
Afnamepunten

Gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING
Voor het juiste gebruik van dit medische apparaat deze 
gebruiksaanwijzing lezen en strikt opvolgen.
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Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten.
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Informatie over dit document

1 Informatie over dit document

1.1 Weergaveconventies

1.2 Gebruik van begrippen

Dräger gebruikt de term "Accessoire" niet alleen voor accessoires in de zin van 
IEC 60601-1, maar ook voor verbruiksonderdelen, verwijderbare onderdelen, en 
bevestigde onderdelen.

De volgende producten worden in dit document ook aangeduid als 
"Afnamepunten":

– Afnamepunten DIN

– Afnamepunten Carbamed

– Afnamepunten BS

– Afnamepunten SS

1.3 Afbeeldingen

Afbeeldingen van producten en scherminhoud in dit document kunnen afwijken van 
de daadwerkelijke producten afhankelijk van configuratie en ontwerp.

Tekst Vetgedrukte of cursief gedrukte tekst geeft de schermtekst aan. Vet- en 
cursief gedrukte tekst geeft de tekst aan die op het scherm worden weerge-
geven.

1. Nummers met een punt wijzen op afzonderlijke stappen binnen een pro-
cesvolgorde. De nummering voor elke nieuwe procesvolgorde start weer 
met nummer 1.

a. Kleine letters met een punt wijzen op secundaire processtappen. Elke 
nieuwe hogere processtap begint weer met de letter a.

● Dit opsommingsteken geeft afzonderlijke processtappen aan zonder speci-
fieke volgorde.

► In de veiligheidsinstructies en waarschuwingen geeft deze driehoek aan 
hoe u het gevaar kunt voorkomen.

(1) Nummers tussen haakjes verwijzen naar elementen in afbeeldingen.

1 Met nummers in afbeeldingen worden elementen aangeduid waarnaar in 
de tekst wordt verwezen.

– Streepjes wijzen op opsommingen.

> Het "groter dan" symbool geeft het navigatiepad in een dialoogvenster aan.

Dit symbool wijst op informatie waarmee het gebruik van het product wordt 
vergemakkelijkt.

 Deze pijl geeft het resultaat aan van een processtap.

✓ Dit vinkje geeft het resultaat aan van een reeks van processtappen.
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1.4 Handelsmerken

1.4.1 Handelsmerken in eigendom van Dräger

Een lijst van alle landen waar de handelsmerken geregistreerd zijn vindt u op de 
volgende pagina: www.draeger.com/trademarks

1.4.2 Handelsmerken van derden-fabrikanten

Handelsmerk

 DrägerService®

Handelsmerk Handelsmerkeigenaar

Dismozon® BODE Chemie

acryl-des®

Schülke & MayrMikrozid®

Perform®

Actichlor®

Ecolab USAIncidin®

Oxycide®

BruTab 6S® Brulin

Dispatch® Clorox

Klorsept® Medentech

Descogen®

Antiseptica
Oxygenon®

SteriMax® Aseptix

Cleanisept® Dr. Schumacher
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2 Veiligheidsgerelateerde informatie

2.1 Beoogd gebruik

De afnamepunten worden gebruikt om medische apparatuur te voorzien van 
medische gassen en vacuüm.

2.2 Gebruiksomgevingen

Alle afnamepunten zijn geschikt voor montage in wanden, wandkanalen en 
verzorgingsystemen in ruimten die voor medische doeleinden worden gebruikt.

De O2-afnamepunten (DIN) zijn ook geschikt voor mobiel gebruik, bijvoorbeeld in 
ambulances, vliegtuigen en helikopters.

De afnamepunten mogen niet in een explosiegevaarlijke omgeving worden 
gebruikt.

2.3 Vereisten m.b.t. de gebruikersgroep

De term "gebruikersgroep" beschrijft het verantwoordelijke personeel dat door de 
gebruikersorganisatie is aangewezen om een specifieke taak met een product uit te 
voeren.

2.3.1 Verplichtingen van de gebruikerorganisatie

De instelling dient toe te zien op het volgende:

– Elke gebruikersgroep beschikt over de vereiste kwalificaties (bijv. op basis van 
speciale opleiding of speciale, door ervaring verkregen kennis).

– Elke gebruikersgroep is opgeleid om de taak te kunnen uitvoeren.

– Elke gebruikersgroep heeft de relevante hoofdstukken in dit document gelezen 
en begrepen.

2.3.2 Gebruikersgroepen

Klinische gebruikers

Deze gebruikersgroep gebruikt het product overeenkomstig het beoogde gebruik.

Gebruikers hebben gespecialiseerde medische kennis van het gebruik van het 
product.

Personeel verantwoordelijk voor het klaarmaken voor hergebruik

Deze gebruikersgroep voert de nodige activiteiten uit om het product klaar te 
maken voor hergebruik.

Het personeel verantwoordelijk voor het klaarmaken voor hergebruik heeft 
specialistische kennis op het gebied van het hergebruiken van medische 
apparaten.
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Servicepersoneel

Deze gebruikersgroep installeert het product en voert de servicewerkzaamheden 
uit.

Servicepersoneel beschikt over specialistische kennis op het gebied van 
elektrotechniek en werktuigkunde en ervaring in het onderhoud van medische 
apparaten.

Wanneer productspecifieke kennis of gereedschappen vereist zijn, moeten de 
servicewerkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerd servicepersoneel. 
Het gespecialiseerde servicepersoneel is opgeleid door Dräger voor deze 
servicewerkzaamheden aan dit product.

2.4 Informatie over veiligheidsinstructies en 
voorzorgsmaatregelen

Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen waarschuwen voor de risico's en 
geven instructies voor het veilige gebruik van het product. Als u deze niet naleeft, 
kan dit leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade.

2.4.1 Veiligheidsinstructies

Dit document bevat hoofdstukken met veiligheidsinstructies die waarschuwen voor 
risico's. Het type risico en de gevolgen van niet-naleving worden in elke 
veiligheidsinstructie beschreven.

2.4.2 Voorzorgsmaatregelen

Voorzorgsmaatregelen hebben betrekking op actiestappen en waarschuwen voor 
risico's die zich kunnen voordoen wanneer u de actiepunten uitvoert.  
Voorzorgsmaatregelen gaan vooraf aan de actiestappen.

De volgende waarschuwingstekens en signaalwoorden geven 
voorzorgsmaatregelen aan en onderscheiden de mogelijke gevolgen van niet-
naleving.

Waarschu-
wingsteken

Signaalwoord Gevolgen van niet-naleving

WAARSCHUWING Kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

VOORZICHTIG Kan leiden tot matig of licht letsel.

AANWIJZING Kan leiden tot materiële schade.
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2.5 Veiligheidsinstructies

2.5.1 Gebruiksaanwijzing

Als dit product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de informatie in deze 
gebruiksaanwijzing kan dit leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.

► Volg deze gebruiksaanwijzing.

► Gebruik dit product alleen in overeenstemming met het bedoelde gebruik.

► Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand.

► Volg de gebruiksaanwijzing van alle producten die worden gebruikt samen met 
dit product.

Deze gebruiksaanwijzing bevat geen informatie over de volgende punten:

– Risico's die duidelijk zijn voor gebruikers

– Gevolgen van duidelijk onjuist gebruik van het product

– Mogelijke negatieve effecten voor patiënten met een of meerdere aandoeningen

2.5.2 Compatibele reserveonderdelen

Het gebruik van niet-compatibele reserveonderdelen kan de functionele integriteit 
van het product aantasten. Als gevolg daarvan kunnen persoonlijk letsel en 
materiële schade optreden.

► Gebruik uitsluitend compatibele reserveonderdelen. Het reserveonderdeel dat 
compatibel is met dit product staat vermeld in de catalogus met 
reserveonderdelen, die bij Dräger kan worden opgevraagd.

2.5.3 Service

Bij onregelmatig uitgevoerde service zijn storingen mogelijk die kunnen leiden tot 
persoonlijk letsel en materiële schade.

► Voer servicewerkzaamheden uit zoals wordt beschreven in "Service".

2.5.4 Inbedrijfstelling

Een storing van het afnamepunt kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële 
schade.

► Voer vóór de inbedrijfstelling de volgende controles uit conform ISO 7396-1:

– Controle op lekkage

– Controle op verstopping

– Controle op verontreiniging door vaste stoffen

– Controle van het gassoort

2.5.5 Brandgevaar

Als de afnamepunten en gassnelkoppelingen voor zuurstof en lachgas in contact 
komen met olie, vet of andere brandbare vloeistoffen, ontstaat er brandgevaar.

► Gebruik geen brandbare stoffen in de buurt van de afnamepunten en 
stopcontacten.
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2.5.6 Gebruik van het afnamepunt

Het afnamepunt mag niet zonder afdekplaat en ontgrendelingshuls worden 
gebruikt, anders is er kans op verwisseling van de gassoorten en persoonlijk letsel.

► De afdekplaat en de ontgrendelingshuls van de aansluiteenheden mogen alleen 
door servicepersoneel worden verwijderd. 

2.6 Meer informatie

2.6.1 Verplichte melding van ongewenste incidenten

Ernstige ongewenste incidenten met dit product moeten aan Dräger en de 
verantwoordelijke autoriteiten worden gemeld.

2.6.2 Training

Training voor gebruikers is beschikbaar via de verantwoordelijke Dräger organisatie 
(zie www.draeger.com).
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3 Systeemoverzicht

3.1 Opbouw van een afnamepunt met gassnelkoppeling

Schematische weergave

3.2 Afkortingen

4
5

6
8

7

Nr. Aanduiding

1 Afdekplaat van het afnamepunt

2 Ontgrendelingshuls van de insteek-koppeling

3 Insteek-koppeling met aanduiding van het gassoort

4 Gassnelkoppeling

5 Persgasslang

1
2
3 4

5

Afkorting Verklaring

Air (800, Instr.) Perslucht voor het gebruik van chirurgische instrumenten

Air (Medical, 400) Medische perslucht voor 400 kPa

BS Norm van het Britse Instituut voor Normalisatie

CO2 Kooldioxide

DIN Deutsches Institut für Normung (Duitse nationale normeringsin-
stantie)

EN Europese Norm

ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie

N2O Lachgas

N2-800 Stikstof voor het gebruik van chirurgische instrumenten

O2 Zuurstof

SS Norm van het Zweedse Instituut voor Normalisatie

UMDNS Universal Medical Device Nomenclature System
(Nomenclatuur voor medische apparaten)

VAC Vacuüm



12  Gebruiksaanwijzing  |  Afnamepunten  

Systeemoverzicht

3.3 Symbolen

3.4 Productlabels

Symbool Verklaring

Waarschuwing! Volg deze gebruiksaanwijzing strikt op

Het product is een medisch apparaat (onderworpen aan CE-
conformiteitsbeoordeling)

Fabrikant

Partijnummer

Afnamepunt buiten werking, afnamepunt niet gebruiken

LOT

Symbool Verklaring

Systeem niet in gebruik, afnamepunt niet gecontroleerd.
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4 Bediening

4.1 Informatie over het veilige gebruik

– Voor medische gassen worden de volgens ISO 32 gestandaardiseerde 
identificatiekleuren gebruikt. Voor sommige plaatselijk geldende normen zijn er 
afwijkingen mogelijk.

– Door het ontwerp kunnen het afnamepunt en de gassnelkoppeling voor elk 
gassoort niet worden verwisseld. De afmeting, vorm en markering van de 
gassnelkoppeling en het afnamepunt voor een specifiek gassoort komt overeen. 
Gebruik altijd de bij het afnamepunt behorende gassnelkoppeling.

– Om trekbelasting op het afnamepunt te voorkomen, moet de verbinding van het 
medische apparaat naar het afnamepunt voldoende speling hebben.

4.2 DIN-afnamepunten

4.2.1 Gebruikspositie

WAARSCHUWING
Gevaar van persoonlijk letsel en materiële schade
Als de gassnelkoppeling niet veilig vergrendeld is, kan de gastoevoer worden 
onderbroken. 

► De veilige vergrendeling op het afnamepunt controleren.

● Druk de gassnelkoppeling in de richting van de pijl tot het vergrendelingsniveau 
in het afnamepunt.

 De gassnelkoppeling bevindt zich nu in de gebruikspositie. 

 De gastoevoer is gewaarborgd.

2
1

4
5

4
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4.2.2 Standby-positie

● Druk de gassnelkoppeling tot aan het 1e vergrendelingsniveau in het 
afnamepunt.

 De gassnelkoppeling bevindt zich nu in de standby-positie. De gastoevoer is 
nog niet ingeschakeld.

4.2.3 Bedrijfsonderbreking

● Druk de ontgrendelingshuls aan weerszijden licht in.

 De gassnelkoppeling bevindt zich nu in de standby-positie. 

 De gastoevoer is onderbroken.

4.2.4 Loskoppelen

● Druk de ontgrendelingshuls aan weerszijden licht in en trek tegelijkertijd de 
gassnelkoppeling uit het afnamepunt. 

 De gastoevoer is onderbroken.

2
1

4
1

2
2

1
4

3
4

2
1

4
1

4
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4.3 Carbamed-, BS-, SS-afnamepunten

4.3.1 Gebruikspositie

WAARSCHUWING
Gevaar van persoonlijk letsel en materiële schade
Als de gassnelkoppeling niet veilig vergrendeld is, kan de gastoevoer worden 
onderbroken. 

► De veilige vergrendeling op het afnamepunt controleren.

● Druk de gassnelkoppeling in de richting van de pijl tot het vergrendelingsniveau 
in het afnamepunt.

 De gassnelkoppeling bevindt zich nu in de gebruikspositie. 

 De gastoevoer is gewaarborgd.

4.3.2 Loskoppelen

● Druk de ontgrendelingshuls aan weerszijden licht in en trek tegelijkertijd de 
gassnelkoppeling uit het afnamepunt. 

 De gastoevoer is onderbroken.

2
1

4
5

4
2

1
4

1
4
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5 Probleemoplossing

Storing Oorzaak Oplossing

Het gas ontsnapt zonder dat de 
gassnelkoppeling is vastgekop-
peld.

De afdichting lekt. Neem contact op met DrägerSer-
vice.

Het gas ontsnapt als de gas-
snelkoppeling is vastgekop-
peld.

De afdichting lekt. Koppel de gassnelkoppeling los. 
Schakel voor de gasvoorziening 
van het apparaat over op een 
ander afnamepunt.

Neem contact op met DrägerSer-
vice.

De gassnelkoppeling is bescha-
digd.

Gebruik een andere persgas-
slang met een onbeschadigde 
gassnelkoppeling.

De gassnelkoppeling kan niet 
worden geplaatst.

De gassnelkoppeling past niet bij 
het afnamepunt.

Neem de aanduiding van het gas-
soort en de vorm van de snelkop-
peling in acht. De 
gassnelkoppeling en het afname-
punt zijn niet compatibel.

De gassnelkoppeling is door ver-
keerd gebruik vervormd.

Gebruik een andere persgas-
slang met een onbeschadigde 
gassnelkoppeling.

Neem contact op met DrägerSer-
vice.

De gassnelkoppeling kan niet 
worden vergrendeld.

De gassnelkoppeling past niet bij 
het afnamepunt.

Neem de aanduiding van het gas-
soort en de vorm van de snelkop-
peling in acht. De 
gassnelkoppeling en het afname-
punt zijn niet compatibel.

De gassnelkoppeling is door ver-
keerd gebruik vervormd.

Gebruik een andere persgas-
slang met een onbeschadigde 
gassnelkoppeling.

Neem contact op met DrägerSer-
vice.

Voor afnamepunten in installa-
tiekanalen geldt het volgende:

– De gassnelkoppeling kan 
moeilijk worden geplaatst. 

– De gassnelkoppeling wordt 
automatisch ontgrendeld.

Er zijn vervormingen opgetreden 
in het installatiekanaal als gevolg 
van gewichtsbelasting.

Verminder de gewichtsbelasting 
op het installatiekanaal in de 
buurt van het afnamepunt.
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6 Klaarmaken voor hergebruik

6.1 Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING
Gevaar door ondeugdelijk voor hergebruik klaargemaakte producten
Herbruikbare producten moeten worden klaargemaakt voor hergebruik, omdat er 
anders een verhoogd infectiegevaar bestaat.

► De hygiënevoorschriften en voorschriften voor het klaarmaken voor hergebruik 
van de gezondheidsinstelling naleven.

► Neem de nationale infectiepreventieregels en voorschriften voor het klaarmaken 
voor hergebruik in acht.

► Hanteer voor het klaarmaken voor hergebruik gevalideerde procedures.

► Producten voor het eerste gebruik klaarmaken voor gebruik.

► Neem de instructies van de fabrikant ten aanzien van reinigingsmiddelen, 
desinfectiemiddelen en hergebruik van apparaten in acht.

WAARSCHUWING
Brandgevaar door reinigingsmiddelen
Afnamepunten en naburige stopcontacten kunnen in brand raken en persoonlijk 
letsel en materiële schade tot gevolg hebben.

► Gebruik geen brandbare reinigingsmiddelen.

6.2 Informatie over het klaarmaken voor hergebruik

Neem de nationale infectiepreventieregels en voorschriften voor het klaarmaken 
voor hergebruik in acht.

Neem het beleid inzake infectiepreventie en de voorschriften voor het klaarmaken 
voor hergebruik van de gezondheidsinstelling in acht (bijvoorbeeld met betrekking 
tot de cycli voor het klaarmaken voor hergebruik).

6.3 Classificaties voor het klaarmaken voor hergebruik

6.3.1 Classificatie van medische apparaten

De classificatie is afhankelijk van het beoogde gebruik van het medische apparaat. 
De Spaulding-classificatie is gebaseerd op het risico van infectieoverdracht door de 
toepassing van het product op de patiënt zonder dat dit op de juiste manier is 
klaargemaakt voor hergebruik.

Classificatie Toelichting

Niet-kritisch Componenten die alleen in aanraking komen met de intacte 
huid

Semi-kritisch Onderdelen die ademgas voeren of in aanraking komen 
met de slijmvliezen of pathologisch veranderde huid

Kritisch Onderdelen die de huid of slijmvliezen binnendringen of in 
aanraking komen met bloed
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6.3.2 Classificatie van apparaat-specifieke componenten

De volgende classificatie is een aanbeveling van Dräger.

Niet-kritisch

– Oppervlak

6.4 Voor klaarmaken voor hergebruik

● Koppel alle aangesloten apparaten los.

6.5 Gevalideerde procedures voor het klaarmaken voor 
hergebruik

6.5.1 Overzicht van procedures voor het klaarmaken voor hergebruik 
van de componenten

6.5.2 Desinfectie van het oppervlak met reiniging

Componenten:

– Oppervlakken van de afdekplaat en het afnamepunt

Voorwaarden:

– Het oppervlaktedesinfectiemiddel is bereid in overeenstemming met de 
instructies van de fabrikant.

– De instructies van de fabrikant, bijv. met betrekking tot de houdbaarheid of de 
gebruiksomstandigheden, worden in acht genomen.

– Een niet verontreinigde, pluisvrije doek, gedrenkt in een 
oppervlaktedesinfectiemiddel, wordt gebruikt voor de oppervlaktedesinfectie 
met reiniging.

Reiniging

1. Veeg zichtbare vervuiling af met een wegwerpdoek die in een 
oppervlaktedesinfectiemiddel is gedrenkt. Gooi de doek na gebruik weg.

2. Veeg alle oppervlakken af. Daarna mag er geen vervuiling meer zichtbaar zijn.

Componenten Desinfectie van het 
oppervlak met reini-
ging

Beschrijving van de procedure

Apparaatoppervlak Ja (zie "Desinfectie van het oppervlak 
met reiniging", pagina 18)

Oppervlaktedesin-
fectiemiddel

Fabrikant Concentratie Contacttijd

Dismozon plus BODE Chemie 1,6 % 15 min

Oxycide Ecolab USA 2,3 % 5 min
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Oppervlaktedesinfectie

3. Veeg de gereinigde oppervlakken opnieuw schoon zodat alle te desinfecteren 
oppervlakken zichtbaar zijn bevochtigd met oppervlaktedesinfectiemiddel.

4. Neem de contacttijd van het oppervlaktedesinfectiemiddel in acht.

5. Bevochtig na de contacttijd een nieuwe, niet verontreinigde en pluisvrije doek 
met water (minimaal leidingwaterkwaliteit).

6. Veeg alle oppervlakken af tot er geen resten van het 
oppervlaktedesinfectiemiddel, zoals schuimresten of strepen, meer zichtbaar 
zijn.

7. Wacht tot de oppervlakken droog zijn.

8. Inspecteer de oppervlakken op zichtbare beschadigingen en vervang zo nodig 
het product.

6.6 Andere middelen en procedures voor het klaarmaken 
voor hergebruik

6.6.1 Desinfectiemiddelen

Gebruik desinfectiemiddelen die volgens de nationale regelgeving zijn 
goedgekeurd en zijn geschikt voor de betreffende procedures voor het klaarmaken 
voor hergebruik en de beoogde toepassing.

Oppervlaktedesinfectiemiddel

Tests door de fabrikanten van de oppervlaktedesinfectiemiddelen hebben 
aangetoond, dat de verschillende middelen minimaal over de volgende 
werkingsspectra beschikken:

– Bactericide

– Levurocide

– Virucide of virucide bij omhulde virussen

Neem de instructies voor oppervlaktedesinfectiemiddelen van de fabrikant in acht.

Uit de tests bleek een goede materiaalverdraagzaamheid van de volgende 
oppervlaktedesinfectiemiddelen:

Klasse van de 
werkzame stof

Oppervlaktedesinfectiemid-
del

Fabrikant Lijstvermel-
ding

Chloorafsplit-
sende middelen

BruTab 6S Brulin EPA1)

Clorox Professional Disinfec-
ting Bleach Cleaner

Clorox EPA

Dispatch Hospital Cleaner 
Disinfectant Towels with Ble-
ach

Klorsept 17 Medentech EPA

Actichlor plus Ecolab USA EPA
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Dräger wijst erop dat middelen die zuurstof of chloor doen vrijkomen bij sommige 
materialen kleurveranderingen teweeg kunnen brengen. Verandering van kleur is 
geen indicatie dat het product niet goed werkt.

Het gebruik van andere desinfectiemiddelen is voor eigen risico.

6.7 Na het klaarmaken voor hergebruik

6.7.1 Voorbereiding voor hernieuwd gebruik van het apparaat

6.7.1.1 De bedrijfsgereedheid controleren

Vereisten:

– Aan te sluiten apparaten zijn gemonteerd en gebruiksklaar gemaakt.

Procedure:

1. Aan te sluiten apparaten vastkoppelen. Zie voor aanvullende informatie: 
"Bediening", pagina 13.

Zuurstofafsplit-
sende middelen

Descogen Liquid Antiseptica CE

Descogen Liquid r.f.u.

Oxygenon Liquid r.f.u.

Dismozon plus BODE Chemie CE

Oxycide Ecolab USA EPA

Perform Schülke & 
Mayr

CE

SteriMax Wipes Aseptix CE

Incidin OxyWipes Ecolab USA CE

Viervoudige 
ammoniumverbin-
dingen

acryl-des2) Schülke & 
Mayr

CE

Mikrozid alcohol free liquid2)

Mikrozid alcohol free wipes2)

Mikrozid sensitive liquid2)

Mikrozid sensitive wipes2)

Cleanisept wipes maxi Dr. Schuma-
cher

CE

Surfa'Safe Premium ANIOS Labo-
ratories

CE

Wip'Anios Excel

Tuffie 5 Vernacare ARTG3)

1) United States Environmental Protection Agency
2) Virucide bij omhulde virussen
3) Australian Register of Therapeutic Goods

Klasse van de 
werkzame stof

Oppervlaktedesinfectiemid-
del

Fabrikant Lijstvermel-
ding
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7 Service

7.1 Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING
Gevaar bij ondeugdelijk uitgevoerde service
Als servicen achterweg blijft, kan dat leiden tot persoonlijk letsel en materiële 
schade.

► Servicewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door de 
gebruikersgroepen die voor de desbetreffende maatregel zijn aangewezen.

WAARSCHUWING
Gevaar bij onregelmatige service
Slijtage en materiaalmoeheid van de componenten kunnen leiden tot 
apparaatdefecten en -storingen.

► Voer servicewerkzaamheden uit in de aangegeven intervallen.

7.2 Inspectie

7.3 Betekenis van de serviceterminologie

Een servicecontract met Dräger wordt aanbevolen.

7.4 Onderhoud

Meting Interval Gebruikersgroep

Inspectie Elke 12 maanden Gespecialiseerd servicepersoneel

Concept Definitie

Service Alle maatregelen (inspectie, onderhoud, reparatie) bedoeld 
voor het handhaven of herstellen van de functionele integriteit 
van een product

Inspectie Maatregelen bedoeld voor het vaststellen en beoordelen van 
de actuele toestand van een product

Onderhoud Periodieke gespecificeerde maatregelen bedoeld voor het 
handhaven van de functionele integriteit van een product

Reparatie Maatregelen bedoeld voor het herstellen van de functionele 
integriteit van een product na een opgetreden storing

Component Interval Meting Gebruikersgroep

Afnamepunt Om de 6 jaar Vervanging van de 
afdichtingen

Gespecialiseerd servicepersoneel
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7.5 Reparatie

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gespecialiseerd 
servicepersoneel.

Het is raadzaam alleen originele onderdelen van Dräger te gebruiken en de 
onderdelen alleen door Dräger te laten vervangen.

8 Afvoeren

8.1 Het product afvoeren

Dit product moet worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale 
regelgeving.

9 Technische gegevens

9.1 Omgevingscondties
Tijdens gebruik

Temperatuur –20 tot 60 °C
(–4 tot 140 °F)

Luchtdruk 600 tot 1060 hPa

Relatieve vochtigheid 5 tot 95 %,
zonder condensatie

Tijdens gebruik

Tijdens opslag en transport

Temperatuur –30 tot 70 %
(–22 tot 158 °F)

Luchtdruk 500 tot 1060 hPa

Relatieve vochtigheid 5 tot 95 %, 
zonder condensatie

9.2 Specificaties
Drukbereik

Medische gassen en vacuüm 400 tot 500 kPa

Gassen voor het gebruik van chirurgische 
instrumenten

700 tot 800 kPa

Maximaal toelaatbare flow

Medische gassen
200 L/min

Gassen voor het gebruik van chirurgische 
instrumenten 350 L/min
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Vacuüm
40 L/min

De daadwerkelijke flow van een afnamepunt 
kan variëren en is afhankelijk van het ontwerp 
van het centrale gastoevoersysteem.

Maximaal gewicht direct op het afnamepunt van 
ingeplugde apparaten

2 kg (4,4 lb)

9.3 Classificatie
Europese classificatie van medische appa-
raten

II a

UMDNS-code Universal Medical Device 
Nomenclature System - Nomenclatuur voor 
medische hulpmiddelen

17-682

Vermelding van gevaarlijke stoffen in over-
eenstemming met de verordening CLP 
1272/2008
Bijlage VI, deel 3

Bepaalde materialen van dit product bevatten 
de volgende stoffen in een
verhouding van meer dan 0,1 massaprocent:

– lood (CAS-nr. 7439-92-1)

Dit product is veilig te gebruiken voor patiënten 
die gevoelig zijn
voor de aangegeven stoffen.

Dräger is bekend met de volgende restrisico's:
– Geen

9.2 Specificaties (vervolg)
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