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Tillbehör: Snabbkopplingshona

Medicinska slangar

Qmts medicinska slangar finns för 
samtliga medicinska gaser. Produkten 
tillverkas i material som är speciellt 
framtagna för medicinska gaser. Slang-
arna är färgmärkta och överensstäm-
mer med gällande standard EN ISO 
5359 samt nationell norm SIS HB 370.

Produkten levereras plastemballerad 
med pluggade ändar.

Produkten är CE-märkt. 

QMT 7170 00X* Slang för medicinskt bruk. Produkten är CE-märkt och överensstämmer med gällande 
standard EN ISO 5359 samt nationell norm SIS HB 370.

* X ersätts med siffra för önskad gassort. Se avsnittet artikelnummer på nästa sida.

Qmt medicinska slangar är konstruerade att utgöra en mobil gasledning av medicinska gaser. 
För fasta installationer rekommenderas Qmts högtrycksslangar utförda helt i rostfritt stål.

Max arbetstryck: 14 bar / 23°C.
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Gassort Innerdiameter (mm) Väggtjocklek (mm) Märkfärg
Andningsoxygen 6.00 2.50 Vit
Lustgas 6.00 2.50 Blå
Andningsluft/ Instrumentluft 8.00 3.00 Vit och svart
Koldioxid 6.00 2.50 Grå
Utlopp 12.00 2.70 Brun och blå
Utsug 10.00 3.00 Gul

Dimensioner och märkfärg

Tillbehör: Snabb-
kopplingshane

Tillbehör: Slanghylsa
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• Montera slangar enligt separat monteringsanvisning, i produktens Drift och Skötsel.
• Förpackningar eller skyddsemballage får ej avlägsnas förrän vid monteringstillfället, då det kan finnas

risk för att skada eller kontaminera produkten. Observera att produkten måste hållas fri från olja, fett
och andra föroreningar.

• Slangnipplar (endast standardiserade slangnipplar får användas) som kläms på slang, skall klämmas
på ett sådant sätt att hylsslangklämman inte kan återanvändas. Skruvslangklämmor eller dylikt får ej
användas. Installatören skall vid montering märka slanghylsor med namn eller identifikationsnummer,
för att säkerställa spårbarheten. Den färdiga slangen ska märkas med tillverkarens namn eller iden-

   tifikationsnummer och ifall det är tillämpligt, för att ytterligare säkerställa spårbarheten ska den mär-
   kas med batchnummer, serienummer eller tillverkningsår. 
• Installatören skall förvissa sig om att de inkluderade komponenterna är korrekta för den avsedda

gasen och efter slangklämningen skall alla skarvar på slangen läckagesökas.

Se även avsnittet Varning nedan.

• Slangarna skall årligen säkerhetsprovas. Upptäcks inga sprickor, läckage eller att slangen
förhårdnat, godkänns slangarna för ytterligare ett år.

• Vid läckage, sprickor eller förhårdnad, måste produkten bytas ut omgående.
• Olja, fett och andra föroreningar får ej komma i kontakt med produkten. Produkten skall förvaras rent

även när den för tillfället inte används.
• Säkerhetsbesiktning sker enligt nationell norm SIS HB 370.
• Förbrukad produkt returneras eller lämnas till auktoriserad återvinningsfirma.
• Slangarna kan steriliseras, kontakta Qmt för vidare information.

• Vid egentillverkat slangmontage rekommenderar Qmt att den separata slangklämningsanvis- 
    ningen följs, men det är mycket viktigt att tillverkaren ser till att slangmontaget och de ingående

komponenterna följer gällande standarder. Vid egentillverkning måste provningar och riskanalys  
utföras på produkten. Ifall någon komponent byts ut på Qmts färdigtillverkade slang är det kundens 

    ansvar att se till att slangmontaget, med de utbytta komponenterna, uppfyller kraven i EN ISO 
    5359. Qmt tar inte något ansvar för egentillverkat slangmontage i de fall kunden inte följt dessa 
 anvisningar.
• Fabrikanten är skyldig att utföra tester på produkten som skall uppfylla de uppställda kraven i standarden.
• Slangarna får ej installeras som en fast del i gassystemet.
• Slangarna skall installeras på ett sådant sätt att de ej kan komma att klämmas, då risk för strypning

av gasflödet föreligger.
• Pluggar och skyddsemballage får ej avlägsnas förrän vid monteringstillfället, då risk för kontamination

föreligger.

 Drift & skötselanvisning

 Varning

 Artikelnummer
QMT 7170001 
QMT 7170002 
QMT 7170003 
QMT 7170004 
QMT 7170005 
QMT 7170006 
QMT 7170007 

Tillbehör
QMT 717204692 
QMT 717204693 
QMT 717204694

Slang Andningsoxygen (Vit) 
Slang Lustgas (Blå)
Slang Andningsluft (Vit/Svart) 
Slang Instrumentluft (Vit/Svart) 
Slang Medicinsk koldioxid (Grå) 
Slang Utsug (Gul)
Slang Utlopp (Blå/Brun) 

Slanghylsad
Slanghylsa 
Slanghylsa dim 10

För fler tillbehör, kontakta Qmt´s säljare eller gå in på vår hemsida www.qmt3.com

För fler slangtyper, kontakta 
Qmt´s säljorganisation

Telefon
+46(0)480 44 71 70

Telefax
+46(0)480 44 00 22

Hemsida/ e-post
www.qmt3.com
info@qmt3.com

 Installationsanvisning

Qmt säljer färdigtillverkade CE-märkta 
slangar och efter Ert önskemål med spårbar-
het och datummärkning.

dim 6
dim 8




