
 

Dokumentets namn:  

Instruktion_montering av påse 500ml 

 Sida: Datum: Dokument version: Detta dokument ersätter tidigare instruktioner i 
ärendet. 1 (1) 2016-01-27 1 

 

 

 

Tillämpningsområde 
Denna instruktion avser montering av Diphoterine eller Hexafluorine Påse 500ml.  De i instruktionen ingående 
delarna medföljer som komponenter, och behöver monteras ihop av kunden innan användning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montering 
 

 

Monteringsanvisning 
1. Trä på slangklämman (A) på påsens slang. Kläm ihop den för att förhindra att vätskan rinner ut. 

2. Bryt och avlägsna brytstiftet (B).  

3. Trä på förlängningsslangen (C) på påsens slang och tryck sedan fast ögonkoppen (D) 

4. Kontrollera funktion genom att släppa på slangklämman. Vätskan skall då flöda ut utan svårighet. 

5. Notera monteringsdatum och sista förbrukningsdag (inom 6mån) på påsens framsida (E)  

6. Häng upp vätskepåsen på medföljande krok (F) 

Bäst-före datum 
Påsen har vid leverans ett brytstift som måste brytas innan användning kan ske. När stiftet är obrutet gäller 
angivet Bäst-Före datum på förpackningens baksida (H). När stiftet bryts i samband med montering så gäller 6 
månaders hållbarhet från monteringsdatum såvida inte Bäst-Före datum inträffar innan dess. Detta datum kan 
med fördel skrivas in i avsedd ruta på framsidan av påsen (E) 

Viktigt! 
Brytstiftet skall brytas och tas bort INNAN förlängningsslangen med ögonkoppen sätts på. Annars finns risk att 
det lösa brytstiftet täpper till ögonkoppen så att flödet påverkas.  

Följande har också noterats och kan, i sällsynta fall, skapa en felfunktion. När slangklämman har suttit 
monterad på slangen en längre tid kan slangen, när man öppnar klämman, fortfarande vara sammanpressad 
och därmed medföra att ingen vätska kommer fram. Tills detta (potentiella) problem är löst rekommenderas 
att minst 1 gång per månad öppna och flytta slangklämman längs slangen. 

Bild 1: Ingående delar 

Bild 2: Färdigmonterad påse 

A. Slangklämma 
B. Brytstift 
C. Förlängningsslang  
D. Ögonkopp 
E. Fält för att ange sista förbrukningsdag (om annat än Bäst-Före datum) 
F. Upphängningskrok 
G. Typ av vätska (Diphoterine/Hexafluorine) 
H. LOT nr och Bäst-Före datum (på baksidan av påsen)  
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