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Algemeen 

De Medicare klepset is een mechanisch schakelblokje tussen 2 (of meer) lagedruk gasbronnen. Het 

wordt gebruikt om, door middel van andere medische apparatuur zoals bijv. anesthesie toestellen,  

medisch gas naar de patiënt te leiden. De klepset maakt het mogelijk dat gas kan worden 

aangeboden via bijv. een gasafnamepunt of een, op een cilinder gemonteerd reduceerventiel. De 

hoogste druk van de verschillende gasbronnen bepaalt welke gastoevoer (of via het gasafnamepunt 

in de muur, dan wel via het reduceerventiel) zal plaatsvinden. Door sluiting van de terugslagklep wordt 

terugstroming naar de andere gasbron voorkomen. 

 

 

 
Technische specificaties: 

Werkdruk 4-6Bar 

Markering In- en uitgang zijn aangegeven 

Gassoort O2 of Lu/Air 

Afmeting 60 x 40 x 30 mm (LxHxB) 

Normen EN 15908 en ISO 15223-1 

gebruikstemperatuur 0 tot + 40°C. 

opslagtemperatuur -20 tot + 60°C 

 
Gebruik: 

De ingangen van de klepset  worden aangesloten aan de verschillende gasbronnen. De uitgang van de klepset wordt 

aangesloten aan het te gebruiken apparaat door middel van een slangstel. 

Indien u voorkeur heeft voor gastoevoer:  

• uit de muur: koppel het gasafnamepunt en draai de cilinder van de gasfles dicht.  

• uit de gasfles (bijv. omdat de patiënt moet worden vervoerd): draai de cilinder van de gasfles open en ontkoppel het 

apparaat van het gasafnamepunt. 

 

• Controleer of de klepset niet beschadigd is 

• Controleer of de klepset schoon is 

• Zorg dat de juiste gassoort wordt aangesloten. Zie vermelding gassoort op het apparaat 

• Controleer na aansluiting op gasbron en apparaat of er lekkage optreedt. Indien ja, ontkoppel en draai de cilinders 

dicht. Verhelp de lekkage en voer lekkagetest nogmaals uit voordat het apparaat in gebruik wordt genomen. 

 

Het gebruik is voorbehouden aan daartoe opgeleid personeel. Dit personeel moet voor gebruik op de hoogte zijn van de 

informatie in deze gebruiksaanwijzing.  
 

 
Reinigen/Desinfectie / Sterilisatie: 

• De klepset kan met huishoudelijk reinigingsmiddel worden gereinigd.  

• Dompel het niet onder in water en de klepset kan niet worden geautoclaveerd of gesteriliseerd.   

• Het product is niet steriel en is voor meervoudig gebruik geschikt.  

• Er zijn geen speciale voorschriften voor opslag. Wel raden wij u aan het stofvrij en liefst in originele verpakking op te 

slaan.  
 

Onderhoud: 

Aanbevolen wordt een onderhoudsfrequentie van 1x per 10 jaar. 

Reparatie en of vervanging van onderdelen is voorbehouden aan door MEDICARE UITGEEST B.V. geautoriseerd personeel. 

Te gebruiken verbruiksonderdelen en de wijze van vervanging. 

 

aanbevolen vervanging: Artikelnummer  overige onderdelen: Artikelnummer 

O-ring 1,78x1,78 (2 stuks) 54017817  Sluitring (2 stuks) 44215120 

O-ring 5x2 5450200    
 

Gebruik geen vet, olie of andere smeermiddelen 
 

Garantie: 

1 Jaar op onderdelen en arbeidsuren, met uitzondering van schade of ongelukken door onzorgvuldig of onkundig gedrag, 

misbruik van product of slecht uitgevoerd onderhoud. 

Contractuele levensduur: 10 jaar. 
 

Belangrijk:  

• Controleer of dit product voldoet aan de product- en/of interne eisen en het correct en volledig veilig kan functioneren 

voor ingebruikname. 

• Gasbronnen naar klepset  eerst afsluiten voor ontkoppelen en klepset ontluchten. 

• 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. 


