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Het Medicare slangstel maakt een verbinding tussen een apparaat en een vaste pijpleiding/muuraansluiting en/of 

ander gastoevoer systeem. Het medische gas kan worden aangeboden via het slangstel in lucht, zuurstof, CO² en 

N²O. Voor vacuüm biedt het slangstel een zuigaansluiting. 

De medische slang wordt specifiek voor de bedoelde gassoort gemaakt en is, door kleur van de slang en door 

onuitwisbare symbool markering, te herkennen.  

Het slangstel heeft een permanente gasspecifieke koppeling voor aansluiting aan een gastoevoersysteem. De 

muuraansluiting wordt doorgaans geleverd met de door het ziekenhuis geselecteerde koppeling: Medicare 

Slidindex; DIN; Parkodex; Aga of Medap. De secundaire permanente gasspecifieke aansluiting wordt voorzien van 

een NIST/wartel en tule aan de andere zijde van de slang. Ook is het mogelijk beide zijden van het slangstel in 

gasspecifieke NIST/wartel en tule uit te voeren.  

De klembussen worden aangeknepen met een slangpers met reproduceerbare krimp en zijn bij verwijdering niet 

herbruikbaar. 

 

 

Gebruik 

Controleer voor in gebruikname het slangstel op beschadigingen.  

Sluit de slang aan op het apparaat, draai de koppeling goed aan op het apparaat. 

Koppel het andere uiteinde van de slang aan de bron van gastoevoer (muur, pijpleiding, etc.), of een andere koppeling. 

Check de aansluitingen op lekkage 

Het slangstel is nu gereed voor gebruik. 

 

Technische specificaties 

De slangstellen zijn CE gecertificeerd en  de gebruikte materialen; productiemethoden en markeringen voldoen aan de huidige 

norm eisen. De slangstellen worden geproduceerd volgens de volgende normen: 

• NEN-EN-ISO 5359 

• NEN-EN 15908 

• Etikettering voldoet aan NEN-EN-ISO 15223-1 en NEN-EN 15986. 

Het slangstel bestaat uit een slang met aan beide uiteinden permanent  aan de slang gemonteerde gasspecifieke aansluitingen 

en is bedoeld voor vervoer van medisch gas tot een max. werkdruk van 14bar. 

Deze slangstellen bevatten geen ftalaten. Op de slang is NoDOP gedrukt. 

 
 

Desinfectie/sterilisatie/reinigen 

Wij adviseren u  het slangstel gewoon af te nemen met een vochtige doek eventueel met huishoudelijke schoonmaakmiddel.  

Dompel het slangstel echter nooit onder in vloeistof. Gebruik geen vet, olie of andere smeermiddelen. 

 

Onderhoud 

Wij adviseren u de slangstellen jaarlijks te controleren op beschadigingen en werking. Veel factoren kunnen de levensduur van 

de slang beïnvloeden, zoals onkundig gebruik, drukken, temperatuur, soort gas en compatibiliteit van de gebruikte materialen, 

omgevingsinvloeden, kromtestralen van bochten, wijze van bevestigen van de koppeling, tijdsduur op voorraad, intensiteit 

gebruik, etc. Op advies van onze slangen toeleverancier, dient u de slangen minimaal 1x per 10 jaar – bij normaal gebruik – te 

vervangen. Uiteraard dient dit eerder en frequenter te gebeuren indien er sprake is van meer intensief gebruik. 

 

Onderhoud componenten: 

Aan het slangstel zijn aan de ene kant een NIST/wartel/tule en de ander kant een koppeling/unit gemonteerd. In deze 

componenten van het slangstel zijn O-ringen geplaatst. Wij adviseren u deze O-ringen 1 x per 10 jaar te vervangen, uitgevoerd 

door daartoe opgeleid personeel. 

Artikelnummers O-ringen: Slidindex: 54064190 en 54089019, NIST: 54083024, NIST/CO²: 54080180. 

 

Garantie:  

5 jaar op onderdelen en arbeidsuren, met uitzondering van schade of ongelukken door onzorgvuldig of onkundig handelen, 

misbruik van product of slecht uitgevoerd onderhoud.  

Contractuele levensduur: 10 jaar 

 

Belangrijk: 

• Controleer voor in gebruikname  of dit product voldoet aan de product en/of interne eisen. 

• Bij twijfel niet gebruiken en aanmelden voor inspectie bij de onderhoudsverantwoordelijke afdeling.  

• Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit. 

             

 


