60 % med hjälp av en kalibrerad syrgasskärm. Koppla 
av syrgaskällan från blandaren och lyssna efter ljudlarmet. När larmet går, koppla tillbaka 
syrgasen för att stoppa larmet. Verifiera syrgaskoncentrationen igen. Koppla därefter av 
luftkällan från blandaren och lyssna efter ljudlarmet. När larmet går, koppla tillbaka luften 
och verifiera syrgaskoncentrationen igen. 

7. ANVÄNDNING AV BLANDAREN 
Koppla blandarens gasutlopp till ventilatorn eller enheten som den ska användas med, 
direkt eller via en högtrycksslang. Ange önskad syrgaskoncentration på frontpanelen. Sätt 
på luft- och syrgaskällorna med trycket 50 PSI (345 kPa) och ställ in ventilatorn eller 
enheten som används. Använd en kalibrerad syrgasanalysator för att kontrollera gasens 
noggrannhet. Vänta 60 sekunder (utjämningstid) innan du använder syrgasanalysatorn om 
du har ändrat syrgaskoncentrationen. 
 
Om du vill använda standardhögflödesblandare för låga flöden, koppla en flödesmätare till 
det sekundära utloppet (se tillägg 1 och 2 i början av handboken) och ställ in 
koncentrationen med väljaren på frontpanelen. Sätt på gaskällorna, ställ in flödesmätaren 
och kontrollera utgången med en kalibrerad syrgasskärm.  
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8. FELSÖKNINGSGUIDE 
 
PROBLEM 

 
ORSAK 

 
LÖSNING 

 
SYRGASANALYSATORN 
ÖVERENSSTÄMMER INTE 
MED BLANDARENS 
INSTÄLLNINGAR 

 
ANALYSATORN EJ 
KALIBRERAD 
 
BLANDAREN EJ KALIBRERAD 
 
SMUTSIG GAS TILLFÖRS 
 
 
AVTAPPNING HINDRAD 
NEDERST PÅ BLANDAREN 
 
LUFT FLÖDAR IN I 
UTRUSTNINGEN SOM 
ANVÄNDS OCH SPÄDER UT 
KONCENTRATIONEN 

 
KALIBRERA 
SYRGASANALYSATORN 
 
RING BIO-MEDS 
SERVICEAVDELNING 
 
RING BIO-MEDS 
SERVICEAVDELNING 
 
RING BIO-MEDS 
SERVICEAVDELNING 
 
 
KORRIGERA GENOM ATT 
STOPPA LUFTFLÖDET 

 
BLANDARENS LARM GÅR 

 
SKILLNADEN MELLAN LUFT- 
OCH SYRGASKÄLLANS 
TRYCK ÄR STÖRRE ÄN 
20 PSI* (138 kPa) 
 
LARMSYSTEMET EJ 
KALIBRERAT 
 
SMUTSIG GAS 
KONTAMINERAR 
LARMSYSTEMET 

 
KORRIGERA KÄLLORNAS 
TRYCK SÅ ATT SKILLNADEN 
ÄR MINDRE ÄN 20 PSI* 
(138 kPa). 
 
 
RING BIO-MEDS 
SERVICEAVDELNING 
 
RING BIO-MEDS 
SERVICEAVDELNING 

 
BLANDAREN FUNGERAR 
ENDAST KORREKT OM BÅDA 
KÄLLORNAS TRYCK ÄR 
EXAKT LIKA HÖGA 

 
DEN TRYCKBALANSERANDE 
KAMMAREN FUNGERAR INTE 

 
RING BIO-MEDS 
SERVICEAVDELNING 

*(30 PSI [207 kPa] för utomeuropeiska enheter och enheter tillverkade för Draeger, Hill 
Rom eller Air-Shields)  

9. RENGÖRINGSANVISNINGAR 
 
Bio-Med Devices blandare rengörs endast genom att de yttre ytorna torkas med en trasa 
och alkohol. Blandarna får inte besprutas eller nedsänkas i någon annan vätska. Se till att 
ingen större mängd alkohol tränger in i blandarens larm eller ventilationshål. Häll aldrig i 
något i larmlockets hål.  

10. BLANDARENS GARANTI 
 
Garantin från Bio-Med Devices, Inc. gäller i ett år från inköpsdatumet. Garantin täcker 
reservdelar och arbete. Fraktkostnader täcks upp till sex månader från inköpsdatumet. 
Garantin begränsas till defekter i material och utförande. Bio-Med Devices ska inte hållas 
ansvarigt för felaktig användning eller missbruk av produkten. 
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All service måste utföras av Bio-Med Devices eller något av Bio-Med Devices auktoriserade 
serviceombud. Bio-Med Devices ska inte att hållas ansvarigt för obehöriga servicearbeten 
på någon blandare. 

11. SERVICEREKOMMENDATIONER 
Förebyggande underhåll ska utföras regelbundet för att säkerställa en fortsatt väl 
fungerande blandare. Hur ofta förebyggande underhåll ska utföras bestäms av 
många faktorer, bl.a.: 
 

Hur ofta och länge blandaren används 
De komprimerade gaskällornas kvalitet 
Miljöförhållanden 

 
 Rekommenderat underhållsschema 
 Intervall  Rekommenderade förfaranden 

Före varje användning Funktionstest 

Varje år mellan 
förebyggande 
serviceunderhåll 

Kalibreringscertifiering 

Vartannat år  
Grundlig översyn, rengöring och kalibrering 
För denna service rekommenderas att produkten 
skickas till fabriken 
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BILAGA A 
 

 
Auktoriserat ombud i den Europeiska gemenskapen: 
 
 
Bio-Med Devices officiella ombud i Europa är: 

 
Medical Market I.N.T. AB 

Sehlstedtsgatan 6 
115 28 Stockholm 

Sverige 
 

Telefon: +46-08-767 70 00 
Fax: +46-08-731 90 09 
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BILAGA B 

Information om BMD MR-luft/syrgasblandare 
 
Icke-kliniska tester har visat att luft/syrgasblandare av BMD MR-versioner (endast de 
blandare som specifikt har byggts för MR-användning, med suffixet "M" i modellnumret 
och beteckningen "MRI" på frontpanelen) är MR-villkorade. De kan skannas på ett 
säkert sätt under följande villkor: 
 

• Det statiska magnetfältet är 3 Tesla 
 
• Det spatiala gradientfältet är 472 Gauss/cm eller lägre 
 
• Maximalt MR-system rapporteras, hela kroppens genomsnittliga specifika 

absorptionsnivå (SAR) är 2 W/kg under 15 minuters skanning 
 
• MR-bildkvaliteten kan komprimeras om intresseområdet är i samma område eller 

relativt nära enhetens position. Därför kan det vara nödvändigt att optimera MR-
bildparametrarna med avseende på denna enhet. 

 
• Ytterligare krav:  

 
Blandaren måste användas med ett BMD MR-villkorat stativ och stativets hjul med 
inbyggda hjullås måste vara låsta.  
 
Placera inte blandaren och stativet närmare än 30 cm från MR-hålet (placera inte 
blandaren i MR-hålet). 
 

Om cylindrar och regulatorer används för gastillförseln får endast MR-villkorade 
gascylindrar och regulatorer i aluminium användas (se tillverkarens publicerade MR-
villkorade krav). 
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