Genia doseringssprøyte
Genia manuell doseringssprøyte
egner seg særlig godt for mindre
besetninger.
Sprøyta kan reguleres fra 0–20 ml.
Doseringen er synlig på den gjennomsiktige, graderte sylinderen.
Genia manuell doseringssprøyte

BRUK AV SPRØYTA
1. Rist medisinen godt og hell den i en ren kopp.
2. Doseringen kan reguleres fra 0 til 20 ml.
Trykk stempelets ytterende til ønsket
doseringsvolum og lås det der ved hjelp av
låseringen bak håndtaket.

3. Når du først trykker inn stempelet, og så
fører munnstykket ned i medisinbeholderen,
suges den innstilte medisinmengden inn i
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sprøyta når håndtaket slippes tilbake.
4. Ved utdosering til dyret, trykk håndtaket
inn til det stopper.

STELL OG VEDLIKEHOLD
Før bruk
Fordi silikonoljen kan fordampe under lagring,
anbefales det å smøre sylinder, stempelpakning
og føringssleidene for det bakre håndtaket før
sprøyta tas i bruk.

Etter bruk
Av hygieniske grunner, og for best mulig
funksjon, må doseringssprøyta demonteres
og vaskes godt i varmt vann etter hver gang
den har vært i bruk.

Smør aldri doseringssprøyta med matolje eller
lignende; dette virker uttørrende.

Om rengjøring utelates, vil medisinrester
forsteine seg og sprøytas funksjon bli dårligere.

Silikonoljen som følger med har riktig viskositet
og kan brukes på alle bevegelige deler i sprøyta.

Når sprøyta er rengjort og tørket, setter du
inn sylinder, stempelpakning og føringsleider
for håndtaket med noen dråper silikonolje.

Under bruk
Skal sprøyta brukes sammenhengende over
lang tid, så smør stempelpakningen med jevne
mellomrom. Det enkleste er å skru av munnstykket og smøre to dråper silikonolje
direkte på stempelpakningen.

Etterpå trykkes håndtakene sammen noen
ganger for å spre oljen jevnt utover sylinderveggen.

Riktig vedlikehold og rengjøring sikrer optimal
funksjon og forlenger sprøytas varighet.
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Genia doseringssprøyte
VEDLIKEHOLD AV STEMPELPAKNING
Stempelpakningen vil etter en tids bruk svelle
ut som følge av oppmetting av silikonolje.

Etter noen dager vil den gå tilbake til sin
opprinnelige størrelse og er igjen brukbar.

Demonter pakningen fra stempelet, tørk av
den og la den tørke helt.

Om nødvendig, skift stempelpakning for å
oppnå riktig funksjon.

DELENE I GENIA DOSERINGSSPRØYTE
1.

Munnstykke

7.

Overgangssokkel

2.

Kontramutter

8.

Fremre håndtak

3.

O-ring

9.

Stempelfjær

4.

Sylinder

10. Bakre håndtak

5.

Stempel

11. Justeringsring

6.

Stempelpakning

12. Silikonolje

1. Munnstykke 3. O-ring

2. Kontramutter

Trenger du nye deler til din Genia
doseringssprøyte, kan delene kjøpes
enkeltvis hos OS ID®.
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Kontakt vår kundeservice hvis du har
spørsmål om sprøyta, eller vil kjøpe
nye deler.

6. Stempelpakning

4. Sylinder

9. Stempelfjær

11. Justeringsring

5. Stempel

7. Overgangssokkel
12. Silikonolje

8. Fremre håndtak
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10. Bakre håndtak

