
 

 
 

Euro-Pulse
Full disposable Surgical Lavage Unit

Gebruiksaanwijzing

230V Adapter
Ar�kelnummer PL-2000-OCT-C
Ref. 2500157

Algemene beschrijving
Herbruikbare adapter:
 A. Lampje
 B. Stroom uitgang (naar de Surgical Lavage Unit)
 C. Stroom ingang
 D. Aardpoten�aal aanslui�ng
 

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de 
voorschri�en kan schade of letsel veroorzakan.

Handleiding

1. Maak de verpakking open en verwijder alle onderdelen.

2. Steek het adapter snoer in de stroomingang (C) en steek het
uiteinde van het snoer in het stopcontact. Zodra het lampje groen (A)
brandt staat de adapter aan. 

3. Steek het netsnoer van de Surgical Lavage Unit in de adapter (B) 
en controleer of het snoer goed vast zit.

4. Hang de adapter aan een infuusstandaard of aan een andere 
geschikte plek.  
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Transport en opslag
• Temperatuur:  -10°C ~ +40°C
• Luchtvoch�gheid: <75%RH

Specifica�es
• AC ingang: 100 ~ 240 V 1. 0A 50 ~ 60Hz
• DC uitgang: 8V           3.0A 
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Waarschuwing
Het niet opvolgen van de instruc�es kan persoonlijk
letsel veroorzaken.

• Gebruik geen beschadigde of defecte instrumenten.
• NIET gebruiken in na�e en voch�ge ruimtes. 
• Gebruik alleen de bijbehorende stroomkabel. 
• Zorg voor genoeg ven�la�e, om oververhi�ng tegen te gaan.
• Alleen te gebruiken in combina�e met Surgical Lavage Unit
• Herbruikbaar. Niet steriel!

Reiniging

LET OP!
Het niet opvolgen van deze instruc�e kan schade aan het
product veroorzaken.

• NIET onderdompelen in vloeistof.
• NIET laten vallen of op slaan.
• Opbergen op een koele droge plaats.
• Geen enkele aanpassing aan dit apparaat is toegestaan.
• Gebruik dit hulpmiddel NIET op enkele andere manier, dan
waar het voor bedoeld is of op een andere manier dan in 
deze handleiding beschreven staat. 
• Draag er zorg voor dat het apparaat veilig afgevoerd wordt
in overeenstemming met de nationale en internationale
richtlijnen voor afvalverwijdering.
• Interna�onale wetgeving beperkt de verkoop van dit 
apparaat tot verkoop door of op voorschri� van een arts.
• De gebruiker/pa�ënt moet elk erns�g incident met 
betrekking tot het hulpmiddel melden aan de fabrikant en
de bevoegde autoriteit van zijn land/lidstaat.
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Symbolen

IP2X

Raadpleeg gebruiksaanwijzing

Waarschuwing

Niet gebruiken indien beschadigd

Drooghouden

Temperatuur begrenzing

Volgens EU-richtlijnen

Fabrikant

Bevoegd vertegenwoordiger in EU

Beschermd tegen vaste voorwerpen: >12,5mm

Waarschuwing voor voor�jdig uitpakken
Besme�ngsrisico:

voorkom voor�jdig uitpakken

Body Floa�ng

Gelijkstroom

Bruikbaar tot

Datum van produc�e

Richtlijnen afvalverwijdering EU

Raadpleeg gebruiksaanwijzing voor gebruik

Medisch hulpmiddel

Ar�kelnummer

Lotnummer

Draag er zorg voor dat het apparaat veilig verwijderd wordt in over-
eenstemming met de na�onale en interna�onale richtlijnen voor afvalverwijdering. 
Bij vragen, neem contact op met de lokale autoriteiten voor afverwijdering. 

Reinig het product met een voch�ge doek met mild schoonmaak-
middel en water. Gebruik geen schoonmaakspray. Voorkom dat er
vocht in de aanslui�ng komt. 

Gebruik alleen binnenshuis

Dubbel verpakt


