NAVODILO ZA UPORABO
APARATA

SÖHNGEN
Kisikov aparat
S1-0108018

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta .
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Predstavlja ključni del vsakega kompleta prve pomoči urgentnih reševalnih enot, bolnišnic,
ambulant, zobozdravstvenih ordinacij, poliklinik.
Sestavljen iz 1 ali 2 litrske kisikove bombe, nastavljivega tlačnega regulatorja, obrazne
maske s kisikovim rezervoarjem in povezovalno cevjo. Napravo lahko enostavno povežeta z
balonom za oživljanje.
Vzdržljiva najlonska torba, dimenzij 430 x 320 x 180 mm, oranžne barve, ojačanimi robovi in
dnom, močnimi ročaji, nosilnimi naramnimi pasovi in zapiranjem z zadrgo.
Kisikova jeklenka
Jeklen cilinder, napolnjen z medicinskim kisikom, proizveden v EU, s peskanimi notranjimi
stenami za preprečevanje korozije.
Ventil 19.8 na manjšem cilindru, oziroma 28.8 na večjem cilindru, DIN 477 s DIN navojem
R3/4˝. Testni tlak 300bar, tlak polnjenja 200bar.
SÖNGEN kisikove jeklenke so bile testirane s strani inšpekcijske ustanove TÜV DE.
Certifikat TÜV je natisnjen na nalepki na jeklenki. Na levi strani nalepke je naveden datum
pregleda jeklenke, kateremu na desni strani nalepke sledi podatek o naslednjem
zahtevanem pregledu.
Varnostni napotki:
Zagotovite varno namestitev kisikove jeklenke.
Preprečite stik jeklenke z olji in mazivi – nevarnost eksplozije!
Izogibajte se čiščenju s sredstvi, ki vsebujejo olja, in dotikanja z mastnimi prsti!
Pri uporabi ne nosite oblačil, prepojenimi z olji ali mazivi – obstaja nevarnost samoeksplozije!
Jeklenke ne segrevajte nad 50°C (ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi) saj
lahko povzroči povišanje tlaka v jeklenki.
Uporaba odprtega ognja in kajenje strogo prepovedano!
Ne praznite kisikove jeklenke v zaprtem prostoru!
Nikoli ne izpraznite kisikove jeklenke do konca. Jeklenko je potrebno poslati na
polnjenje z vsebnostjo ne manj kot 5 bar tlaka.
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Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si
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