
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. 

leeg

vol

Tel. 0570 - 858 450

dicht

Westfalen Medical BV
Postbus 124
7400 AC Deventer
Nederland
Tel. +31 (0) 570 – 858 450
Fax +31 (0) 570 – 858 451
www.westfalenmedical.nl
info@westfalenmedical.nl

Zorgt voor lucht in uw leven

Instructiekaart zuurstofcilinder 
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.


