
Westfalen Medical BV
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Tel. 0570 - 858 450
Fax 0570 - 858 451
www.westfalenmedical.com
info@westfalenmedical.nl

Ve
rs

ie
 0

6-
20

22
 ©

 W
es

tf
al

en
 M

ed
ic

al
 B

V

Instructiekaart vloeibaar vat en stroller

Zorgt voor lucht in uw leven

Een frisse wind 
door CPAP-land 
Uw CPAP-therapie slaat beter aan 
met de nieuwe standaards van 
Westfalen Medical

1. Lees altijd de instructies. 2. Niet roken. Geen open vuur. 3. Ventileer de ruimte goed.

4. Plaats de concentrator
    niet onder de kapstok
    of tegen de gordijnen.
    Dit i.v.m. verzadiging
    zuurstof.

5. Plaats het vloeibare vat op een
    veilige plek zoals 
    aangegeven.
    Vloeibaar vat moet
    rechtop gebruikt
    worden.

6. Smeermiddel gebruiken waar 
    vet in zit.

7. Gebruik geen elektrische apparatuur. 8. Wij adviseren u de neusbril 
   1x per week te 
   vervangen. 

9. Controleer stand inhoudsmeter.

10. Maak voor het vullen de
     vulmond droog met 
     een schone doek.

11. Topfill vat: plaats de stroller 
     op het vat tot deze vastklikt. 
     Sidefill vat: hang de
     stroller aan het vat. 

12. Topfill vat: haal de hendel naar 
      beneden waarna de stroller 
      wordt gevuld. 
      Sidefill vat: duw de 
      hendel opzij waarna 
      de stroller wordt 
      gevuld. 

13. Topfill vat: na vulling de stroller
      d.m.v. indrukken knop ontkoppelen. 
      Sidefill vat: na 
      vulling de stroller 
      draaien om te 
      ontkoppelen

14. Tijdens de vulling mag het vat
      niet onbeheerd achter gelaten te
      worden.

15. Raak geen koude onderdelen 
      aan van vaten en/of strollers.

16. Storingen en/of vragen:

Tel. 0570 - 858 450

13.  Het groffilter dient wekelijks te
worden schoongemaakt.
Deze vindt
u aan de zij- en/of
achterkant van de
concentrator.

 Instructiekaart zuurstofconcentrator

4.  Plaats de concentrator
niet onder de kapstok
of tegen de gordijnen.
Dit i.v.m. verzadiging
zuurstof.

7. Gebruik geen elektrische apparatuur.

10.  Concentrator aanzetten. Stop de
stekker in het stopcontact en zet de
concentrator aan.

15.  Na gebruik de concentrator
uitzetten.
De concentrator  
niet laten draaien 
wanneer het  
apparaat  
niet wordt gebruikt.

5.  Plaats de concentrator
op een veilige plek
zoals aangegeven.
Concentrator moet
rechtop gebruikt
worden.

8. Maximale lengte verbindingsslang.

11.  Stel de flowmeter in zoals
voorgeschreven door uw arts.

14.  Er mogen geen verlengkabels
worden gebruikt.

17. Storingen en/of vragen: 17. Storingen en/of vragen:

6. Geen olie/vetten gebruiken.

9.  Wij adviseren u de
neusbril 1x per week
te vervangen.

12.  Controleer de flow door de neusbril
en/of slang te plaatsen in een glas water.
Bij geen bubbels, slang
nalopen en de
flowmeter controleren.
Bij nog geen flow
contact opnemen met
Westfalen.

2. Niet roken. Geen open vuur. 3. Ventileer de ruimte goed.1. Lees altijd de instructies.

O2

O2

++

aan

aan

uit

uit

16.  Technisch onderhoud
mag alleen worden
verricht door de
servicemedewerker.

Tel. 0570 - 858 450
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Zorgt voor lucht in uw leven

Instructiekaart vloeibaar vat en stroller

1. Lees altijd de instructies. 

4. Plaats het vat niet onder de 
kapstok of tegen de gordijnen. 
Dit i.v.m. 
verzadiging 
zuurstof

7. Gebruik geen elektrische  
apparatuur. 

10. Controleer de druk van het vat. 

13. Haal de hendel naar beneden, 
waarna de stroller wordt gevuld. 

16. Tijdens de vulling mag het vat 
niet onbeheerd achter gelaten te 
worden. 

17. Raak geen koude onderdelen aan 
van vaten en/of strollers. 

18. Storingen en/of vragen:

Tel: 0570-858450

2. Niet roken. Geen open vuur. 

5. Plaats het vloeibare vat op een 
veilige plek zoals aangegeven.  
Vloeibaar vat moet 
rechtop gebruikt 
worden. 

11. Maak voor het vullen de 
vulmond droog met een droge doek. 

14. Na vulling, stroller d.m.v. knop 
ontkoppelen. 

3. Het vat altijd in geventileerde 
ruimtes gebruiken. 

6. Geen olie/vetten gebruiken. 

9. Controleer stand inhoudsmeter. 

12. Zet de stroller op het vat tot 
deze vastklikt. 

15. Controleer de vulling d.m.v. 
indicator op stroller. 

Westfalen Medical BV 
Postbus 124
7400 AC Deventer
Tel: 0570-858450
info@westfalenmedical.nl

8. Elke week dient de neusbril  
vervangen te worden. 
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