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• Tillverkad i enlighet med standarder EN ISO 15002:2008 samt EN ISO 7396-1:2007
• Visar flödet i liter per minut (l /min)
• Noggrannheten är ±10% av förinställt värde
• Filterstorlek 35 μm
• Serienummer är ingraverat i sidan på flödesväljaren
• Variationer i inloppstryck utanför arbetsområdet kan medföra felaktiga flöden.
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Drift & Skötsel 
Flödesväljare

Allmänt
• Utrustning för användning till andningsoxygen eller andningsluft
• Inloppstryck 4,5 bar (± 0,5 bar)
• Inloppsanslutningen är tillverkad i enlighet med gällande standard: 
 SS 8752430
• Direktanslutning eller montering på IVA- skensystem
• Gängad utloppsanslutning, 9/16.
• Ett stopp (extra tillbehör) finns att tillgå för att förhindra att man kan 
 gå direkt från läge 0 till maximalt läge.
• Finns med följande flödeskapaciteter: 1 l/min, 5 l/min, 15 l/min, 25 l/
 min och 50 l/min. Varje version finns med 10 st förinställda flöden 
 (se tabell).

 Tekniska specifikationer

 Instruktion för användning

• Förvissa dig om att utrustningen är oskadad
• Kontrollera att justerratten står i läge 0
• Montera utrustningen till ett gasuttag eller en regulator
• Slang till patient ansluts till flödesväljaren eller till befuktaren
• Vrid justerratten så att rätt flöde uppnås

Det rekommenderas att utrustning som ej används plockas bort från gasförsörjningssystemet.
Notera: på modeller utrustade med stopp är det ej möjligt att gå direkt från 0 till max flöde

Flödesväljaren är en medicinsk apparat för anslutning till en regula-
tor eller till ett medicinskt gasdistributionssystem. Dess uppgift är att 
justera gasflödet. Flödesväljaren ska anslutas till en väggfast källa 
för trycksatt gas. Flödesväljare Debson finns i enkelt samt dubbelt 
utförande.

1 l/min 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1
5 l/min 0 0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3 4 5

15 l/min 0 1 2 3 4 5 6 9 12 15
25 l/min 0 0,5 1 2 3 4 6 8 15 25
50 l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
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 Säkerhetsföreskrifter

• Rökning förbjuden i närheten av utrustningen
• Använd inte utrustningen nära gnistkällor
• Använd ej olja eller någon form av smörjmedel
• Iakttag renlighet vid handhavande av utrustningen
• Försäkra dig om att systemet är trycklöst före demontering av utrustning

Rengör utsidan med en lätt fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Försäkra dig om att de medel 
som används är kompatibla med plaster etc.

 Rengöring och desinfektion

 Förvaring

Förvaras i rena och torra utrymmen som håller en temperatur på mellan -20 och +60°C. 
Innan uppackning lagra utrustningen i dess originalförpackning.

 Underhåll

Läckagesök med en oxygenkompatibel produkt. 
Ifall utrustningen är skadad eller inte fungerar korrekt, kontakta eller skicka tillbaka utrustningen till Qmt-
care ab.
En fullständig service inklusive kontroll av flödet utförs beroende av användningsfrekvensen men skall 
göras minst en gång vart femte år.
Använd endast reservdelar från Qmt-care ab, för reservdelslista se separat produktblad.

Ett års garanti (komponenter), vid normal användning. Garantin gäller inte vid skador eller olyckor på 
grund av slarv, felaktig användning, dålig tillsyn eller underhåll.
Utrustningens livslängd: 10 år 

Finns det några som helst tveksamheter angående utrustningen, så ska Qmt-care ab kontaktas.

 Garanti

 Symboler

Överkryssad oljekanna - Använd ej olja eller någon form av smörjmedel 

Varningstriangel med utropstecken - Läs instruktioner före användning
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Produkter från Qmt ab får inte, vare sig under installation eller drift utsättas för temperaturer översti-
gande 100°C. Skulle så ske eller misstanke om att så skett, måste produkten bytas ut och systemet 
saneras. Vid brand eller efter brand skall systemet saneras i berörda delar. 

Installera inte någon produkt från Qmt ab om förseglingspluggarna är avlägsnade. Produkten kan då 
vara kontaminerad och osäker att installera i medicinska gassystem.

 Varning


