
11

Drift og Vedligehold 
 Flexoduct® Kildefilter

Denne drift- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct® 

Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring 

og rengøring, og bør derfor læses grundigt igennem inden produktet tages i 

brug.

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du 

naturligvis altid velkommen til at kontakte os: 

Tlf.: +45 43 950 950

E-mail: sales@jrv.dk
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Produktets virke

Et filters virke er at opfange de mange farlige stoffer, partikler, bakterier, dampe, lugte og lignende 

allerede ved kilden. Dette beskytter både brugere, medarbejdere, eventuelle patienter samt 

service- og tekniskpersonale. Kildefiltrene fås i forskellige typer og filtregrader, der er ideel til deres 

repræsentative formål.  Til kildefiltrene kan der med fordel tilkøbes sugehoveder eller slangeovertræk, 

der passer til JRV's Flexoduct® Punktsug. 

Opbevaring og håndtering

Det er meget vigtigt, at opbevaring og håndtering af filtre og slangeovertræk sker korrekt.

Opbevaring og håndtering af filtre:

• Håndtere filtrene varsomt, må ikke tabes eller stødes. 

• Opbevar filtrene længst muligt i original emballage for optimal beskyttelse. 

• Det anbefales at opbevare filtrene i almindeligt stabilt miljø, dvs. +5 til +30 °C.

• Det anbefales, at filtrene tjekkes visuelt for eventuelle skader ved udpakning.

Det frarådes at opbevare filtrene udendørs.

Pludselige ændringer i opbevaringsforhold kan skade filtret.  

Selv den mindste berøring af filtremedie kan være tilstrækkeligt for beskadigelse af filtret, 

med dannelse af lækage til følger. Det er derfor vigtigt ikke at tage filteret ud af emballagen 

før det skal monteres / benyttes.

Advarsler: 
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Opbevaring og håndtering af slangeovertræk:

• Det anbefales at opbevare slangeovertrækkene tørt ved temperaturer under +50 °C og beskyttet 

mod UV-lys. 

• Opbevar slangeovertrækkene længst muligt i original emballage for optimal beskyttelse. 

Det frarådes at opbevare slangeovertrækkene udendørs.

Pludselige ændringer i opbevaringsforhold kan skade slangeovertrækket.  

Slangeovertrækket leveres i steril udførelse og bør ikke tages ud af emballage før det skal 

monteres på punktsuget. 

Forkert opbevaring kan indlede nedbrydning, hvilket resultere i lugtgenerering og 

farveændringer, og kan have negativ virkning på produktets fysiske egenskaber. 

Advarsler: 
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Vedligeholdelse af filter

Filterlevetid: 

Et filters maksimale levetid kan ikke klart defineres. Vi opdeler anbefalet levetid efter nedenstående 

to forhold: 

• Anbefalet filterlevetid på lager: 

Ved opbevaring af filtre anbefales maks. 5 år i lagerlevetid. 

Bemærk: Nogle af vores filtre er holdbarhedsmærket ved levering, hvorved vi i sådanne tilfælde 

anbefaler, at den anførte dato følges. 

• Anbefalet filterlevetid i brug:  

Filterets levetid påvirkes af forskellige faktorer samt hvilket miljø det benyttes i. Dette indebærer også, 

hvor ofte det benyttes, samt hvilke forureningskilder det udsættes for. Er der taler om farlige stoffer, 

gasser/dampe, partikler, UV-lys, oxyderende/korroderende, kraftige vibrationer, "rengøringsmidler", 

vand fra dampbefugtere, konstant fugtige forhold eller andre komponenters funktionsfejl i systemet. 

Dette er blot et lille udpluk af nogle af de faktorer, der kan spille ind i vurdering af et filters levetid.  

Da levetiden kan være svær at definere, anbefaler vi, at der holdes øje med tilsmudsning af filteret, 

hvorefter der findes frem til et passende interval for udskiftning. 

Bemærk: Dog bør filtreret udskiftes minimum én gang årligt eller ved det dobbelte tryktab.

Bemærk: Ændringer i arbejdsprocessen/de stoffer det udsættes for, kan påvirke filtret. 

Bemærk: Ved sterile filtre (ofte benyttet på hospitaler, sygehuse og klinikker) udskiftes filteret og 

slangeovertrækket hver eneste gang. 
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Sådan monteres og demon-
teres Flexoduct® Kildefilter 
og slangeovertræk 

Her vises trin for trin, hvorledes 
man udskifter Flexoduct® Kilde-
filter og slangeovertræk i steril 
udførelse. Inden udskiftning på-
begyndes skal der kontrolleres, at 
ventilationsanlægget er slukket.

Skub overtrækket op over punktsu-
get. OBS! Lad overtrækket slutte ca. 
25 cm. udenfor punktsugets åbning. 
Fastgør overtrækket øverst med 
den medfølgende dobbelttape.

Ved hjælp af de fire tapper, 
klikkes Flexoduct® Kildefilter på 
sugehovedet...

...igennem åbningen af slangeover-
trækket.

Kildefilter og slangeovertræk pakkes 
ud og lægges på det sterile bord.

Tag slangeovertrækket og hold det 
fast under armen. OBS! For at lette 
processen kan du lave dit eget om-
slagsfold. Tag evt. den medfølgen-
de elastik om håndleddet.

Slangeovertrækket samles om kil-
defilterets tilspidsede del med 
elastikken og dobbelttapen. Nu er 
punktsuget med Flexoduct® Kilde-
filter klar til brug.

Ved demontering trækkes slange-
overtrækket tilbage over kildefilte-
ret.

Kildefilteret løsnes af punktsuget, 
pakkes sammen med overtrækket 
og bortskaffes som almindeligt sy-
gehusaffald.
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Rengøring

Før ibrugtagning anbefales at afvaske sugehoved samt metaldele med lunken vand og en blød 

klud.

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig 

rengøring. 

Rengøring af Sugehoveder

Sugehoveder udført i: 

• PVC/PETG

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler eller husholdningssprit. Ved brug af husholdningssprit, 

skal det hurtigt fjernes med en blød klud. Til rengøring anbefales at anvende en blød klud eller 

svamp. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, og tilbageværende vanddråber aftørres 

med en fugtig blød svamp/klud. 

• Aluminium

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld 

altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, 

og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Det anbefales at bruge 

stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. 

Anvend ALDRIG skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.

Anvend ALDRIG syre og opløsningsmidler på produkterne.

Anvend ALDRIG nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. Brug altid kun 

skumsvampe eller bløde klude. 

Advarsler: 
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Rengøring af metaldele

For at bevare produktets oprindelige overflade, kvalitet og udseende, anbefales regelmæssig 

rengøring.

Kan aftørres med gængse rengøringsmidler. Til rengøring anbefales en blød klud eller svamp. Skyld 

altid efter med rent vand og gnid overfladen tør. For at fjerne sæbepletter eftervask med rent vand, 

og tilbageværende vanddråber aftørres med en fugtig blød svamp/klud. Det anbefales at bruge 

stålpleje til rengøring og vedligeholdelse, da dette giver en beskyttende hinde. 

Anvend ALDRIG skuremidler, barberblade eller andre skarpe redskaber.

Anvend ALDRIG syre og opløsningsmidler på produkterne.

Anvend ALDRIG nylonsvampe eller lignende, da denne vil ridse overfladen. Brug altid kun 

skumsvampe eller bløde klude. 

Advarsler: 

Bortskaffelse

Bortskaffelse af filtre:

I de fleste tilfælde kan vores filtre bortskaffes som småt brændbart. 

Bemærk: Ligesom filterets levetid afhænger bortskaffelsen af, hvad filteret har været anvendt til. 

Sterile filtre eller filtre benyttet i forbindelse med farlige stoffer bortskaffes som sygehusaffald eller 

som specialaffald afhængigt af det pågældende stof.

Bortskaffelse af slangeovertræk:

Slangeovertrækket bortskaffes som almindeligt sygehusaffald efter endt brug.
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Reparation

Alle reparationer som kræver adskillelse af systemet, skal udføres af et JRV godkendt værksted. 

JRV fraskriver sig et hvert ansvar for hændelser, skader, episoder, ulykker samt andre utilsigtede  

hændelser, som måtte indtræffe på grund af forkert eller uhensigtsmæssig brug af produktet. 

Ved at udvise almindelig sund fornuft og omtanke, samt ved at følge instrukserne i denne brugsan-

visning, vil der ikke forekomme utilsigtet virkninger ved brugen af produktet. 

Der ydes 1 års garanti samt 1 års reklamationsret. Vi henviser desuden til vores salgs og leveringsbet-

ingelser, der kan findes på vores hjemmeside: www.jrv.dk.

Garanti

http://www.jrv.dk
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Flexoduct® Kildefilter: Drift og vedligehold

Noter
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JRV A/S
Nimbusvej 10
DK-2670 Greve
CVR: 26208742

Tlf.:     +45 43 950 950
E-mail:  sales@jrv.dk
Web:              www.jrv.dk

Kontakt os

Vi sikrer et sundt og bedre arbejdsmiljø

Du skal vælge at handle hos JRV A/S, hvis du ønsker:

• Kompetent rådgivning

• Et firma med mere end 40 års erfaring

• Et firma der altid benytter den nyeste viden på markedet

• Nem bestilling

• Hvor der altid er fokus på den gode kommunikation

• Stort sortiment

• Fleksibilitet

• God service

• Produkter af højeste kvalitet

• Leveringssikkerhed

• Skræddersyet løsninger efter dit behov 

• Ambitiøse medarbejdere med stor passion for sit fag

 

 
 

 

HOS OS ER 
KUNDEN ALTID 

i CENTRUM

Følg os på LinkedIn
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