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Automatsprøjte 2 ml - Varenr. 9027917 
Automatsprøjte 5 ml – Varenr. 9027918 
 
Beskrivelse: Automatiske doseringssprøjter. Sprøjterne har metalansats, Luer lock 
ansats, selvfyldende dosering og er udstyret med V-fjeder, der sikrer et jævnt tryk. 
 
Anvendelsesområder: Til injektion af f.eks. vaccine.   
 
Tilsigtet brug: Udstyret må kun anvendes som beskrevet i denne manual – al anden 
brug betragtes som forkert. 
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Overblik over udstyret 
 

 
 
A. Ergonomisk håndtag 
B. Plastik cylinder med O-ring og 
 stempel 
C. Metal kanyleholder 
D. Doseringsindstilling 
E. Slangeansats 
F. Hul i håndtaget, hvorigennem 
 slangen skal løbe 

 
 
 

 
 
Brugsanvisning 
 
Udstyret er beregnet til vedvarende anvendelse – kun O-ring og cylinder kan udskiftes 
ved behov. 
 
Det er vigtigt at sprøjten renses forud for hver anvendelse. Følg venligst producentens 
anbefalinger når der anvendes rengørings-/desinficeringsmidler. 
 
Isætning af kanyle: 
 
Vigtigt: 
 

- Lad beskyttelseshætten sidde på kanylen indtil denne skal anvendes (gælder kun for 
engangskanyler). 

- Sæt kanylen i Luer Lock ansatsen og drej den med uret for at låse den fast. 
- Kanylen tages ud ved at dreje modsat – dvs. mod uret. 
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Isætning af tilførselsslange: 
 

1. Sæt tilførselsslangen på sprøjtens indgangshul. 
2. Skub slangen igennem hullet i håndtaget og ret slangen ud. 

 
 
Dosering: 
 
Drej doseringsindstillingen enten med eller mod uret indtil stemplets front står ud for 
doseringen, som er trykt på cylinderen. 
 

 
 
 
 

 
Påfyldning: 
 

1. Fjern beskyttelseshætten fra nålen. 
2. Hold sprøjten med en svag hældning. 
3. Tryk håndtaget ind og slip det hurtigt for at trække væske ind i cylinderen. 
4. For at fjerne luftbobler fra cylinderen, gentages processen indtil de er forsvundet.  
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Rengøring og vedligeholdelse 
 
Efter brug af udstyret, skal det rengøres med sæbevand og skylles grundigt med rent, 
varmt vand. 
 
Vigtigt! Hvis sprøjten, efter rengøring som beskrevet ovenfor, trækker luft ind, er det 
muligvis fordi en ventil i den forreste metaltilgang har sat sig fast. Ventilen løsnes ved 
at man, ganske let, banker sprøjtens forreste del mod en genstand, som f.eks. en 
bordkant og derefter skyller sprøjten igennem med varmt vand. 
 
Desinficering: 
 
Det anbefales altid at desinficere både sprøjte og kanyler før hver brug. 

1. Rengør sprøjten med varmt vand – brug en flaske med varmt vand. 
2. Læg sprøjte inkl. kanyle i en beholder med vand og kog i ca. 20 minutter. Det anbefales 

at afmontere cylinderen fra håndtaget og koge sprøjten i adskilt tilstand. 
3. Efter kogningen tages udstyret op at beholderen, aftørres med en tør klud og tømmes 

for væske. 

Smøring: 
 
Fjern cylinderen ved at dreje den. Smør stempel og glascylinder med 100% ren 
koldpresset oliven- eller anden tilsvarende vegetabilsk olie. Følg leverandørens 
instruktioner vedr. holdbarhed og opbevaring.  
 
Brug ikke mineralsk olie, silikoneolier, WD-40, glycerin eller alkohol. 
Petroleumsbaserede produkter vil få stemplet og O-ring til at hærde og dermed 
ødelægge delene eller forkorte deres levetid. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 
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