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   Medicare Vacuümregelaar 

Gebruiksaanwijzing vacuümregelaar  versie 1.7 datum 10-12-2018 

De vacuümregelaar wordt voor secretie-afzuiging ingezet op Intensive Care afdelingen, operatiekamers 
en verpleegafdelingen met een aansluiting op het centrale vacuümnet. Verder is de vacuümregelaar 
onmisbaar bij secretieafzuigopstellingen, het afzuigen van de bronchiën en langdurige drainage.  
De secundaire aansluiting kan worden voorzien van een wartel en een tule voor aansluiting van een 
slang, voor bevestiging aan een losse opvangflacon of een disposable opvangsysteem. Het is ook 
mogelijk aan de schroefdraad een vaste opvangflacon te bevestigen. Het verdient aanbeveling een 
opvangflacon met geïntegreerde overloopbeveiliging te gebruiken ter bescherming van de regelaar als 
uw centrale vacuüm-net. 
 

Gebruik: 
Gebruik is voorbehouden aan daartoe opgeleid personeel.  
Controle Vacuümregelaar: 

 Hoogvacuümregelaar Laagvacuümregelaar -100mbar en -200mbar 

a • sluit de regelspindel 

• stop de zuigkant af 

• de manometer mag niet oplopen. 

• sluit de regelspindel 

• stop de zuigkant af 

• de manometer mag niet oplopen 

b • draai de regelspindel maximaal open. 

• de waarde van de manometer is afhankelijk van de 
sterkte van het vacuümnet. 

• de zuigcapaciteit moet minimaal 20 l/min. bedragen 
(bij 0,6 bar onderdruk). 

• draai de regelspindel maximaal open 

• de maximale onderdruk op de manometer moet 
respectievelijk -80 of -180 mbar bedragen. 

• de zuigcapaciteit moet maximaal 20 l/min. bedragen. 

c 
 

• draai de regelspindel maximaal open. 

• stop de zuigkant af, draai de regelspindel naar de 
positie closed en ontkoppel de vacuümregelaar van 
het vacuümnet. 

• de manometer mag nu niet zakken. 

• draai de regelspindel maximaal open. 

• stop de zuigkant af, draai de regelspindel naar de 
positie closed en ontkoppel de vacuümregelaar van 
het vacuümnet. 

• de manometer mag nu niet zakken. 

Het openen of verhogen van de zuigkracht geschiedt door de regelspindel linksom te draaien. Het sluiten of verlagen 
van de zuigkracht geschiedt door de regelspindel rechtsom te draaien. Gebruik bij het sluiten geen overdadige kracht, 
dit kan de vacuümregelaar beschadigen.  
 

Technische specificaties: 

Alle vacuümregelaars zijn CE gecertificeerd en worden overeenkomstig norm NEN-EN-ISO 10079-3 geleverd. 
 Hoog vacuüm 

Hoge flow 
0 tot -1 bar 

Hoog vacuüm  
0 tot -1 bar 

Medium vacuüm 
0—0,6 bar 

Laag vacuüm 
Lage flow 
0 tot -200 mbar 

Laag vacuüm 
Lage flow 
0 tot -100 mbar 

Meetbereik 0 tot –1,0 bar 0 tot –1,0 bar 0 tot -0,6 bar 0 tot –200 mbar 0 tot –100 mbar 
Werkbereik 0 tot –0,8 bar 0 tot –0,8 bar 0 tot -500 mbar 0 tot -180 mbar 0 tot –80 mbar 

Afzuighoeveelheid 
 

minimaal 20 
liter/minuut 

minimaal 20 
liter/minuut 

minimaal 20  
liter/minuut 

maximaal 20 
liter/minuut 

maximaal 20  
liter/minuut 

maximum afhankelijk van het vacuümnet vermogen  

Aansluitonderdruk max. –1,0 bar max. –1,0 bar max. –1,0 bar max. –1,0 bar max. –1,0 bar 

gebruikstemperatuur 0 tot +40°C 0 tot +40°C 0 tot +40°C 0 tot +40°C 0 tot +40°C 

opslagtemperatuur -20 tot +60 °C -20 tot +60 °C -20 tot +60 °C -20 tot +60 °C -20 tot +60 °C 
 

Reiniging/desinfectie /sterilisatie 
De vacuümregelaar dient met een huishoudelijk product gereinigd te worden. Gebruik geen alcohol of sterk 
alcoholhoudende reinigingsmiddelen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bedoeld zijn om vloeren schoon te 
maken. Het product niet onderdompelen, steriliseren of autoclaveren. 
 

Onderhoud: 

Aanbevolen wordt een onderhoudsfrequentie van 1x per 5 jaar. Onderhoud, reparatie en/of vervangen van 
onderdelen is uitdrukkelijk voorbehouden aan Medicare Uitgeest BV of door Medicare geautoriseerd personeel. 
Onderhoudsset artikelnummers 

Hoog vacuüm regelaar 
Hoge flow 

Hoog vacuüm regelaar Laag vacuüm regelaar 
0 tot -200mbar 

Laag vacuüm regelaar 
0 tot -100mbar 

03004138 03004135 03004136 03004137 
 

Garantie:  

1 jaar op onderdelen en arbeidsuren, met uitzondering van schade of ongelukken door onzorgvuldig of onkundig 
handelen, misbruik van product of slecht uitgevoerd onderhoud. Spindel heeft 5 jaar garantie op lekkage. 
Contractuele levensduur: min. 10 jaar. 

Belangrijk: 
• Controleer of dit product voldoet aan de product - en of interne eisen voor ingebruikname. 

• 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. 
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