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Jak zamocować wężyk na
strzykawce

Jak zamocować butelkę na strzykawce

Przyłączyć przewód (rys. A) z tylnej strony
strzykawki.

Zalecamy, by tę procedurę wykonać, trzymając strzykawkę w pozycji odwróconej.
- Umieścić butelkę (rys. B) na wprost igły, aby przekłuć gumowa zatyczkę w
centralnym punkcie.
- Przekłuć i docisnąć, upewniając się, że nastąpiło słyszalne „klik”.
NIE ODWRACAĆ BUTELKI !

Jak wprowadzić igłę do zastrzyków podskórnych
- Nasadzić igłę na końcówkę Luer-Lock.
- Obrócić igłę o 90 stopni, aby umocować ja na końcówce.

Jak przygotować strzykawkę

1 Ująć strzykawkę z igłą skierowaną do góry.
2 Aktywować uchwyty, aby rozpocząć napełnianie cylindra strzykawki.
3 Uwolnić powietrze z cylindra, wolno przyciskając uchwyty z igłą nadal
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skierowaną do góry.
Procedurę należy przeprowadzać ostrożnie w celu uniknięcia utraty jakiejkolwiek ilości preparatu płynnego.
Jeśli do dyspozycji jest wersja z uchwytem butelki, urządzenie InjectMaster należy umieścić
w płaszczyźnie poziomej podczas zwalniania uchwytów, dzięki czemu ciecz przepłynie
bezpośrednio do cylindra bez tworzenia pęcherzyków powietrza.

Dopasowanie dawki
Zastosować system „wybierz-dawkę”, obracają pokrętłem, i wybrać
pożądaną dawkę.
PROCEDURĘ TĘ NALEŻY WYKONAĆ NIE WYWIERAJĄC NACISKU NA UCHWYTY !

Procedura wstrzykiwania

Czyszczenie strzykawki

1 Nakłuć.
2 Wstrzyknąć.
3 Usunąć igłę z ciała zwierzęcia, nie zwalniając

Sterylizacja

nacisku na uchwyty.

4 Ustawić igłę do góry.
5 Zwolnić uchwyt, aby zaciągnąć następną dawkę.
Powyższa procedura zapobiegnie niekompletnemu
napełnieniu cylindra.

Po usunięciu butelki, zanurzyć całkowicie w ciepłej wodzie i
manipulować nią, by wypłukać przewód.
Strzykawkę można wysterylizować wrzątkiem.
Można również pozostawić w cylindrze antyseptyczny roztwór po płukaniu.

Konserwacja

Nie należy zapominać o regularnym smarowaniu uszczelki tłoka
odpowiednim olejem silikonowym, co wymaga jedynie odkręcenia
cylindra strzykawki.
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Zawartość zestawu

Uszczelka, dołączana do urządzenia Injectmaster®

- Sprężyna tylnego zaworu (nr ref. 109328)

Uszczelka cylindra
1 ml (nr ref. 186684)

- Sprężyna przedniego zaworu (nr ref. 109325)

Uszczelka cylindra
2 ml (nr ref. 186680)

lub

Uszczelka cylindra
5 ml (nr ref. 186698)

lub

- Zawory (nr ref. 186682 i 186681)
- Nasadka (nr ref. 186683)

Wymiana uszczelki cylindra

- Odkręcić cylinder (ręcznie).
- Usunąć uszczelkę (przytrzymanie uchwytów może ułatwić wyjęcie uszczelki).
- Umieścić nową uszczelkę i nasmarować ją olejem silikonowym (nr ref. 106020).
- Przykręcić cylinder na urządzenie Injectmaster®.

Wymiana przednich elementów urządzenia Injectmaster®
- Odkręcić jednoczęściową plastikową końcówkę (za pomocą klucza

płaskiego otwartego 13) lub jednoczęściową metalową końcówkę (za
pomocą klucza płaskiego otwartego 8).
- Nałożyć zawór (nr ref. 186682) na sprężynę (nr ref. 109325).
- Wprowadzić zawór i sprężynę do cylindra.
- Przykręcić końcówkę na cylinder za pomocą klucza płaskiego otwartego.
LEKKO DOKRĘCIĆ KOŃCÓWKĘ NA CYLINDRZE

Wymiana tylnych elementów (wersja z mocowaną butelką)
Wymiana nasadki
- Odkręcić zabezpieczenie butelki.
- Usunąć nasadkę za pomocą cienkiego narzędzia (np. spinacza do papieru).
- Sprawdzić czy nasadka ma otwór na górze a następnie umieścić ją tak
głęboko, jak można ją osadzić.

Wymiana tylnych elementów
- Odkręcić mocowanie tylnej butelki (za pomocą klucza płaskiego otwartego 19).
- Nałożyć zawór (nr ref. 186681) na sprężynę (nr ref. 109328).
- Wprowadzić zawór i sprężynę do mocowania tylnego zaworu.
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PIERŚCIEŃ 13.5 (NR REF. 106192) ZNAJDUJE
SIĘ WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU A DO ZAWORU ZOSTAŁ
ZACHOWANY DOSTĘP.
- Nakręcić mocowanie tylnej butelki z powrotem na przyrząd Injectmaster®.

Wymiana tylnych elementów (wersja z przewodem)

- Odkręcić złącze przewodu (ręcznie).
- Nałożyć zawór (nr ref. 186682) na sprężynę (nr ref. 109328) a następnie
wprowadzić zawór i sprężynę do złącza przewodu.
- Przykręcić złącze przewodu na urządzeniu Injectmaster®.

Postępowanie w trybie niewymagającym przygotowania
Po okresie niekorzystania, należy sprawdzić czy zawór nie uległ zatkaniu.
W tym celu, należy delikatnie manipulować zaworem u dołu igły przyrządu
InjectMaster za pomocą patyczka.

