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Regulator placement

1. Screw the regulator onto the cylinder (hand-tight).
Be sure that your hands are clean and free of grease.   

2. Open the cylinder by gently turning the main valve of the cylinder. 
The rotary knob is located on top of the cylinder.

3. Configure the flow meter (number of litres per minute)  
as prescribed by your physician.

4. In the absence of flow: check the flow by placing the nozzle  
and/or hose on the palm of your hand or in a glass of water. In the 
absence of bubbles, inspect the hose and flow meter. If you still do  
not experience any flow, contact Westfalen Medical.

Regulator removal

1. Close the cylinder by gently turning the main valve of the cylinder. 
The rotary knob is located on top of the cylinder.

2. Set the flow meter of the regulator to setting 2 or its highest 
setting.

3. You will now hear/let residual oxygen flow out of the regulator.

4. Check the contents gauge to see whether all of the oxygen has left 
the regulator. The gauge should read “0”.

5. Set the flow meter to “0”.

6. Unscrew the regulator from the cylinder. Use 2 fingers without 
applying any force. Attention! Do not use any tools for this operation.
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Instruction card for oxygen cylinder
and regulator

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. Always read the instructions. 2. Do not smoke. No open fire. 3. Ventilate the room well.

4. Ensure that the cylinder is stood
    upright on a flat surface.

5. Do not use oil/grease. 6. Maximum length connection hose.

7.  We recommend replacing the 
nozzle once a week.

8. Do not use any electrical equipment. 9. Malfunctions and/or questions:

Tel. 0570 - 858 450

13.  Gebruik geen gereedschap.  
Technisch onderhoud  
mag alleen worden  
verricht door onze  
servicemedewerkers.   

 
 

4.  Zet de zuurstofcilinders 
altijd vast en rechtop.

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

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

15. Storingen en⁄of vragen:

5. Geen olie⁄vetten gebruiken.

8.  Gebruik geen elektrische apparatuur.

11.  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 geen  
flow contact opnemen  
met Westfalen.

14.  Dicht: drukregelaar naar rechts 
draaien. 

6. Maximale lengte verbindingsslang.

9.  Open: drukregelaar naar links draaien.

12.  Controleer stand inhoudsmeter.

2. Niet roken. Geen open vuur. 3. Ventileer de ruimte goed. 1. Lees altijd de instructies. 
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en reduceertoestel
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Zorgt voor lucht in uw leven

Plaatsen reduceertoestel

1. Schroef het reduceertoestel op de cilinder (handvast)
Let hierbij op dat uw handen schoon en vetvrij zijn.

2. Open de cilinder door de hoofdkraan van de cilinder open te 
draaien (draaiknop boven op cilinder)

3. Stel de flowmeter (aantal liter per minuut) in zoals 
voorgeschreven door uw arts.

4. Ervaart u geen flow; controleer de flow door de neusbril en/of 
slang op uw handpalm of in een glas water te plaatsen. Bij geen 
bubbels, de slang nalopen en de flowmeter controleren. Ervaart u 
nog steeds geen flow, neemt u dan contact op met 
Westfalen Medical. 

Verwijderen reduceertoestel

1. Sluit de cilinder door de hoofdkraan van de cilinder dicht te 
draaien (draaiknop boven op cilinder)

2. Stel de flowmeter van het reduceertoestel in op stand 2 of diens 
hoogste stand.

3. U hoort/laat nu de resterende zuurstof uit het reduceertoestel 
lopen (dit is dus niet de inhoud van de fles).

4. Controleer of alle zuurstof uit het reduceertoestel is, door op de 
Inhoudsmeter te kijken , deze dient op ‘’0’’ te staan.

5. Stel de flowmeter in op stand 0.

6. Schroef het reduceertoestel van de cilinder. Dit kan zonder 
kracht met 2 vingers gebeuren. Let op! Hierbij mag geen gebruik 
gemaakt worden van gereedschap.

13.  Gebruik geen gereedschap.  
Technisch onderhoud  
mag alleen worden  
verricht door onze  
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kracht met 2 vingers gebeuren. Let op! Hierbij mag geen gebruik 
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