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Bruksanvisning Barkey S-line  -  V3 SE  
Barkey GmbH & Co. KG  -  Gewerbestrasse 8  
Kundtjänst: +49(0)5202-9801-30  

1 Inledning 

Vi gratulerar till ditt beslut att använda Barkey S
infusionsledningar.

I denna bruksanvisning återfinns 
och används. 

1.1 Piktogram och signalord i texten

I denna bruksanvisning är varningar och speciella anvisningar markerade med följande 
piktogram och symbolord:

 FARA 

 OBS! 

 TIPS 

I anvisningarna om apparatens handhavande finner du följande teck

►  

 TIPS 

Symbolerna rörande manöverorganen och indikeringarna liksom symbolerna på 
apparatens skyltar förklaras i denna bruksanvisnings kapitel 2

1.2 Målgrupp 

Denna bruksanvisni

• specialutbildad humanmedicinsk fackpersonal i sjukhus.

 FARA 

Endast personer med ovannämnda kvalifikation får använda denna apparat

1.3 VIKTIGT! 

De i denna bruksanvisning beskrivna användningsvillkoren och säkerhetsanvisningarna 
måste beaktas. Härigenom säkerställs att ingen fara för patienter eller användare resp att 
inga skador på apparaterna uppstår genom felaktigt handhavande.

Barkey GmbH & Co. KG
denna bruksanvisning ej beaktats
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Vi gratulerar till ditt beslut att använda Barkey S-line för uppvärmning av 
infusionsledningar. Därmed har du bestämt dig för en långlivad produkt av hög kvalitet.

I denna bruksanvisning återfinns all information om hur Barkey S-line fungerar, tas i drift 

Piktogram och signalord i texten 

I denna bruksanvisning är varningar och speciella anvisningar markerade med följande 
piktogram och symbolord: 

Om detta tecken ej beaktas: Fara för personer.

Om detta tecken ej beaktas: Fara för föremål, 
infusionsvärmaren eller dess elementära funktioner.

Nyttiga tips och informationer.  
("i" står för "Information") 

I anvisningarna om apparatens handhavande finner du följande teck

Anvisningsteg.  
Utför detta steg enligt anvisningen. 

Symbolerna rörande manöverorganen och indikeringarna liksom symbolerna på 
apparatens skyltar förklaras i denna bruksanvisnings kapitel 2

Denna bruksanvisning är avsedd för 

specialutbildad humanmedicinsk fackpersonal i sjukhus. 

Endast personer med ovannämnda kvalifikation får använda denna apparat

De i denna bruksanvisning beskrivna användningsvillkoren och säkerhetsanvisningarna 
Härigenom säkerställs att ingen fara för patienter eller användare resp att 

inga skador på apparaterna uppstår genom felaktigt handhavande. 

Barkey GmbH & Co. KG ikläder sig inget ansvar för skador som uppstår genom att 
bruksanvisning ej beaktats. 

1 

Central: +49(0)5202-9801-0  
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line för uppvärmning av 
Därmed har du bestämt dig för en långlivad produkt av hög kvalitet. 

line fungerar, tas i drift 

I denna bruksanvisning är varningar och speciella anvisningar markerade med följande 

ör personer. 

Fara för föremål,  
infusionsvärmaren eller dess elementära funktioner. 

I anvisningarna om apparatens handhavande finner du följande tecken: 

Symbolerna rörande manöverorganen och indikeringarna liksom symbolerna på 
apparatens skyltar förklaras i denna bruksanvisnings kapitel 2. 

Endast personer med ovannämnda kvalifikation får använda denna apparat.  

De i denna bruksanvisning beskrivna användningsvillkoren och säkerhetsanvisningarna 
Härigenom säkerställs att ingen fara för patienter eller användare resp att 

ikläder sig inget ansvar för skador som uppstår genom att 
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 FARA 

Denna bruksanvisning är en del av produkten.
produktens hela livstid och överlämnas till efterföljande ägare eller användare
till att bruksanvisningens tillägg alltid förvaras tillsammans me

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar apparaten i bruk.

Beakta särskilt anvisningarna rörande produktens ändamål i kapitel 
säkerhetsanvisningarna i kapitel
lämpligt att först lära känna apparatens grundfunktioner i kapitel

Beakta dessutom de krav som ställs på apparatens användar

För medicinska elektriska apparater gäller speciella säkerhetsåtgärder rörande den 
elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC).
och används enligt EMC

1.4 Överensstämmelse 

Läs försäkran om överensstämmelse i bruksanvisningens bilaga

1.5 Copyright 

Denna bruksanvisning inklusive alla bilder är skyddade av lagen för upphovsrätten.
all form av översättning och 
bruksanvisningen liksom  för varje förändring krävs skriftligt tillstånd av 
& Co. KG. Varje användning utöver den i bruksanvisningen för den förvärvade 
produkten beskrivna, är ej

Främmande produkter, skyddade beteckningar osv anges principiellt utan hänvisning till 
registrering eller skydd. Existerande skyddsrättigheter och 
accepteras. 

Tryckfel, misstag och ändringar som beror på tekniska framst
förbehålles. 

  

Bruksanvisning Barkey S-line  -  V3 SE  -  ae-100-EW-0000
Gewerbestrasse 8  -  33818 Leopoldshoehe  -  Germany  -  Central: 

Kundtjänst: +49(0)5202-9801-30  -  Fax: +49(0)5202-9801-99  -  E-post: info@barkey.de

Denna bruksanvisning är en del av produkten. Den måste förvaras under 
produktens hela livstid och överlämnas till efterföljande ägare eller användare
till att bruksanvisningens tillägg alltid förvaras tillsammans med bruksanvisningen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar apparaten i bruk.

Beakta särskilt anvisningarna rörande produktens ändamål i kapitel 
säkerhetsanvisningarna i kapitel 3. För att bättre kunna förstå detta kapitel, är det 
lämpligt att först lära känna apparatens grundfunktioner i kapitel 2. 

Beakta dessutom de krav som ställs på apparatens användare i kapitel 

För medicinska elektriska apparater gäller speciella säkerhetsåtgärder rörande den 
elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC). Se alltid till att apparaten installeras 
och används enligt EMC-anvisningarna i bruksanvisningen. 

Läs försäkran om överensstämmelse i bruksanvisningens bilaga. 

Denna bruksanvisning inklusive alla bilder är skyddade av lagen för upphovsrätten.
översättning och kopiering, även delvis, och för all elektronisk hantering av 

bruksanvisningen liksom  för varje förändring krävs skriftligt tillstånd av 
Varje användning utöver den i bruksanvisningen för den förvärvade 

produkten beskrivna, är ej tillåten. 

Främmande produkter, skyddade beteckningar osv anges principiellt utan hänvisning till 
Existerande skyddsrättigheter och registrerade beteckningar 

Tryckfel, misstag och ändringar som beror på tekniska framsteg eller ändrade föreskrifter 

Inledning 

0000-05  -  2014-03-31 
Central: +49(0)5202-9801-0 

post: info@barkey.de 

Den måste förvaras under 
produktens hela livstid och överlämnas till efterföljande ägare eller användare. Se 

d bruksanvisningen. 

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar apparaten i bruk.  

Beakta särskilt anvisningarna rörande produktens ändamål i kapitel 2.6 och 
För att bättre kunna förstå detta kapitel, är det 

 

e i kapitel 1.2. 

För medicinska elektriska apparater gäller speciella säkerhetsåtgärder rörande den 
Se alltid till att apparaten installeras 

Denna bruksanvisning inklusive alla bilder är skyddade av lagen för upphovsrätten. För 
, och för all elektronisk hantering av 

Barkey GmbH 
Varje användning utöver den i bruksanvisningen för den förvärvade 

Främmande produkter, skyddade beteckningar osv anges principiellt utan hänvisning till 
registrerade beteckningar 

eg eller ändrade föreskrifter 
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2 Beskrivning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Barkey S-line 

Med Barkey S-line kan vätskor som tillförs patienten via infusionsledningar värmas upp. 

Värmeprofilens temperatur har på fabriken ställts in på. 

Den Barkey S-line finns i följande varianter: 

Infusionsledningar Längd Temperaturinställning 

4-5 mm 1500 mm 37°C 

4-5 mm 1500 mm 39°C 

4-5 mm 1200 mm 37°C 

6-7 mm 1500 mm 39°C 

 

Barkey S-line manövreras med knappen för till- och frånslagning på styrdonet. 

Apparatens status visas med hjälp av en display, en ljusring och en akustisk signalgivare. 
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2.1 Barkey S-lines komponenter 
 

1. Styrdon Reglerar temperaturen i värmeprofilen. 

2. Värmeprofil Den rörliga värmeprofilen håller 
infusionsslangen och överför värmen till den 
genomströmmande vätskan 

3. Hållare  

värmeprofil 

Värmeprofilen kan fästas både upp- och nertill i 
den därför avsedda hållaren. Detta förhindrar ej 
önskad beröring med golvet. 

4. Fästklämma Fästklämman på Barkey S-lines baksida är 
avsedd för att fästa apparaten på ett 
infusionsstativ. 

5. Sladd Leder ström från uttaget till infusionsvärmaren. 
 

 

 

Bild 2: Barkey S-line  

  

4 

3 

2 

1 
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2.2 Styrdonets komponenter 

Framsidan på Barkey S-lines styrdon är utrustad med en manöverpanel, vilken visas på 
nedanstående bild och som består av 

• en display för att visa värmeprofilens aktuella temperatur 

• en knapp för till- och frånslagning 

• en ljusring för indikering av apparatens status. 

 

 

Bild 3: Indikerings- och manöverpanel 

Teckenförklaring 
  

 
Knapp för till- och frånslagning. 

 När ljusringen omkring knappen lyser grönt är infusionsvärmaren tillslagen 
och driftberedd. 

 Detta tecken betyder att Barkey S-line är driftberedd när ljusringen lyser 
grönt.  

 
När ljusringen omkring knappen lyser gult har infusionsvärmaren en störning 
och är inte driftberedd. 

 

Detta tecken betyder att en störning föreligger hos Barkey S-line och en signal 
ljuder när ljusringen lyser gult. 

 
Detta tecken visar att värmeprofilens värme är tillslagen. 
Tecknet visas uppe till vänster i displayen. 
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Denna symbol anger att testa övertemperatur aktiveras. Ikonen visas längst 
ned till vänster på skärmen. I detta tillstånd, måste S-Barkey linje inte 
användas för uppvärmning av fluider. 

2.3 Beskrivning teknologi 

När Barkey S-line är tillslagen och driftberedd, värms värmeprofilen via inneliggande 
värmeledare upp till angiven börvärdestemperatur ± 2 ° C. 

Värmeprofilen är så konstruerad, att gängse infusionsledningar lätt kan läggas in i spåret. 

 TIPS 

Obs utformat området infusionsslang diametrar och längder i kapitel 2 för din Barkey S-
line är en viss diameter och en viss infusionsslangen. Endast vid användning av en 
lämplig infusionslinje optimal uppvärmning av vätskan uppnås. 

Ett oberoende övertemperaturskydd övervakar temperaturen i värmeprofilen. Vid störning 
informeras användaren av den gult lysande ljusringen liksom genom en ljudsignal.  

 TIPS 

Vid fel avbryts uppvärmningen av apparaten. 

Den i displayen visade temperaturen motsvarar värmeprofilens temperatur. Den vid 
slutet av värmeprofilen uppnådda temperaturen på den uppvärmda vätskan är 
beroende av olika faktorer, som t ex vätskans ingångstemperatur, flödet, 
omgivningstemperaturen osv. 
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En typisk utgångstemperaturkurva visas i nedanstående diagram:  

(Inloppstemperatur för vätska: 20 ° C och omgivningstemperatur: 20°C, 5 mm diameter, längd 1500 mm, 
temperaturinställning 39°C) 

Vätskans utgångstemperatur / °C  

 
Flödeshastighet / ml/min 

 
Bild 4: Vätskans typiska utgångstemperatur vid olika flödeshastigheter 
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2.4 Skylttecken 

Barkey S-lines skyltar har följande tecken: 

 

Detta tecken bekräftar att apparaten uppfyller kraven i EG-direktivet 
93/42/EEG för medicinprodukter från 14 juni 1993. Det fyrsiffriga talet 
är beteckningen på den myndighet (TÜV SUED Product Service 
GmbH), som övervakar tillverkarens kvalitetssäkringssystem. 

IP X2 Detta tecken betyder att apparaten enligt de avsedda driftvillkoren är 
skyddad mot droppvatten med 15° lutning enligt IEC 601-1. 

 

Detta tecken betyder att de till Barkey S-line anslutna värmeapparaterna 
är godkända för användning på patientens kropp. Apparatens  så kallade 
"användningsdelar" är av typ BF (body floating). Alla Barkey S-lines 
apparater är dessutom defibrilleringsskyddade. 

 

2009 
Detta tecken anger tillverkningsåret.  

 

Denna symbol visar att enheten uppfyller de säkerhetsstandarder för 
elektromagnetiska enheter i USA och Kanada. Denna symbol används 
endast på enheter som används för distribution i Nordamerika. 

 

Detta tecken betyder att apparaten inte får kastas i hushållsoporna. Den 
måste lämnas in hos en återvinningscentral eller återsändas till 
tillverkaren för skrotning. (Direktiv 2002/96/EG rörande förbrukade 
elektriska och elektroniska apparater, WEEE) 

 

Detta tecken betyder att användaren måste läsa igenom 
bruksanvisningen innan apparaten tas i bruk. 

 

Detta tecken betyder att apparatens nätkontakt måste dras ut innan 
apparatens kåpa öppnas. 
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2.5 Jordningsbult 

Barkey S-line är utrustad med en jordningsbult, som uteslutande är avsedd för anslutning 
av en provledning vid kontroll av apparatens elektriska säkerhet. En 
potentialutjämningsledning får ej anslutas på denna jordningsbult.   

2.6 Avsett ändamål 

Den aktiva medicinska produkten Barkey S-line är en värmeapparat som värmer och 
skyddar en infusionsledning resp hemodialysapparaters blodåterföringsledning mot 
avkylning. 

Infusionsslangarna som ska värmas läggs i och omsluts av Barkey S-lines värmeprofil. 

Barkey S-line kan användas i alla fall där en avkylning av patienten genom kalla 
transfusioner och infusionslösningar ska förhindras. 

Dessa sammanfattade uppgifter om apparatens avsedda användning kompletteras i denna 
bruksanvisning av detaljerade beskrivningar i de olika kapitlen. Läs där noggrant igenom 
hur apparaten måste användas. 

2.7 Kontraindikation 

Apparaten får ej användas för uppvärmning av andra levande varelser eller objekt eller 
vätskor än de som beskrivs under avsedd användning. 

Apparaten får inte användas för att fästa, dra eller lyfta last. 

Kontraindikationer vid uppvärmning av blod- och blodprodukter ej kända. 

2.8 Säkerhetsdetaljer  
- Enkelt handhavande (till eller från) genom fast förinställd temperatur. 

- Överskådlig placering och märkning av indikerings- och manöverorganen. 

- Inbyggt övertemperaturskydd i värmeprofilen (se kapitel 2.9). 

- Automatisk värme- och sensorbrottövervakning. 

- Optisk och akustisk signal i störningsfall. 

- Temperaturövervakning i styrdonet. 

- Temperaturberoende fläktstyrning i styrdonet 

- Lämplig för kontinuerlig drift. 

- Homogen temperaturfördelning i värmeprofilen, inga hotspots. 

- Inga mekaniska hinder för vätskeflödet. 

- Ingen denaturering av blod eller blodprodukter. 

- Skyddslågspänning vid värmeprofilen (användningsdelen). 

- Defi-skydd för hela apparaten. 

- Styrdonet droppvattenskyddat upp till 15° lutning (IPX2). 

- Korrosionsfri plastkåpa. 
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2.9 Styrdonets kylning 

Styrdonet är försett med luftöppningar på baksidan.

 OBS! 

Luftöppningarna får ej övertäckas eller slutas.

Bakom de undre luftöppningarna sitter en fläkt som kyler det elektroniska systemet.
Fläkten styrs av elektronikens temperatur, dvs vid låg temperatur kan den vara helt 
frånslagen eller vid hög temperatur gå med full 

Fläkten går mycket tyst så, att inga störningar uppstår genom den

2.10 Övertemperaturskydd 

Ett oberoende övertemperaturskydd övervakar temperaturen i värmeprofilen.

Vid störning, när en temperatur på 43°C +/
ljusringen på indikerings

Stäng i så fall av apparaten eller dra ut kontakten och vänta tills värmeprofilen svalnat, 
vilket kan ta några minuter.
orsak ej åtgärdats och felet uppträder på nytt, måste en särskilt utbildad tekniker 
kontrollera apparaten.  

 FARA 

Vid ett störningsmeddelande måste vätsketillförseln till patienten omedelbart 
stoppas eller värmeapparaten avlägsnas från patienten.

Vid en störning får Barkey S
Barkey GmbH & Co. KG

Den övertemperatur
temperaturen fabriksinstäl

 

Temperaturinställning

37°C 

39°C 
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Styrdonet är försett med luftöppningar på baksidan.  

ngarna får ej övertäckas eller slutas.  

Bakom de undre luftöppningarna sitter en fläkt som kyler det elektroniska systemet.
Fläkten styrs av elektronikens temperatur, dvs vid låg temperatur kan den vara helt 
frånslagen eller vid hög temperatur gå med full hastighet.  

Fläkten går mycket tyst så, att inga störningar uppstår genom den. 

Ett oberoende övertemperaturskydd övervakar temperaturen i värmeprofilen.

Vid störning, när en temperatur på 43°C +/- 1°C uppnås, stängs värmeprofilens värme
ljusringen på indikerings- och manöverpanelen lyser gult och en signal ljuder.

Stäng i så fall av apparaten eller dra ut kontakten och vänta tills värmeprofilen svalnat, 
vilket kan ta några minuter. Därefter kan apparaten kopplas till igen. Om störnin
orsak ej åtgärdats och felet uppträder på nytt, måste en särskilt utbildad tekniker 

Vid ett störningsmeddelande måste vätsketillförseln till patienten omedelbart 
stoppas eller värmeapparaten avlägsnas från patienten. 

en störning får Barkey S-line ej användas. Apparaten måste kontrolleras av
Barkey GmbH & Co. KG eller auktoriserad personal. 

övertemperatur avstängning sker med de olika enhet varianter 
fabriksinställda: 

Temperaturinställning Temperaturfrånkoppling 

41°C +/- 1°C 

43°C +/- 1°C 
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Bakom de undre luftöppningarna sitter en fläkt som kyler det elektroniska systemet. 
Fläkten styrs av elektronikens temperatur, dvs vid låg temperatur kan den vara helt 

Ett oberoende övertemperaturskydd övervakar temperaturen i värmeprofilen. 

1°C uppnås, stängs värmeprofilens värme av, 
och manöverpanelen lyser gult och en signal ljuder. 

Stäng i så fall av apparaten eller dra ut kontakten och vänta tills värmeprofilen svalnat, 
Om störningens 

orsak ej åtgärdats och felet uppträder på nytt, måste en särskilt utbildad tekniker 

Vid ett störningsmeddelande måste vätsketillförseln till patienten omedelbart 

Apparaten måste kontrolleras av 

 beroende på 
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2.11 Störningsmeddelande

Vid ett störningsmeddelande lyser ljusringen gult och en signal ljuder.
Störningsmeddelandet uppträder när
- övertemperaturskyddet aktiverats (se

- en av de i profilen inbyggda värmeledarna är defekt, eller

- en sensor eller en sensorledning brutits, eller

- elektroniken är för varm.

Stäng genast av apparaten eller dra ut nätkontakten n
uppträder. Vänta ca 5 m
störningen uppträder igen, måste apparaten kontrolleras av en särskilt utbildad tekniker

 FARA 

Vid ett störningsmeddelande måste vätsketillförsel
stoppas eller värmeapparaten avlägsnas från patienten.

Vid en störning får Barkey S
Barkey GmbH & Co. KG
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ningsmeddelande  

Vid ett störningsmeddelande lyser ljusringen gult och en signal ljuder.
Störningsmeddelandet uppträder när 

övertemperaturskyddet aktiverats (se kapitel 2.9), eller 

en av de i profilen inbyggda värmeledarna är defekt, eller 

en sensor eller en sensorledning brutits, eller 

elektroniken är för varm. 

Stäng genast av apparaten eller dra ut nätkontakten när ett störningsmeddelande 
Vänta ca 5 minuter tills värmeprofilen svalnat. Starta apparaten igen.

störningen uppträder igen, måste apparaten kontrolleras av en särskilt utbildad tekniker

Vid ett störningsmeddelande måste vätsketillförseln till patienten omedelbart 
stoppas eller värmeapparaten avlägsnas från patienten. 

Vid en störning får Barkey S-line ej användas. Apparaten måste kontrolleras av
Barkey GmbH & Co. KG eller auktoriserad personal. 
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Vid ett störningsmeddelande lyser ljusringen gult och en signal ljuder. 

tt störningsmeddelande 
Starta apparaten igen. Om 

störningen uppträder igen, måste apparaten kontrolleras av en särskilt utbildad tekniker.  

n till patienten omedelbart 

Apparaten måste kontrolleras av 
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3 Säkerhetsanvisningar 

3.1 Säkerhetsanvisningar rörande apparatens användning
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Säkerhetsanvisningar rörande apparatens användning 

Före varje användning måste apparatens tillstånd kontrolleras. 
Defekta apparater får ej användas. 
För att ej riskera patientens resp användarens säkerhet får 
apparaten ej användas om en av nedanstående situationer 
föreligger: 
- Defekt eller sliten nätsladd, nätkontakt, styrledning
- Defekt kåpa, defekt manöverpanel 
- Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i 

apparatens inre har blivit våta 
- Apparaten värmer inte riktigt (indikeras med opt

akustiska signaler) 
- Gul alarmlampa lyser eller alarmsignal ljuder
All elektrisk installation måste motsvara gällande föreskrifter 
och standarder liksom tillverkarens specifikationer. 
Användaren är ansvarig för att installationen är riktig.
Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i 
bruk. 
Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för patientens säkerhet om 
systemets drift, skötsel och kalibrering avviker från bruks
serviceanvisningarnas anvisningar.  
Beakta kraven på apparatens användares kvalifikation.
Personalen måste ha motsvarande utbildning och kvalifikation.
Beakta apparatens avsedda ändamål och 
säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning. 
Använd apparaten uteslutande enligt bruksanvisningens 
anvisningar. 
Innan Barkey S-line används måste den minst en timme kunna 
anpassa sig till den lokala rumstemperaturen. 
Om infusionslösningar eller läkemedel värms upp resp hålls 
varma, måste användaren kontrollera att dessa är lämpliga för 
apparatens förinställda temperatur och att de bibehåller sin 
verkan.  
Vrid åt apparatens fästskruv så hårt, att hållaren är säkert 
fixerad på infusionsstativet. Den får varken vackla eller kunna 
förskjutas! Om enheten inte är ordentligt fastsatt
infusionsflödet hindras eller avbrytas. Notera här
skruven inte är så starkt vänder att skador till innehavaren
infusions stand-ske. Normal, hand dra åt skruven

Säkerhetsanvisningar 
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Före varje användning måste apparatens tillstånd kontrolleras. 

För att ej riskera patientens resp användarens säkerhet får 
danstående situationer 

Defekt eller sliten nätsladd, nätkontakt, styrledning 

Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i 

Apparaten värmer inte riktigt (indikeras med optiska och 

Gul alarmlampa lyser eller alarmsignal ljuder 
All elektrisk installation måste motsvara gällande föreskrifter 
och standarder liksom tillverkarens specifikationer. 
Användaren är ansvarig för att installationen är riktig. 

noggrant igenom bruksanvisningen innan apparaten tas i 

Tillverkaren ikläder sig inget ansvar för patientens säkerhet om 
systemets drift, skötsel och kalibrering avviker från bruks- och 

ens användares kvalifikation. 
Personalen måste ha motsvarande utbildning och kvalifikation. 

  
Använd apparaten uteslutande enligt bruksanvisningens 

line används måste den minst en timme kunna 

Om infusionslösningar eller läkemedel värms upp resp hålls 
varma, måste användaren kontrollera att dessa är lämpliga för 

och att de bibehåller sin 

Vrid åt apparatens fästskruv så hårt, att hållaren är säkert 
Den får varken vackla eller kunna 

fastsatt kan 
Notera här också att 

till innehavaren eller 
skruven tillräckligt. 
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Värmeapparaten kan användas vid rumstemperaturer från  
+10°C till +40°C och är godkänd för kontinuerlig drift
Vid installation / montering av Barkey S-line på ett 
infusionsstativ måste motsvarande bärförmåga och stabilitet 
beaktas.  
Kläm inte fast ledningar eller slangar i monteringsöppningen.
Om en störning uppträder under självtesten, f
användas.  
Se till att ljusringen efter tillkopplingen först lyser gult och att 
en signal ljuder. Endast då fungerar alarmsystemen riktigt
Vid övertemperaturalarm måste vätsketillförseln till patienten 
genast stoppas eller värmeapparaten avlägsnas från patienten.
Patienten får inte ligga på värmeprofilen. Härigenom kan 
värmen ackumuleras och infusionsledningen klämmas av.
Om trots det biokompatibla materialet hudirritation uppstår hos 
patienten, måste värmeapparaten genast avlägsna
patienten. 
Vid en störning får Barkey S-line ej användas.
måste kontrolleras av Barkey GmbH & Co. KG
auktoriserad personal. 
Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls 
kan en överhettning av infusionsvätskan inte uteslutas.
Värmeprofilen får inte kylas eller värmas.
fritt genom luften. Täck den inte med förbandsmaterial, dukar, 
sängtäcken eller varmluftstäcken. Utsätt inte v
direkt sol- eller värmestrålning och för den inte i eller genom 
inkubatorer. 
Denna bruksanvisning är en del av produkten.
förvaras under produktens hela livstid och överlämnas till 
efterföljande ägare eller användare. Se till att 
bruksanvisningens tillägg alltid förvaras tillsammans med 
bruksanvisningen. 
Medan övertemperaturskydd kontroll visas ikonen
övertemperaturkontroll längst ner till vänster på skärmen
detta tillstånd, måste S-Barkey linje inte användas
uppvärmning av fluider. 
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Värmeapparaten kan användas vid rumstemperaturer från  
ontinuerlig drift.  

line på ett 
infusionsstativ måste motsvarande bärförmåga och stabilitet 

Kläm inte fast ledningar eller slangar i monteringsöppningen. 
Om en störning uppträder under självtesten, får systemet inte 

Se till att ljusringen efter tillkopplingen först lyser gult och att 
Endast då fungerar alarmsystemen riktigt. 

Vid övertemperaturalarm måste vätsketillförseln till patienten 
ten avlägsnas från patienten. 

Härigenom kan 
värmen ackumuleras och infusionsledningen klämmas av. 
Om trots det biokompatibla materialet hudirritation uppstår hos 
patienten, måste värmeapparaten genast avlägsnas från 

line ej användas. Apparaten 
Barkey GmbH & Co. KG eller 

Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls 
g av infusionsvätskan inte uteslutas. 

Värmeprofilen får inte kylas eller värmas. För värmeprofilen 
Täck den inte med förbandsmaterial, dukar, 

Utsätt inte värmeprofilen för 
ning och för den inte i eller genom 

Denna bruksanvisning är en del av produkten. Den måste 
förvaras under produktens hela livstid och överlämnas till 

Se till att 
tillsammans med 

visas ikonen för 
till vänster på skärmen. I 

inte användas för 
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3.2 Säkerhetsanvisningar rörande apparatens hantering
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rande apparatens hantering 

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan apparaten tas i 
bruk.  
För att säkert skilja apparaten från nätet måste nätkontakten 
dras ut. 

Andra rengöringsmedel för rengöring och desinfektion än
som beskrivits i bruksanvisningen kan skada apparaten.
tillverkaren innan ej rekommenderade rengöringsmedel 
används. Vi varnar särskilt för användning av följande 
lösningar: 
- halogenerade aromatiska och alifatiska lösningsmedel;
- ketoniska lösningsmedel. 
Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren.
Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta 
GmbH & Co. KG eller er medicintekniska tjänst, som kan 
inhämta information om reparation hos tillverkare
Reparationer eller ändringar av apparaten får endast utföras av
Barkey GmbH & Co. KG eller särskilt utbildad auktoriserad 
personal. 
Barkey S-line måste rengöras regelbundet. Vid rengöring 
måste nätkontakten dras ut. 

Luftöppningarna får inte täckas över eller slutas.

Knäck eller vik inte värmeprofilen! 

Stick inte in spetsiga föremål i värmeprofilen! 

Täck ej över värmeprofilen och isolera den inte termiskt!

Värm eller kyl inte värmeprofilen utifrån! 

Förändra eller skada inte värmeprofilens form! 

Apparatens typskylt sitter på kåpans baksida. På den står bl a 
kraven på strömförsörjningen och apparatens serienummer 
("SN"). 

Säkerhetsanvisningar 
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Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan apparaten tas i 

För att säkert skilja apparaten från nätet måste nätkontakten 

Andra rengöringsmedel för rengöring och desinfektion än de 
som beskrivits i bruksanvisningen kan skada apparaten. Fråga 
tillverkaren innan ej rekommenderade rengöringsmedel 

Vi varnar särskilt för användning av följande 

halogenerade aromatiska och alifatiska lösningsmedel; 

Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. 
. Kontakta Barkey 

medicintekniska tjänst, som kan 
inhämta information om reparation hos tillverkaren. 
Reparationer eller ändringar av apparaten får endast utföras av 

eller särskilt utbildad auktoriserad 

Vid rengöring 

Luftöppningarna får inte täckas över eller slutas.  

Täck ej över värmeprofilen och isolera den inte termiskt! 

På den står bl a 
erienummer 
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3.3 Säkerhetsanvisningar rörande inverkan från omgivningen
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äkerhetsanvisningar rörande inverkan från omgivningen 

För medicinska elektriska apparater gäller särskilda 
försiktighetsåtgärder rörande den elektromagnetiska 
kompatibiliteten (EMC). Kontrollera att apparaten är 
installerad och används enligt EMC-anvisningarna i 
bruksanvisningen. 
Starka elektromagnetiska fält (t ex genom terapeuti
kirurgiska högfrekvensapparater) kan påverka Barkey S
funktion. Öka vid sådana störningar avståndet mellan den 
störda och den störande apparaten eller använd inte båda 
apparaterna samtidigt. Inom standardens (EN 60601
gränsvärden arbetar Barkey S-line felfritt.
(EN 60601-1-2) gränsvärden kan apparaterna påverkas.
Barkey S-line får inte användas direkt bredvid eller staplade 
med andra apparater. Om det är nödvändigt att använda 
S-line i närheten av eller staplad med andra apparater måste 
Barkey S-line iakttas för att kontrollera om den fungerar på 
avsett sätt. 
Bärbara och mobila högfrekventa kommunikationsanordningar 
som t ex mobiltelefoner kan påverka apparaterna.
Barkey S-line får inte användas i närheten av
- brännbara ämnen (t ex gaser, vätskor),
- brännbara blandningar av anestesimedel och luft,
- brännbara blandningar av anestesimedel och syre eller 

lustgas 
vars flampunkt ligger under 50°C. Särskilt får 
inte användas i områden där samtidigt alkoholhaltiga 
desinfektionsmedel och anestesimedel används.
Endast av Barkey GmbH & Co. KG levererade nätsladdar som 
är anpassade till apparatens märkspänning får användas.
med tillbehör, transformatorer eller ledningar med andra än de 
angivna apparaterna eller systemen kan leda till höjd aktivitet 
eller reducerat störningsskydd. 
Barkey S-line får inte användas i närheten av apparater med 
hög värmeutstrålning. 
Ledningarna ska dras så, att de inte kan påverkas av andra 
apparater. 
Apparaten luftas genom luftöppningarna på apparatens 
baksida. Dessa luftöppningar får inte täckas över eller täppas 
till. 
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a apparater gäller särskilda 
försiktighetsåtgärder rörande den elektromagnetiska 

Kontrollera att apparaten är 
anvisningarna i 

Starka elektromagnetiska fält (t ex genom terapeutiska eller 
kirurgiska högfrekvensapparater) kan påverka Barkey S-lines 

Öka vid sådana störningar avståndet mellan den 
störda och den störande apparaten eller använd inte båda 

Inom standardens (EN 60601-1-2) 
line felfritt. Utanför standardens 

2) gränsvärden kan apparaterna påverkas. 
line får inte användas direkt bredvid eller staplade 

Om det är nödvändigt att använda Barkey 
lad med andra apparater måste 

line iakttas för att kontrollera om den fungerar på 

Bärbara och mobila högfrekventa kommunikationsanordningar 
som t ex mobiltelefoner kan påverka apparaterna. 

n av  
brännbara ämnen (t ex gaser, vätskor), 
brännbara blandningar av anestesimedel och luft, 
brännbara blandningar av anestesimedel och syre eller 

Särskilt får Barkey S-line 
lkoholhaltiga 

desinfektionsmedel och anestesimedel används. 
Endast av Barkey GmbH & Co. KG levererade nätsladdar som 
är anpassade till apparatens märkspänning får användas. Drift 
med tillbehör, transformatorer eller ledningar med andra än de 

raterna eller systemen kan leda till höjd aktivitet 

line får inte användas i närheten av apparater med 

Ledningarna ska dras så, att de inte kan påverkas av andra 

as genom luftöppningarna på apparatens 
baksida. Dessa luftöppningar får inte täckas över eller täppas 
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Bruksanvisning 
Barkey S-line 

3.4 Elektromagnetiska egenskaper / Skyddsavstånd 

3.4.1 Elektromagnetisk utstrålning 
Direktiv och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk störningsutstrålning 
Barkey S-line är avsedd för drift i en som nedan angiven elektromagnetisk omgivning. Kunden 
eller Barkey S-lines användare måste säkerställa att den drivs i en sådan omgivning. 

Störningsmätningar Överensstämmelse 
Elektromagnetisk miljö – 
Direktiv 

Högfrekvent utstrålning enligt 
CISPR 11 Grupp 1 

Barkey S-line använder 
högfrekvent energi uteslutande för 
sin inre funktion. Därför är dess 
högfrekventa utstrålning mycket 
liten och det är osannolikt att den 
stör andra elektroniska apparater. 

Högfrekvent utstrålning enligt 
CISPR 11 

Klass A Barkey S-line är lämplig för 
användning i områden med ett 
offentligt försörjningsnät som även 
försörjer byggnader som används 
som bostäder. 

Utstrålning av övertoner enligt IEC 
61000-3-2 

Klass A 

Utstrålning av 
spänningsfluktuation/flicker enligt  
IEC 61000-3-3 

Överensstämmer 
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3.4.2 Elektromagnetisk störningshållfasthet 
Direktiv och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk störningshållfasthet 

Barkey S-line är avsedd för drift i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller Barkey 
S-lines användare måste säkerställa att den drivs i en sådan omgivning. 
Kontroll av stör-
ningshållfasthet 

IEC 60601-
testnivå 

Överensstämmelse-
nivå 

Elektromagnetisk miljö - 
Riktlinjer 

Urladdning av 
statisk elektricitet 
(ESD) enligt  
IEC 61000-4-2 

± 6 kV  
Kontakt-
urladdning 
 
± 8 kV 
Lufturladdning 

± 6 kV  
Kontakt- 
urladdning 
 
± 8 kV 
Lufturladdning 

Golven ska vara av trä eller 
betong eller belagda med 
keramikplattor. Om golvet är 
belagt med syntetiskt material, 
måste den relativa luftfuktigheten 
uppgå till minst 30 %. 

Snabba transienta 
elektriska 
störningsvärden/ 
bursts enligt 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV för 
nätledningar 
 
± 1 kV för 
ingångs- och 
utgångsledningar 

± 2 kV för 
nätledningar 
 
Ej användbar 

Försörjningsspänningens kvalitet 
bör motsvara kraven för en typisk 
affärs- eller sjukhusmiljö. 

Stötspänningar 
(surges) enligt 
IEC 61000-4-5 

± 1kV spänning 
ytterledare- 
ytterledare 
 
± 2kV spänning 
ytterledare - jord 

± 1kV spänning 
ytterledare- 
ytterledare 
 
± 2kV spänning 
ytterledare - jord 

Försörjningsspänningens kvalitet 
bör motsvara kraven för en typisk 
affärs- eller sjukhusmiljö. 

Spänningsinbrott, 
korttidsavbrott 
och fluktuation 
hos försörjnings-
spänningen enligt  
IEC 61000-4-11 

< 5 % UT  
(> 95 %  inbrott 
av UT ) 
under 1/2 period 

< 5 % UT  
(> 95 %  inbrott av 
UT ) 
under 1/2 period 

Försörjningsspänningens kvalitet 
bör motsvara kraven för en typisk 
affärs- eller sjukhusmiljö. Om 
Barkey S-line måste fortsätta att 
fungera även vid strömavbrott, 
rekommenderar vi att den ansluts 
till en avbrottsfri strömförsörjning 
eller ett batteri. 

40 % UT  
( 60 % inbrott av 
UT ) under 5 
perioder 

40 % UT  
( 60 %  inbrott av 
UT) under 5 perioder 

70 % UT  
(30 %  inbrott av 
UT) under 25 
perioder 

70 % UT  
(30 %  inbrott av UT) 
under 25 perioder 

< 5 % UT  
(> 95 %  inbrott 
av UT ) under 5s 

< 5 % UT  
(> 95 %  inbrott av 
UT ) under 5s 

Magnetfält vid 
försörjnings-
frekvens  
(50/60 Hz) enligt 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetfält vid nätfrekvensen bör 
bör motsvara de värden som 
vanligtvis återfinns i affärs- och 
sjukhusmiljö. 

ANMÄRKNING UT är nätväxelspänningen före användningen av testnivåerna   
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Direktiv och tillverkardeklaration – Elektromagnetisk störningshållfasthet 
Barkey S-line är avsedd för drift i nedan angivna elektromagnetiska miljö. Kunden eller Barkey 
S-lines användare måste säkerställa att den drivs i en sådan omgivning. 
Kontroll av stör-
ningshållfasthet 

IEC 60601-
testnivå 

Överensstämmelse-
nivå 

Elektromagnetisk miljö - Riktlinjer 

Ledda 
högfrekvens-
störningsvärden 
enligt IEC 61000-
4-6 
 
Utstrålade 
högfrekvens-
störningsvärden 
enligt IEC 61000-
4-3 

3 Veff  
150 kHz till 
80 MHz 
 
3 V/m 
80 MHz till 
2,5 GHz 

3 Veff  
150 kHz till 80 MHz 
 
3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz 

Bärbara och mobila sändare bör ej 
användas med mindre avstånd till 
Barkey S-line inklusive ledningarna 
än det rekommenderade 
skyddsavståndet, vilket beräknas för 
för resp sändningsfrekvens enligt 
nedanstående formel. 
Rekommenderat skyddsavstånd 

GHz 2,5  tillMHz 800för 

  33,2

  17,1

17,1

MHz 800  tillMhz 80för 

Pd

Pd

Pd

=

=

=

 

 
 
med P som sändarens märkeffekt i 
Watt (W) enligt sändartillverkarens 
uppgifter och d som rekommenderat 
skyddsavstånd i meter (m). 
Stationära sändares fältstyrka bör 
enligt en undersökning på platsa vid 
alla frekvenser vara mindre än 
överensstämmelsenivånb. 
I närheten av apparater med 
nedanstående tecken är störningar 
möjliga. 

 

ANMÄRKNING 1    Vid  80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 
ANMÄRKNING 2    Det är möjligt att dessa riktlinjer inte kan tillämpas i alla situationer. 
Elektromagnetismens utbredning påverkas av byggnadernas, föremålens och människornas 
absorption och reflexion. 
a       Stationära sändares , som t ex mobila telefoners basstationer, amatörradiostationer, AM- 
och FM-radio- och TV-sändare, fältstyrka kan teoretiskt ej bestämmas exakt i förväg. För att 
beräkna den elektromagnetiska miljön rörande stationära sändare bör eventuellt en lokal 
undersökning av elektromagnetiska fenomenen genomföras. Om den uppmätta fältstyrkan vid 
Barkey S-lines uppställningsplats överskrider ovanstående överensstämmelsenivå, måste Barkey 
S-line kontrolleras för att fastställa om den fungerar på avsett sätt. Om apparaten arbetar på ett 
ovanligt sätt, kan ytterligare åtgärder, som t ex ändring av Barkey S-lines riktning eller 
uppställningsplats, vara nödvändiga. 
b      Vid frekvensområdet mellan 150 kHz och 80 Mhz bör fältstyrkan ligga under 3 V/m. 
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3.4.3 Rekommenderade skyddsavstånd 
 

Rekommenderade skyddsavstånd mellan bärbara och mobila högfrekvenssändare och 
Barkey S-line 

Barkey S-line är avsedd för drift i en elektromagnetisk omgivning, i vilken de högfrekventa 
signalerna är kontrollerade. Kunden eller Barkey S-lines användare kan hjälpa till att undvika  
elektromagnetiska störningar genom att iaktta det i förhållande till sändarens utgångseffekt 
rekommenderade minimiavståndet mellan bärbara och mobila högfrekvenssändare och Barkey 
S-line. 

Sändarens 
märkeffekt 

 W 

Skyddsavstånd beroende av sändarfrekvensen m 
150 kHz till 80 MHz 

Pd 17,1=  

80 MHz till 800 MHz 

Pd 17,1=  

800 MHz till 2,5 GHz 

Pd 33,2=  
0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 
100 11,67 11,67 23,33 

För sändare vars max märkeffekt inte är angiven i ovanstående tabell, kan det rekommenderade 
skyddsavståndet d i meter (m) beräknas med hjälp av formeln i resp kolumn, varvid  P är 
sändarens max märkeffekt i Watt (W) enligt sändartillverkarens uppgifter. 
 
ANMÄRKNING 1    Vid  80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 
 
ANMÄRKNING 2    Det är möjligt att dessa riktlinjer inte kan tillämpas i alla situationer. 
Elektromagnetismens utbredning påverkas av byggnadernas, föremålens och människornas 
absorption och reflexion. 
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4 Installation / Drifttagning

4.1 Uppställningsplats 

Barkey S-line är konstruerad för användning i byggnader med fast installation.
användning är inte avsedd.

Kontrollera att uppställningsplatsen 

 FARA 

Vid val av uppställningsplats måste de angivna avstånden till andra apparater med 
elektromagnetisk utstrålning beaktas.
explosionsfarliga områden.

Beakta anvisningarna
apparaten ej får användas eller dess funktion kan störas.

Apparaten är försedd med lufthål på baksidan, vilka inte får täckas över.

Montera Barkey S-line på ett infusionsstativ enligt kapitel
vara lättåtkomlig och displayen liksom kontrollamporna måste lätt kunna läsas av

För att uppnå den största möjliga nyttan är det lämpligt att placera Barkey S
närheten av patienten att värmeprofilens slut når till injektionsstället på patienten

4.2 Start installation / Drifttagning

Barkey S-line är konstruerad för de
måste vara monterat på ett infusionsstativ.

 FARA 

Läs före installation oc

Alla elektriska installationer måste motsvara gällande föreskrifter och standarder 
liksom de av tillverkaren angivna specifikationerna.
installationen är riktigt utförd.

  Apparatens tillstånd måste kontrolleras före varje användning.
  får inte användas. 
  apparaten ej användas om en av nedanstående situationer föreligger:

• Defekt eller sliten nätsla
• Defekt kåpa, defekt manöverpanel
• Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i apparatens inre har 

blivit våta 
• Apparaten värmer inte riktigt (indikeras med optiska och akustiska 

signaler) 
• Gul alarmlampa lyser eller alarm
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nstallation / Drifttagning 

line är konstruerad för användning i byggnader med fast installation.
användning är inte avsedd. 

Kontrollera att uppställningsplatsen är lämplig innan apparaten tas i bruk.

Vid val av uppställningsplats måste de angivna avstånden till andra apparater med 
elektromagnetisk utstrålning beaktas. Barkey S-line är inte godkänd för drift i 
explosionsfarliga områden. 

Beakta anvisningarna i bruksanvisningen rörande de betingelser vid vilka 
apparaten ej får användas eller dess funktion kan störas. 

Apparaten är försedd med lufthål på baksidan, vilka inte får täckas över.

line på ett infusionsstativ enligt kapitel 4.2.1. Manöverpanelen måste 
vara lättåtkomlig och displayen liksom kontrollamporna måste lätt kunna läsas av

För att uppnå den största möjliga nyttan är det lämpligt att placera Barkey S
tt värmeprofilens slut når till injektionsstället på patienten

Start installation / Drifttagning 

line är konstruerad för det på typskylten angivna nätspänningsområdet och 
måste vara monterat på ett infusionsstativ. 

Läs före installation och drifttagning noggrant igenom bruksanvisningen.

Alla elektriska installationer måste motsvara gällande föreskrifter och standarder 
liksom de av tillverkaren angivna specifikationerna. Användaren är ansvarig för att 
installationen är riktigt utförd. 

aratens tillstånd måste kontrolleras före varje användning. En defekt apparat 
 För att ej riskera patientens resp användarens säkerhet får 

apparaten ej användas om en av nedanstående situationer föreligger:
Defekt eller sliten nätsladd, nätkontakt, styrledning 
Defekt kåpa, defekt manöverpanel 
Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i apparatens inre har 

 
Apparaten värmer inte riktigt (indikeras med optiska och akustiska 

Gul alarmlampa lyser eller alarmsignal ljuder 
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line är konstruerad för användning i byggnader med fast installation. Mobil 

  

Vid val av uppställningsplats måste de angivna avstånden till andra apparater med 
line är inte godkänd för drift i 

i bruksanvisningen rörande de betingelser vid vilka 

Apparaten är försedd med lufthål på baksidan, vilka inte får täckas över. 

Manöverpanelen måste 
vara lättåtkomlig och displayen liksom kontrollamporna måste lätt kunna läsas av.  

För att uppnå den största möjliga nyttan är det lämpligt att placera Barkey S-line så i 
tt värmeprofilens slut når till injektionsstället på patienten. 

på typskylten angivna nätspänningsområdet och 

h drifttagning noggrant igenom bruksanvisningen.  

Alla elektriska installationer måste motsvara gällande föreskrifter och standarder 
Användaren är ansvarig för att 

En defekt apparat 
För att ej riskera patientens resp användarens säkerhet får  

apparaten ej användas om en av nedanstående situationer föreligger: 

Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i apparatens inre har 

Apparaten värmer inte riktigt (indikeras med optiska och akustiska 
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4.2.1 Montering 

Montera Barkey S

Fästklämman för montering sitter på apparatens baksida.

Fästanordningens lodräta monteringsöppning möjliggör montering på ett infusionsstativ 
eller andra lodräta monteringsanord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FARA 

Beakta motsvarande bärförmåga och stabilitet vid installation / montering av 
Barkey S-line på ett infusionsstativ

► Montera Barkey S
hållaren för värmeprofilens huvud (till vänster om styrdonet) är riktad mot infusionsledningen.

► Sätt apparaten med klämman på infusionsstativet.
an mot monteringsöppningens botte
mer ur öppningen  (bild 6).

► Fixera apparaten genom att dra åt fästskruven medurs (bild 6).

 FARA 

Kläm inte fast ledningar eller slangar i fästöppningen.

Dra åt fästskruven så hårt att apparaten är
vackla eller kunna förskjutas
handhavandet och den kan falla ner
vänder att skador
åt skruven tillräckligt.
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Montera Barkey S-line på ett infusionsstativ. 

Fästklämman för montering sitter på apparatens baksida.  

Fästanordningens lodräta monteringsöppning möjliggör montering på ett infusionsstativ 
eller andra lodräta monteringsanordningar. 

Bild 5: Fästklämma på apparatens baksida 

Beakta motsvarande bärförmåga och stabilitet vid installation / montering av 
line på ett infusionsstativ.  

Montera Barkey S-line i närheten av infusionsledningen på infusionsstativet så, att 
hållaren för värmeprofilens huvud (till vänster om styrdonet) är riktad mot infusionsledningen.

Sätt apparaten med klämman på infusionsstativet. Infusionsstativet måste därvid ligga 
an mot monteringsöppningens botten. Om fästskruven är i vägen, måste den skruvas ut moturs 

(bild 6). 

Fixera apparaten genom att dra åt fästskruven medurs (bild 6).  

Kläm inte fast ledningar eller slangar i fästöppningen. 

Dra åt fästskruven så hårt att apparaten är fixerad på infusionsstativet.
vackla eller kunna förskjutas! Om apparaten inte är riktigt fixerad försvåras 
handhavandet och den kan falla ner. Notera här också att skruven

att skador till innehavaren eller droppställningen inträffar
tillräckligt. 
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Fästanordningens lodräta monteringsöppning möjliggör montering på ett infusionsstativ 

 

Beakta motsvarande bärförmåga och stabilitet vid installation / montering av 

nsledningen på infusionsstativet så, att 
hållaren för värmeprofilens huvud (till vänster om styrdonet) är riktad mot infusionsledningen. 

nfusionsstativet måste därvid ligga 
Om fästskruven är i vägen, måste den skruvas ut moturs 

 

fixerad på infusionsstativet. Den får inte 
Om apparaten inte är riktigt fixerad försvåras 

att skruven inte är så starkt 
inträffar. Normal, hand dra 
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Bild 6: Montering av styrdonet på infusionsstativet 

► Häng värmeprofilens fria ändar i motsvarande hållningar till vänster bredvid 
styrdonet (bild 7). 

► Sätt värmeprofilens huvud uppifrån i hållaren så, att värmeprofilen är riktad nedåt 
(bild 7; bild 1 till 3). 

► Sätt värmeprofilens fria ända uppifrån i motsvarande hållare så, att värmeprofilen är 
riktad nedåt (bild 7; bild 4 till 6). 

 

1. 
 

2. 

 

3. 

 

4. 



Installation / Drifttagning 

Bruksanvisning Barkey S-line  -  V3 SE  
Barkey GmbH & Co. KG  -  Gewerbestrasse 8  
Kundtjänst: +49(0)5202-9801-30  

5.

 FARA 

Värmeprofilen får inte täckas över, isoleras, värmas eller kylas.

Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls kan en överhettning 
av infusionsvätskan inte utesl

4.2.2 Anslutning av nätsladden

 FARA 

Nätförsörjningen måste motsvara typskyltens uppgifter, bruksanvisningens 
tekniska data och för elinstallationer gällande föreskrifter.
lines nätsladd så att infusionsvärmaren kan påverkas av an

Apparatens typskylt sitter på kåpans baksida.
strömförsörjningen och apparatens serienummer

► Stick in nätsladdens kontakt i uttaget.

 FARA 

Placera maskinen så att kontakten är tillgänglig när som helst oc
nödsituation, av varje kan kopplas bort från vägguttaget lätt.

 FARA 

För att undvika risken för elektriska stötar, ska denna enhet endast anslutas till en elnätet 
med skyddsjord. 
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5. 

 

6. 
Bild 7: Montering av värmeprofilen i hållaren 

Värmeprofilen får inte täckas över, isoleras, värmas eller kylas.

Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls kan en överhettning 
av infusionsvätskan inte uteslutas.  

Anslutning av nätsladden 

Nätförsörjningen måste motsvara typskyltens uppgifter, bruksanvisningens 
tekniska data och för elinstallationer gällande föreskrifter. Undvik att dra 
lines nätsladd så att infusionsvärmaren kan påverkas av andra apparater.

Apparatens typskylt sitter på kåpans baksida. På den anges bl a kraven på 
strömförsörjningen och apparatens serienummer ("SN"). 

Stick in nätsladdens kontakt i uttaget.  

Placera maskinen så att kontakten är tillgänglig när som helst och, till exempel, i en 
nödsituation, av varje kan kopplas bort från vägguttaget lätt. 

För att undvika risken för elektriska stötar, ska denna enhet endast anslutas till en elnätet 
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Värmeprofilen får inte täckas över, isoleras, värmas eller kylas. 

Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls kan en överhettning 

Nätförsörjningen måste motsvara typskyltens uppgifter, bruksanvisningens 
Undvik att dra Barkey S-
dra apparater. 

På den anges bl a kraven på 

h, till exempel, i en 

För att undvika risken för elektriska stötar, ska denna enhet endast anslutas till en elnätet 
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4.2.3 Tillkoppling 

►  Tryck på TILL / FRÅN 

 Vid tillkopplingen genomförs alarmsignalernas funktionstest.
 ningslampan (ljusring) och en signal ljuder ca 1 sekund.
 driftindikeringen (ljusring). Nu är Barkey S

 

 FARA 

Kontrollera att ljusringen efter tillkopplingen först är gul och att apparaten utför 
den akustiska signal
varningssignalerna riktigt

Om en störning uppträder under självtesten får apparaten inte användas

4.2.4 Frånkoppling 

► Tryck på manöverpanelens TILL /FRÅN 

  TIPS 

Apparaten kan när som helst kopplas från

4.2.5 Installation av infusionsledningen

Vi rekommenderar att den redan avluftade infusionsledningen läggs i värmeprofilen

► Börja med att lägga in infusionsledningen i slutet av värmeprofilen med 
infusionsledningens anslutning på patientsidan (b

► För in infusionsledningen ca 3
ända.  

► För tummen över infusionsledningen och tryck försiktigt in denna i värmeprofilens 
öppning (bild 9, fig 3).  
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Tryck på TILL / FRÅN – knappen för att koppla till apparaten. 

Vid tillkopplingen genomförs alarmsignalernas funktionstest. För detta lyser den gula var
(ljusring) och en signal ljuder ca 1 sekund. Därefter lyser den gröna 

driftindikeringen (ljusring). Nu är Barkey S-line driftberedd och värmeprofilen värms upp.

Bild 8:Tillkoppling 

Kontrollera att ljusringen efter tillkopplingen först är gul och att apparaten utför 
den akustiska signalen och att denna hörs. Endast i så fall fungerar 

ssignalerna riktigt. 

Om en störning uppträder under självtesten får apparaten inte användas

Tryck på manöverpanelens TILL /FRÅN – knapp om du vill koppla från apparaten

Apparaten kan när som helst kopplas från. Därigenom stoppas appa

Installation av infusionsledningen 

Vi rekommenderar att den redan avluftade infusionsledningen läggs i värmeprofilen

Börja med att lägga in infusionsledningen i slutet av värmeprofilen med 
infusionsledningens anslutning på patientsidan (bild 9, fig 1 och 2).   

För in infusionsledningen ca 3 cm bakom Luer-Lock-anslutningen i värmeprofilens 

För tummen över infusionsledningen och tryck försiktigt in denna i värmeprofilens 

Installation / Drifttagning 
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För detta lyser den gula var-
Därefter lyser den gröna 

ftberedd och värmeprofilen värms upp. 

Kontrollera att ljusringen efter tillkopplingen först är gul och att apparaten utför 

Om en störning uppträder under självtesten får apparaten inte användas. 

knapp om du vill koppla från apparaten. 

Därigenom stoppas apparatens drift.  

Vi rekommenderar att den redan avluftade infusionsledningen läggs i värmeprofilen.   

Börja med att lägga in infusionsledningen i slutet av värmeprofilen med 

anslutningen i värmeprofilens 

För tummen över infusionsledningen och tryck försiktigt in denna i värmeprofilens 
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► För infusionsledningen till värmeprofi
 

1.

3.

För doseringsklämmor (rullklämma) kan infusionsledningen föras ut ur värmeprofilen på 
valfritt ställe eller vid apparatens huvud resp 

► Sätt värmeprofilens huvud uppifrån i hållaren så, att värmeprofilen är riktad nedåt

► Slut infusionsledningen vid patienten och säkra den mot dragbelastning genom 
värmeprofilen.  

 FARA 

Se till att infusionsledningen inte är böjd eller vriden.
infusionsflödet hindras eller avbrytas.

Värmeprofilen får inte böjas, skadas eller förkortas.

Värmeprofil

Patienten får inte ligga på värmeprofil. Därigenom kan värmen ackumuleras och 
infusionsledningen klämmas av

 FARA 

Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls kan en överhettning 
av infusionsvätskan inte uteslutas.

Om infusionslösningar eller läkemedel hålls varma, måste användaren kontrollera 
att dessa är lämpliga för appar
verkan. I annat fall får apparaten inte användas

Om trots det biokompatibla materialet hudirritation uppstår hos patienten, måste 
värmeapparaten genast avlägsnas från patienten

Barkey S-line
får inte användas

För att ej riskera patientens resp användarens säkerhet får apparaten ej användas 
om en av nedanstående situationer föreligger

- Defekt eller sliten nätsladd, nätkontakt, styrled
- Defekt kåpa, defekt manöverpanel

- Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i apparatens inre har blivit 
våta. 
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För infusionsledningen till värmeprofilens huvud (bild 9, fig 4)

 

1. 2. 

 

3. 4. 
Bild 9: Installation av infusionsledningen 

För doseringsklämmor (rullklämma) kan infusionsledningen föras ut ur värmeprofilen på 
valfritt ställe eller vid apparatens huvud resp ända. 

Sätt värmeprofilens huvud uppifrån i hållaren så, att värmeprofilen är riktad nedåt

Slut infusionsledningen vid patienten och säkra den mot dragbelastning genom 

Se till att infusionsledningen inte är böjd eller vriden. Därigen
nfusionsflödet hindras eller avbrytas. 

Värmeprofilen får inte böjas, skadas eller förkortas.  

Värmeprofilen får inte täckas över, isoleras, värmas eller kylas.

Patienten får inte ligga på värmeprofil. Därigenom kan värmen ackumuleras och 
edningen klämmas av. 

Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls kan en överhettning 
av infusionsvätskan inte uteslutas.  

Om infusionslösningar eller läkemedel hålls varma, måste användaren kontrollera 
att dessa är lämpliga för apparatens inställda temperatur och att de bibehåller sin 

I annat fall får apparaten inte användas.  

Om trots det biokompatibla materialet hudirritation uppstår hos patienten, måste 
värmeapparaten genast avlägsnas från patienten. 

lines tillstånd ska kontrolleras före varje användning
får inte användas. 

För att ej riskera patientens resp användarens säkerhet får apparaten ej användas 
om en av nedanstående situationer föreligger: 

Defekt eller sliten nätsladd, nätkontakt, styrledning eller kontakt
Defekt kåpa, defekt manöverpanel  

Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i apparatens inre har blivit 
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lens huvud (bild 9, fig 4). 

 

 

För doseringsklämmor (rullklämma) kan infusionsledningen föras ut ur värmeprofilen på 

Sätt värmeprofilens huvud uppifrån i hållaren så, att värmeprofilen är riktad nedåt. 

Slut infusionsledningen vid patienten och säkra den mot dragbelastning genom 

Därigenom kan 

får inte täckas över, isoleras, värmas eller kylas. 

Patienten får inte ligga på värmeprofil. Därigenom kan värmen ackumuleras och 

Om infusionsflödet stoppas och värmeprofilen samtidigt kyls kan en överhettning 

Om infusionslösningar eller läkemedel hålls varma, måste användaren kontrollera 
atens inställda temperatur och att de bibehåller sin 

Om trots det biokompatibla materialet hudirritation uppstår hos patienten, måste 

d ska kontrolleras före varje användning. Defekta apparater 

För att ej riskera patientens resp användarens säkerhet får apparaten ej användas 

eller kontakt 

Apparaten har fallit eller elektroniska komponenter i apparatens inre har blivit 
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- Styrdonets alarmlampa och/eller akustiska alarm är aktiverat. 
- Defekt värmeprofil. 
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5 Rengöring och skötsel

På grund av sina släta ytor och avrundade hörn är det lätt att rengöra

Rengör och desinficera styrdonets ytor och fästklämman liksom värmeprofilens in
utsida regelbundet, helst efter varje användning

 FARA 

Före rengöring eller desinfektion:

• Stäng av
nätkontakten ur uttaget

• Häll inte rengöringsvätska och desinfektionsmedel direkt på apparaten. Fukta 
alltid en lapp och behandla därefter apparaten med denna

• Häll aldrig rengöringsv

• Desinficera inte med ånga 
rengöringslösningar

Som desinfektionsmedel bör gängse alkoholbaserade medel utan syrefrisläppande 
komponenter (med
aldehydhaltig <0,2%) 

► Rengör apparaten 

► Torka av ytorna och använd ett ytdesinfektionsmedel

► Beakta desinfektionsm

► Torka efter inverkningstiden av

 FARA 

Användaren får inte använda andra än av tillverkaren rekommenderade rengörings
eller dekontaminations

Kontakta tillverkaren om andra rengörings
användas för att kontrollera att 

För övrigt hänvisar vi till klinikens gällande hygienföreskrifter
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engöring och skötsel 

sina släta ytor och avrundade hörn är det lätt att rengöra

ngör och desinficera styrdonets ytor och fästklämman liksom värmeprofilens in
utsida regelbundet, helst efter varje användning. 

Före rengöring eller desinfektion: 

äng av Barkey S-line genom att trycka på TILL-/FRÅN
nätkontakten ur uttaget.  

Häll inte rengöringsvätska och desinfektionsmedel direkt på apparaten. Fukta 
alltid en lapp och behandla därefter apparaten med denna

Häll aldrig rengöringsvätska i apparatens luftöppningar. 

Desinficera inte med ånga (t ex i autoklaver), het luft eller t
rengöringslösningar. 

Som desinfektionsmedel bör gängse alkoholbaserade medel utan syrefrisläppande 
ed natriumhypoklorit med 1,4 %-ig blekmedelslösning eller 

<0,2%) användas. 

ngör apparaten helst med en vatten/tvållösning. 

orka av ytorna och använd ett ytdesinfektionsmedel.  

esinfektionsmedelstillverkarens angivna inverkningstid

orka efter inverkningstiden av apparaten med engångslappar. 

Användaren får inte använda andra än av tillverkaren rekommenderade rengörings
ekontaminationsmetoder. 

Kontakta tillverkaren om andra rengörings- eller dekontaminationsm
ör att kontrollera att dessa inte skadar apparaten. 

För övrigt hänvisar vi till klinikens gällande hygienföreskrifter
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sina släta ytor och avrundade hörn är det lätt att rengöra Barkey S-line.  

ngör och desinficera styrdonets ytor och fästklämman liksom värmeprofilens in- och 

FRÅN-knappen och dra ut 

Häll inte rengöringsvätska och desinfektionsmedel direkt på apparaten. Fukta 
alltid en lapp och behandla därefter apparaten med denna.  

 

t luft eller termokemiska 

Som desinfektionsmedel bör gängse alkoholbaserade medel utan syrefrisläppande 
blekmedelslösning eller 

edelstillverkarens angivna inverkningstid !  

 

Användaren får inte använda andra än av tillverkaren rekommenderade rengörings- 

ekontaminationsmedel ska 

För övrigt hänvisar vi till klinikens gällande hygienföreskrifter. 
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6 Tillsyn 

Förutom rengöring och de föreskrivna kontrollerna av den elektriska säkerheten är inga 
regelbundna åtgärder och säkerhetstekniska kontroller nödvändig

Alla serviceåtgärder beskrivs i en separat serviceanvisning, som kan beställas hos 
GmbH & Co. KG.  

Service får endast utföras av särskilt utbildad personal eller av servicepersonal från 
Barkey GmbH & Co. KG

På bruksanvisningens sista sida återfinns ett utkast för apparatens datablad. Detta kan 
användas som täckblad för skötselanteckningarna.

 FARA 

Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren.
apparaten själv. Kontakta 
som kan inhämta information om reparation hos tillverkaren.
ändringar av apparaten får endast utföras av
auktoriserad personal

6.1 Överhettningsskydd kontroll

Eftersom ingen regelbunden säkerhetsteknisk kontroll är nödvändig på er Barkey S
rekommenderas ni att kontrollera övertemperaturskyddsfunktionen då och då, t.ex. 
månadsvis.  

► Montera Barkey S-line på ett infusionsstativ såsom denna bruksanvisning beskriver i 
kapitel 4.1 till 4.2.2.  

För kontroll av övertemperaturskyddsfunktionen måste Barkey S
drifttillstånd.    

 VARNING 

För att genomföra övertemperatursk
eller i förekommande fall en inlagd infusionsledning från värmeprofilen av  Barkey 
S-line. Barkey S-line får inte användas till uppvärmning av vätskor under pågående 
kontroll av övertemperaturskyddsfunktion.

Utsätt inte apparaten för direkt soljus, drag eller andra omständigheter som kan 
påverka mätningen.

► Rör ej TILL / FRÅN
övertemperaturtest visas nertill på vänstra sidan av skärmen (ca. 5 sekunder).
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Förutom rengöring och de föreskrivna kontrollerna av den elektriska säkerheten är inga 
regelbundna åtgärder och säkerhetstekniska kontroller nödvändiga. 

Alla serviceåtgärder beskrivs i en separat serviceanvisning, som kan beställas hos 

Service får endast utföras av särskilt utbildad personal eller av servicepersonal från 
KG.  

På bruksanvisningens sista sida återfinns ett utkast för apparatens datablad. Detta kan 
användas som täckblad för skötselanteckningarna. 

Apparaten har inga delar som kan repareras av användaren. Försök inte att reparera 
. Kontakta Barkey GmbH & Co. KG eller er medicintekniska tjänst, 

som kan inhämta information om reparation hos tillverkaren. Reparationer eller 
ändringar av apparaten får endast utföras av Barkey GmbH & Co. KG
auktoriserad personal. 

kontroll 

Eftersom ingen regelbunden säkerhetsteknisk kontroll är nödvändig på er Barkey S
rekommenderas ni att kontrollera övertemperaturskyddsfunktionen då och då, t.ex. 

line på ett infusionsstativ såsom denna bruksanvisning beskriver i 
.   

 

För kontroll av övertemperaturskyddsfunktionen måste Barkey S-line sättas i ett speciellt 

För att genomföra övertemperaturskyddskontrollen hämtas en infusionseledning 
eller i förekommande fall en inlagd infusionsledning från värmeprofilen av  Barkey 

line får inte användas till uppvärmning av vätskor under pågående 
kontroll av övertemperaturskyddsfunktion. 

t inte apparaten för direkt soljus, drag eller andra omständigheter som kan 
påverka mätningen. 

Rör ej TILL / FRÅN-knappen på Barkey S-line  under den tiden då symbolen för 
övertemperaturtest visas nertill på vänstra sidan av skärmen (ca. 5 sekunder).

Tillsyn 
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post: info@barkey.de 

Förutom rengöring och de föreskrivna kontrollerna av den elektriska säkerheten är inga 

Alla serviceåtgärder beskrivs i en separat serviceanvisning, som kan beställas hos Barkey 

Service får endast utföras av särskilt utbildad personal eller av servicepersonal från 

På bruksanvisningens sista sida återfinns ett utkast för apparatens datablad. Detta kan 

Försök inte att reparera 
medicintekniska tjänst, 

Reparationer eller 
Barkey GmbH & Co. KG eller 

Eftersom ingen regelbunden säkerhetsteknisk kontroll är nödvändig på er Barkey S-line, 
rekommenderas ni att kontrollera övertemperaturskyddsfunktionen då och då, t.ex. 

line på ett infusionsstativ såsom denna bruksanvisning beskriver i 

line sättas i ett speciellt 

yddskontrollen hämtas en infusionseledning 
eller i förekommande fall en inlagd infusionsledning från värmeprofilen av  Barkey 

line får inte användas till uppvärmning av vätskor under pågående 

t inte apparaten för direkt soljus, drag eller andra omständigheter som kan 

line  under den tiden då symbolen för 
övertemperaturtest visas nertill på vänstra sidan av skärmen (ca. 5 sekunder). 
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Figur 10: Skärmbild med inringad symbol för övertemperaturtest 

 ANVISNING

Genom tryck på TILL / FRÅN
funktionstestet startas. Ljusringen i visnings
en akustisk signal hörs under ca.1 sekund. Efteråt lyser ljusringen grönt. Det 
speciella drifttillståndet når ni endast genom ytterligare tryck på  TILL / FRÅN
knappen.   

I detta speciella drifttillstånd är värmeprofilens uppvärmning varaktigt inkopplad. 
Värmeprofilen uppvärms tills övertemperaturskyddet utlöses. Efter 
övertemperaturskyddets utlösning slås värmeprofilens uppvärmning av, ljusringen i 
visnings- och manövreringsfältet lyser gult och en akustisk varaktig signal hörs.

► Vänta tills övertemperaturskydd

Temperaturvärdet vid vilket övertemperaturskyddet utlöstes visas på Barkey S
skärmen tills apparaten stängs av. 

 Läs av övertemperaturskyddets utlösningsvärde på Barkey S

Övertemperaturavstängning sker olika på apparatvaria
fabriksmässiga fasta temperaturinställningen. Kontrollera på skärmen om avläst värde 
ligger inom nedan angiven tolerans 

 

Temperaturinställning

37°C

39°C

 VARNING

När övertemperat
toleransen, måste Barkey S

Stäng av Barkey S

► Vänta tills värmeprofilen kyls ner under börvärdet (37°C eller 39°C).    
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: Skärmbild med inringad symbol för övertemperaturtest  

ANVISNING 

Genom tryck på TILL / FRÅN-knappen kopplas Barkey S-line in och 
funktionstestet startas. Ljusringen i visnings- och manövreringsfältet lyser gult och 

kustisk signal hörs under ca.1 sekund. Efteråt lyser ljusringen grönt. Det 
speciella drifttillståndet når ni endast genom ytterligare tryck på  TILL / FRÅN

I detta speciella drifttillstånd är värmeprofilens uppvärmning varaktigt inkopplad. 
profilen uppvärms tills övertemperaturskyddet utlöses. Efter 

övertemperaturskyddets utlösning slås värmeprofilens uppvärmning av, ljusringen i 
och manövreringsfältet lyser gult och en akustisk varaktig signal hörs.

Vänta tills övertemperaturskyddet utlöses.   

Temperaturvärdet vid vilket övertemperaturskyddet utlöstes visas på Barkey S
skärmen tills apparaten stängs av.  

Läs av övertemperaturskyddets utlösningsvärde på Barkey S-line skärmen

Övertemperaturavstängning sker olika på apparatvarianter beroende på den 
fabriksmässiga fasta temperaturinställningen. Kontrollera på skärmen om avläst värde 
ligger inom nedan angiven tolerans  

Temperaturinställning Övertemperaturavstängning 

37°C 41°C +/- 1°C 

39°C 43°C +/- 1°C 

VARNING 

När övertemperaturskyddet visar utlösningsvärde som ligger utanför den angivna 
toleransen, måste Barkey S-line kalibreras på nytt.   

Stäng av Barkey S-line. 

Vänta tills värmeprofilen kyls ner under börvärdet (37°C eller 39°C).    
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line in och 
och manövreringsfältet lyser gult och 

kustisk signal hörs under ca.1 sekund. Efteråt lyser ljusringen grönt. Det 
speciella drifttillståndet når ni endast genom ytterligare tryck på  TILL / FRÅN-

I detta speciella drifttillstånd är värmeprofilens uppvärmning varaktigt inkopplad. 
profilen uppvärms tills övertemperaturskyddet utlöses. Efter 

övertemperaturskyddets utlösning slås värmeprofilens uppvärmning av, ljusringen i 
och manövreringsfältet lyser gult och en akustisk varaktig signal hörs. 

Temperaturvärdet vid vilket övertemperaturskyddet utlöstes visas på Barkey S-line 

line skärmen 

nter beroende på den 
fabriksmässiga fasta temperaturinställningen. Kontrollera på skärmen om avläst värde 

urskyddet visar utlösningsvärde som ligger utanför den angivna 

Vänta tills värmeprofilen kyls ner under börvärdet (37°C eller 39°C).     
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► Efter värmeprofilens avkylning under standardvärdet kan Barkey S-line användas 
normalt igen.     

6.2 Aktivering av övertemperaturskyddskontroll av misstag 

Om övertemperaturskyddskontrollen aktiveras av misstag, stäng av Barkey S-line och låt 
värmeprofilen kylas av till en temperatur mellan 37°C och 39°C.   

► Efter värmeprofilens avkylning under standardvärdet kan Barkey S-line användas 
normalt igen.  
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7 Garanti 

Garantin för Barkey S

Förutom denna garanti övertar 
denna produkt. 

På grund av att Barkey 
underhåll som inte utförs av Barkeypersonal, och eftersom Barkey GmbH & Co. KG inte 
kan uppskatta vilken verkan sådana underhålls
apparaten och dess funktionsduglighet, ikläder sig Barkey GmbH & Co. KG inget ansvar 
för sakskador, personskador eller följdskador som uppstått genom användningen av en 
apparat som inte reparerats eller skötts av Barkeys servicepersonal.

Barkey GmbH & Co. KG 
och inskränker sina förpliktelser uteslutande till reparation eller byte av apparaten

Barkey GmbH & Co. KG 
bruksanvisningen 
användning/montering som inte 
Användning av andra än i bruksanvisningen nämnda komponenter och tillbehör leder till 
minskning av tillve

Barkey GmbH & Co. KG
och prestation om 

• utvidgningar, nya inställningar, ändringar eller reparationer utförts  av auktoriserade 
personer och 

• de säkerhetstekniska kontrollerna och tillsynen genomförts av lämplig fackpersonal 
med de föreskrivna intervallen och enligt tillverkarens anvisningar och

• den elektriska i
föreskrifterna och apparatens d
kraven. 

• apparaten används enligt bruksanvisningen och
• kontrollen av den 

föreskrivna intervallen

 FARA 

Barkey GmbH & Co. KG
reparationer på apparaten av be

Vi rekommenderar 
reparationer 
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Barkey S-line gäller 24 månader f o m leverans.  

Förutom denna garanti övertar Barkey GmbH & Co. KG inga andra förpliktelser f

Barkey GmbH & Co. KG inte har någon kontroll över kvaliteten på det 
underhåll som inte utförs av Barkeypersonal, och eftersom Barkey GmbH & Co. KG inte 
kan uppskatta vilken verkan sådana underhålls- och reparationsarbeten 
apparaten och dess funktionsduglighet, ikläder sig Barkey GmbH & Co. KG inget ansvar 
för sakskador, personskador eller följdskador som uppstått genom användningen av en 
apparat som inte reparerats eller skötts av Barkeys servicepersonal. 

mbH & Co. KG ikläder sig inget ansvar för indirekta skador eller följdskador 
och inskränker sina förpliktelser uteslutande till reparation eller byte av apparaten

Barkey GmbH & Co. KG ikläder sig inget ansvar för användning av andra än i 
angivna tillbehörsdelar, för användning av icke originaldelar liksom för 

användning/montering som inte motsvarar dessa delars bifogade bruksanvisning
Användning av andra än i bruksanvisningen nämnda komponenter och tillbehör leder till 
minskning av tillverkarens garanti. 

Barkey GmbH & Co. KG ikläder sig endast ansvar för apparatens säkerhet, tillförlitlighet 
 

tvidgningar, nya inställningar, ändringar eller reparationer utförts  av auktoriserade 

äkerhetstekniska kontrollerna och tillsynen genomförts av lämplig fackpersonal 
med de föreskrivna intervallen och enligt tillverkarens anvisningar och

ka installationen på uppställningsplatsen motsvarar de lokala 
föreskrifterna och apparatens data och, såvida möjligt, överensstämmer med 

apparaten används enligt bruksanvisningen och 
kontrollen av den elektriska säkerheten utförts enligt gällande föreskrifter och med de 
föreskrivna intervallen. 

Barkey GmbH & Co. KG ikläder sig inget ansvar för egenhändiga ändringar eller 
reparationer på apparaten av beställaren eller icke auktoriserad 

Vi rekommenderar att låta Barkey GmbH & Co. KG utföra nödvändiga 
reparationer och regelbunden tillsyn. 
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inga andra förpliktelser för 

GmbH & Co. KG inte har någon kontroll över kvaliteten på det 
underhåll som inte utförs av Barkeypersonal, och eftersom Barkey GmbH & Co. KG inte 

och reparationsarbeten kan ha på 
apparaten och dess funktionsduglighet, ikläder sig Barkey GmbH & Co. KG inget ansvar 
för sakskador, personskador eller följdskador som uppstått genom användningen av en 

 

ikläder sig inget ansvar för indirekta skador eller följdskador 
och inskränker sina förpliktelser uteslutande till reparation eller byte av apparaten. 

ikläder sig inget ansvar för användning av andra än i 
angivna tillbehörsdelar, för användning av icke originaldelar liksom för 

motsvarar dessa delars bifogade bruksanvisning. 
Användning av andra än i bruksanvisningen nämnda komponenter och tillbehör leder till 

ikläder sig endast ansvar för apparatens säkerhet, tillförlitlighet 

tvidgningar, nya inställningar, ändringar eller reparationer utförts  av auktoriserade 

äkerhetstekniska kontrollerna och tillsynen genomförts av lämplig fackpersonal 
med de föreskrivna intervallen och enligt tillverkarens anvisningar och 

på uppställningsplatsen motsvarar de lokala 
ata och, såvida möjligt, överensstämmer med IEC-

ka säkerheten utförts enligt gällande föreskrifter och med de 

ikläder sig inget ansvar för egenhändiga ändringar eller 
ställaren eller icke auktoriserad tredje person. 

utföra nödvändiga 
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8 Kundtjänst 

Barkey S-line arbetar underhållsfritt och vanligtvis även störningsfritt. Om en reparation 
är nödvändig trots noggrant urval av komponenter och hög tillverkningskvalitet, måste 
följande beaktas: 

Skicka defekta apparater till Barkey GmbH & Co. KG för återvinning resp reparation. 
Barkey GmbH & Co. KG genomför skrotning och avfallshantering enligt gällande 
föreskrifter. 

Vi rekommenderar att låta Barkey GmbH & Co. KG utföra nödvändiga reparationer resp 
att låta er personal delta i speciell produktutbildning rörande kontroll och skötsel. 

Mot en skyddsavgift kan en serviceanvisning beställas hos tillverkaren. Denna 
serviceanvisning innehåller alla nödvändiga kopplingsschemata, komponentlistor, 
kontrollanvisningar och serviceinformationer med vars hjälp särskilt utbildad personal 
kan reparera alla de apparatdelar som tillverkaren anser kunna repareras. 

Om reparation eller skötsel inte kan utföras på plats måste apparaten skickas in. 

Innan apparaten skickas måste följande regler beaktas: 

• Skicka den defekta apparaten för återvinning resp reparation endast till Barkey 
GmbH & Co. KG eller en auktoriserad representant.  

• Innan apparaten skickas måste den rengöras och vid behov desinficeras. 

• Den tillsända apparaten får ej vara hälsovådlig som t ex genom giftiga, 
cancervållande, biofarliga eller radioaktiva ämnen. Avsändaren ansvarar för skador 
som uppstår genom bristande rengöring och desinfektion. 

• Bifoga ett rengöringsintyg till varje insänd apparat. Motsvarande formulär kan 
beställas hos Barkey GmbH & Co. KG. 

• Ej rengjorda apparater och apparater utan rengöringsintyg skickas av säkerhetsskäl 
utan kontroll eller reparation tillbaka till avsändaren. 

• Följ bruksanvisningens anvisningar för rengöring och desinfektion. 

• Medskicka en kort beskrivning av felet. Det reducerar kostnaderna för en omfattande 
felsökning. 

• Förpacka apparaten så, att inga transportskador kan uppstå under transporten till 
Barkey GmbH & Co. KG. Barkey GmbH & Co. KG ikläder sig inget ansvar för tran-
sportskador som uppstått genom bristande förpackning. 

Kundtjänsten hos Barkey GmbH & Co. KG har följande öppettider 

Måndag till fredag 07.00 - 20.00 
Lördag och söndag 10.00 - 18.00 
Tel.  +49 (0) 5202- 9801-30. 
E-post: info@barkey.de 
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 FARA 

Barkey GmbH & Co. KG 
reparationer på apparaten av användaren eller annan ej auktoriserad person

Våra reparations- och 
enligt de "Allmänna leveransvillkoren för elindustrins 
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Barkey GmbH & Co. KG ikläder sig inget ansvar för egenhändiga ändringar och 
reparationer på apparaten av användaren eller annan ej auktoriserad person

och monteringsvillkor liksom våra garantivillkor gäller
enligt de "Allmänna leveransvillkoren för elindustrins produkter och prestationer"
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ikläder sig inget ansvar för egenhändiga ändringar och 
reparationer på apparaten av användaren eller annan ej auktoriserad person. 

llkor gäller. Vi levererar 
produkter och prestationer". 
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9 Tekniska data 

Tillverkare Barkey GmbH & Co. KG  
 Gewerbestrasse 8 
 33818 Leopoldshoehe 
 Germany 
 Tel.: +49 (0) 5202-9801-0 
 Fax: +49 (0) 5202-9801-99 

Typ Barkey S-line 

Anslutning 100 – 240 VAC,  50 – 60 Hz 

Effektupptagning  max. 75 Watt 

Strömupptagning typ 1,0 A vid 230 VAC 
 typ 1,8 A vid 115 VAC 

Säkring  2,5 A trög 

Temperaturinställning   +39 °C 

Regleringsnoggrannhet ± 2,0°C 

Övertemperatursäkring 
värmeprofil 43,0°C ± 1,0°C 

Uppvärmningstid från 20 °C till 39 °C ca 2 min. 

 Drift Förvaring/Transport 

Omgivningstemperatur +10 till +40°C  -20 till +70°C 

Relativ luftfuktighet 30 till 75% 30 till 90% 

(icke kondenserande) 

Lufttryck 700 till 1060 hPa  

Driftsätt kontinuerlig drift 

Mått  styrdon B x D x H: 90 x 60 x 160 mm 

 Värmeprofil för infusionsledningar Ø 5 mm, längd 1,5 m 

Vikt ca 1,3 kg 

Skyddsklass I Skyddsjordning  

Skydd BF; defibrillationsskyddad  
 yttre och inre användning på patienten 
 med isolerad användningsdel 

MDD-klassificering II a 

Fuktighetsskydd IP X2 

Märkning CE 0123 





 

 

Datablad för Barkey S-line 
 
 
 
Beteckning: __________________________________________ 
 
Serienummer: __________________________________________ 
 
Inventarnummer: __________________________________________ 
 
Uppställningsplats: __________________________________________ 
 
Drifttagning: __________________________________________ 
 

Märkning:  0123 
 
Tillverkare: Barkey GmbH & Co. KG 
 Gewerbestrasse 8 
 33818 Leopoldshoehe 
 Germany 
 
Telefon: +49 (0) 5202-9801-0 
 
Fax: +49 (0) 5202-9801-99 
 
E-post: info@barkey.de 
 
 
 


