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HEMOTHERM® 
 MODEL 400MR 
 
 BEDIENINGS- & TECHNISCHE HANDLEIDING  
 
De gebruiker moet de bedienings- & technische handleiding  in zijn geheel lezen en 
begrijpen alvorens de apparatuur te gebruiken. 
 
 
Cincinnati Sub-Zero Products, Inc., behoudt zich het recht voor om wijzigingen en 
verbeteringen aan de apparatuur aan te brengen die niet in deze handleiding worden 
beschreven. 
 
 
Dit document mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder 
schriftelijke toestemming van Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. 
 

 

 

 

 

 

 

 Krachtens de federale wetgeving van de Verenigde St aten mag dit 
hulpmiddel uitsluitend op voorschrift van een arts worden gebruikt.  

 
 

 

 

 

 

• Volg de richtlijnen van de fabrikant voor veilig hanteren en gebruik van 
chemische stoffen. 

 
• Leeg de HEMOTHERM altijd volledig omdat het resterende water biologische 

contaminanten  kan bevatten. 
 
• Gebruik alleen steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron of 

kleiner is gevoerd. Gebruik geen gedeïoniseerd water.  Gebruik geen alcohol. 
Alcohol kan de warmtewisselaar, de deken en/of het apparaat aantasten.  
Gebruik geen leidingwater om waterreservoirs te spoelen, te vullen, bij te 
vullen of af te vullen. 

 
• Niet  zonder water gebruiken om schade aan de interne onderdelen te 

voorkomen. 
 
• Niet  overvullen. Overvullen kan overstroming veroorzaken wanneer het water 
in de deken  terugstroomt in het systeem wanneer het systeem wordt uitgeschakeld. 
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• Gebruik het Hemotherm-systeem niet in de aanwezigheid van ontvlambare 
anesthetica.  Dit kan explosiegevaar veroorzaken.  

 
• Bij een stroomonderbreking keert het Hemotherm-apparaat terug naar de 

VULMODUS. Volg de instructies voor de gewenste modus om de werking te 
hervatten. 

 De therapie niet hervatten kan ernstig tot dodelijk  letsel veroorzaken.  
 
 

 

 

 

 Reparatie, kalibratie en onderhoud van de Hemotherm moeten in 
overeenstemming met de instructies van deze handleiding gebeuren door 
gekwalificeerde onderhoudstechnici van medische apparatuur, gecertificeerde 
biomedische elektrotechnici of gecertificeerde klinische technici die op de 
hoogte zijn van de goede reparatiepraktijken voor onderhoud van medische 
hulpmiddelen.  Onjuiste reparaties kunnen de patiënt verwonden en het 
Hemotherm-apparaat beschadigen.   

 
 

 

 

 

 

 

 
Voordat  het Hemotherm-apparaat na een reparatie weer in gebruik wordt genomen 
bij een patiënt, moet altijd  de EERSTE INSTALLATIE in paragraaf 2.1 worden 
uitgevoerd.  

  

GEVAAR  

GEVAAR  

GEVAAR  

GEVAAR  

GEVAAR  

GEVAAR  
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 Wanneer een verwarmingsdeken samen met het Hemotherm-apparaat wordt 
gebruikt, geldt het volgende: 

 
• De instelling van de watertemperatuur van de deken en het gebruik van de 

apparatuur mogen alleen in opdracht van een arts gebeuren.  Controleer ten 
minste elke 20 minuten of zoals door de arts voorgeschreven de temperatuur 
en huidconditie van de patiënt op de plaatsen waar de huid de deken raakt; 
controleer ook de watertemperatuur van de deken. Pediatrische patiënten, 
temperatuurgevoelige patiënten, patiënten met vaatziekten en patiënten in de 
operatiekamer moeten vaker worden gecontroleerd.  Stel de arts 
onmiddellijk op de hoogte van veranderingen zodat e rnstig letsel of 
overlijden kan worden voorkomen.  

 
• De manier waarop door alle hyper-/hypothermieapparaten de temperatuur 

wordt gereguleerd, brengt het risico met zich mee dat lichaamsweefsel, met 
name de huid, wordt verwarmd of afgekoeld tot een punt waarop letsel, 
respectievelijk verbranding of bevriezing, optreedt. Afhankelijk van de mate en 
ernst van de verbranding kunnen ernstige en zelfs dodelijke complicaties 
optreden. 

 
• Voorkom te sterke en/of langdurige druk en schuifkrachten op het weefsel, 

vooral boven plaatsen waar botten uitsteken, om te voorkomen dat de huid 
beschadigd raakt. 

 
• Plaats geen extra warmtebronnen tussen de patiënt en de deken. 
 Hierdoor kan de huid beschadigd raken.  
 
• Het gebied tussen de patiënt en de deken moet droog worden gehouden om 

letsel bij de patiënt te voorkomen. 
 
• Na ontvangst van de HEMOTHERM moet het apparaat worden 

gedesinfecteerd volgens de DESINFECTIEPROCEDURE van het 
WATERSYSTEEM.  Verder moet elk apparaat dat uit de opslag komt, worden 
gedesinfecteerd.  Dit niet doen, kan een infectie bij de patiënt en/o f 
verzorger veroorzaken.  

 
• Gecontamineerde dekens of slangen kunnen het apparaat besmetten.  

Herbruikbare accessoires moeten elk kwartaal worden gedesinfecteerd.  Dit 
niet doen, kan een infectie bij de patiënt en/of ve rzorger veroorzaken.  

 
• Bij verkleuring of troebelheid in de vloeistofleidingen/-circuits moet u het 

gebruik van het apparaat onmiddellijk stoppen en het reinigen en 
desinfecteren.  Dit niet doen, kan een infectie bij de patiënt en/o f verzorger 
veroorzaken.  

 
 

WAARSCHU
WING
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TECHNISCHE ONDERSTEUNING  
 
Verenigde Staten en Canada Telefoon +1 (513) 772-8810 
Cincinnati Sub-Zero Products, Inc.  Gratis telefoonnr. 1-800-989-7373 
12011 Mosteller Road  Fax +1 (513) 772-9119 
Cincinnati, OH 45241, VS  

Europees gevolmachtigd vertegenwoordiger: 
 
CEpartner4U                                                     
Esdoornlaan 13, 3951 DB Maarn 
Nederland 
 
   

VOORDAT U TELEFONISCH CONTACT OPNEEMT VOOR ONDERHOU D... 
Zorg dat u het serienummer van uw Hemotherm-apparaat bij de hand hebt wanneer u 
ons belt voor onderdelen of onderhoud zodat we u beter van dienst kunnen zijn.   

REPARATIE EN ONDERDELEN ONDER GARANTIE 
Voor alle onderdelen van uw Hemotherm-apparaat geldt een garantie van één jaar.  Om 
defecte onderdelen of apparaten te retourneren, moet u eerst een 
retourautorisatienummer (RMA) aanvragen bij onze medisch-technische serviceafdeling.  
Zo nodig wordt u een verzenddoos voor uw Hemotherm toegestuurd. 

 

INGANGSCONTROLE 
 
Zorg dat u het Hemotherm-systeem nadat het is uitgepakt op verborgen schade 
controleert.  Bewaar alle verpakkingsmaterialen en beschrijf of fotografeer zorgvuldig 
eventuele schade.  Breng de koerier onmiddellijk op de hoogte en vraag (schriftelijk) om 
een inspectie.  Als u nalaat dit binnen 15 dagen te doen, kunt u uw aanspraak op 
schadevergoeding verliezen.  Stuur de apparatuur niet terug naar Cincinnati Sub-Zero.  
Bel onze medisch-technische serviceafdeling voor nadere instructies. 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 
Raadpleeg deze handleiding voor instructies en informatie voor de verzorger.  Zorg dat u 
alle voorzorgsmaatregelen leest en begrijpt voordat u het Hemotherm-apparaat gebruikt, 
voorschrijft of er onderhoud aan uitvoert. 
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Om het risico van besmetting en/of infectie te beperken, moet het apparaat vóór het 
eerste gebruik en ten minste eens per kwartaal gedesinfecteerd worden volgens de 
REINIGINGS- EN DESINFECTIEPROCEDURE VOOR HET WATERSYSTEEM. 

HOOFDSTUK 1:  ALGEMENE INFORMATIE  
 

1.0 ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
Voor maximale veiligheid van de patiënt tijdens het gebruik van het HEMOTHERM-koel-
/verwarmingssysteem zijn een gedegen kennis en begrip en een juiste toepassing en 
correct gebruik van het systeem vereist.  Elke persoon die verantwoordelijk is voor het 
gebruik of de gebruiksaanwijzing van het systeem, zoals artsen, verpleegkundigen, 
technici en operators, moet vóór gebruik deze bedieningshandleiding en alle 
voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen lezen en begrijpen.  We raden aan om deze 
handleiding ten minste eens per halfjaar door te nemen om uw kennis van een veilig 
gebruik en veilige toepassing op te frissen. 
 
 

1.1 FUNCTIE VAN HET HEMOTHERM-KOEL-/VERWARMINGSSYST EEM MODEL 
400MR 
 
Het CSZ HEMOTHERM-koel-/verwarmingssysteem (model 400MR) wordt gebruikt om de 
bloedtemperatuur indien nodig te verlagen/verhogen en/of in stand te houden, door 
middel van conductieve warmteoverdracht.  De conductieve warmteoverdracht komt tot 
stand met een bloedoxygenator/warmtewisselaar van om het even welk type in 
combinatie met het gebruik van een deken onder de patiënt voor de herverwarmingsfase, 
indien gewenst.  Het volledige systeem bestaat meestal uit het HEMOTHERM-koel-
/verwarmingsapparaat en een herbruikbare of disposable deken op de operatietafel - in 
maten voor volwassenen, kinderen of baby's.  Verkrijgbare dekens zijn: de herbruikbare 
PLASTIPAD® dekens (polyurethaan) en de MAXI-THERM®, MAXI-THERM® LITE en 
TEMP PAD® disposable dekens. 
 
De operator van het apparaat reguleert de gewenste vloeistoftemperatuur.  De feitelijke 
bloedtemperatuur moet regelmatig gecontroleerd worden. 

 

1.2 KOELSYSTEEM 
 
Het HEMOTHERM 400MR-koelsysteem bestaat uit: 
 

1. Een mechanisch gekoelde water-naar-koelvloeistof warmtewisselaar. 
2. Reservoir met gekoeld water. 
3. Waterhercirculatiepomp. 
4. Microprocessorbesturingssysteem. 
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5. Lage-temperatuurbeveiliging. 
6. Uitschakelingsbeveiliging laag waterpeil. 

 
Met een vermogen om de watertemperatuur met een snelheid van 2 °C/minuut te 
verlagen, wordt een daling van de bloedtemperatuur bewerkstelligd.  Het is belangrijk te 
onthouden dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen dit vermogen en de snelheid 
waarmee de bloedtemperatuur verandert. De hercirulatiepomp en het 
waterstromingscircuit zijn ontworpen voor een hoge stroomsnelheid en bijgevolg optimaal 
efficiënte warmteoverdracht van het bloed naar het water. 
 
Met de temperatuurregeling van het koelsysteem kan de operator het temperatuurbereik 
instellen van +3 °C tot +32 °C. Een onafhankelijke ondergrensbeveiliging in de printplaat 
van de microprocessor voorziet in de ondergrensbeveiliging en is in de fabriek vooraf 
ingesteld op 2 °C. 
 

1.3 VERWARMINGSSYSTEEM 
 
Het CSZ HEMOTHERM-verwarmingssysteem bestaat uit: 
 

1. Verwarmingselement van 300 watt.* 
2. Verwarmingselement van 1200 watt.* 
3. Microprocessorbesturingssysteem. 
4. Reservoir met heet water. 
5. Waterhercirculatiepomp. 
6. Hoge-temperatuurbeveiliging. 
7. Uitschakelingsbeveiliging laag waterpeil. 
 

In de koelmodus verwarmt het verwarmingselement van 300 watt het warmwaterreservoir 
voor tot de gewenste temperatuur die is ingesteld voor dat reservoir.  In de 
verwarmingsmodus wordt het reservoir verwarmd met beide verwarmingselementen of 
1500 watt aan warmte.  De watertemperatuur stijgt met een snelheid van ongeveer 
2,5 °C/minuut.  Het is belangrijk te onthouden dat er geen rechtstreeks verband bestaat 
tussen dit vermogen en de snelheid waarmee de bloedtemperatuur verandert. 
 
De hoge-temperatuurbeveiliging is bedoeld om de verwarmingselementen bij 44 °C uit te 
schakelen. Als de controller niet reageert bij de ingestelde waarde van 42 °C, gaat op het 
bedieningspaneel een led-waarschuwingslampje voor hoge temperatuur branden en gaat 
er een alarm af bij 44 °C. Als dit gebeurt, moet het systeem geïnspecteerd worden door 
de onderhouds- of technische dienst van het ziekenhuis. Het verwarmingssysteem gaat 
weer aan nadat de temperatuur ongeveer 1 °C is gezakt. 
 
* 230/240VAC-apparaten hebben één verwarmingselement van 800 watt en één 
verwarmingselement van 1200 watt. 
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1.4 CIRCULATIESYSTEEM 
 
Het HEMOTHERM 400MR-circulatiesysteem bestaat uit: 
 

1. Twee waterreservoirs. 
  Koudwaterreservoir - (8 qts. - 7,6 liter) 
  Warmwaterreservoir - (6 qts. - 5,7 liter) 
2. Eén magnetische hercirculatiepomp 
3. Vier regelkleppen voor de waterflow - elektromagnetisch bestuurd 
4. Eén waterfilter. 
5. Zes externe onderling verbonden snelkoppelingen. 
6. Onderling verbonden leidingen, intern. 

 
De selectie van de bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) bepaalt welk waterflowcircuit 
wordt gebruikt.  
 
 VERWARMINGSMODUS:  De pomp zuigt water aan uit het warmwaterreservoir 

en circuleert het door het waterfilter naar de externe afvoerkoppelingen die zijn 
aangesloten op het gebruikte apparaat (bloedoxygenator/warmtewisselaar en/of 
deken).  Retournerend water stroomt terug in hetzelfde (warm)waterreservoir.  

 
 KOELMODUS:  De pomp zuigt water aan uit het koudwaterreservoir en circuleert 

het door het waterfilter naar een of meer aangesloten externe apparaten.  
Retournerend water stroomt terug in het koudwaterreservoir. 

 

 
De flowsnelheid heeft de volgende capaciteit: 
 
 Door 1/2 inch zelfdichtende Hansen-fittingen: ongeveer 3,5 gpm  
 (13 liter/minuut).* 
 
 Door deken voor volwassenen: ongeveer 32 gph (100 liter/uur). 
 
*De flowsnelheid wisselt afhankelijk van het merk en modelnummer van de gebruikte 
warmtewisselaar en ook van de lengte van de slang die naar en van de warmtewisselaar 
loopt. 
 
 

 LET OP  
Gebruik alleen steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron of kleiner is 
gevoerd. Gebruik geen gedeïoniseerd water.  Gebruik geen alcohol. Alcohol kan de 
warmtewisselaar, de deken en/of het apparaat aantasten.  Gebruik geen leidingwater om 
waterreservoirs te spoelen, te vullen, bij te vullen of af te vullen. 
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1.5 ALGEMENE BEDIENING 
 

1. Verzamel alle benodigdheden en apparatuur: 
 

A. HEMOTHERM-koel-/verwarmingsapparaat: omvat slangen naar de 
warmtewisselaar; zorg dat alle aansluitingen stevig vastzitten. 

 
B. Hyper-/hypothermiedeken: zorg dat er geen lekken zijn. Instructies voor 

het repareren van de deken staan in paragraaf 3.7 Onderhoud van 
dekens. 

 
2. Plaats het HEMOTHERM-apparaat zo dicht mogelijk bij de warmtewisselaar 

in de operatieruimte. 
 
3. Lees de bedieningsinstructies op het membraanbedieningspaneel.  Maak 

uzelf vertrouwd met de naam en locatie van alle functies en regelelementen 
in afbeelding 4.4. 

 
4. Controleer het waterpeil in beide vloeistofreservoirs om te verzekeren dat 

deze gevuld zijn tot waar het water onderin de zeef kan worden gezien.  [Het 
warmwaterreservoir heeft een inhoud van 6 qts. (5,7 liter) en het 
koudwaterreservoir een inhoud van 8 qts. (7,6 liter)].  Na elk gebruik moet 
water worden toegevoegd ter vervanging van het water dat in de disposable 
warmtewisselaar en de hyper-/hypothermiedeken is achtergebleven. Gebruik 
alleen steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron of kleiner is 
gevoerd. 

 
5. Zorg dat de aan-uitschakelaar in de UIT-stand staat. 
 
6. Inspecteer de stekker van ziekenhuiskwaliteit op verbogen of ontbrekende 

pennen.  Steek de stekker in een goed geaard, veilig gemonteerd 
stopcontact. Betrouwbare aarding is alleen mogelijk als apparatuur wordt 
aangesloten op een gelijkwaardig stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.  De 
derde pen of aardpen mag niet worden omzeild.  Het omzeilen, verwijderen of 
anderszins onbruikbaar maken van deze pen kan in elektrisch gevaar 
resulteren.   

 WAARSCHUWING  
Na ontvangst van de HEMOTHERM moet het apparaat worden gedesinfecteerd volgens 
de 
DESINFECTIEPROCEDURE van het WATERSYSTEEM. Verder moet elk apparaat dat 
uit de opslag komt, worden gedesinfecteerd. Dit niet doen, kan een infectie bij de 
patiënt en/of verzorger veroorzaken.  
Gecontamineerde dekens of slangen kunnen het apparaat verontreinigen. Herbruikbare 
accessoires moeten elk kwartaal worden gedesinfecteerd. Dit niet doen, kan een 
infectie bij de patiënt  en/of verzorger veroorzaken.  
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7. Leg de hyper-/hypothermiedeken plat op de operatietafel met de 

slangaansluitingen zo dicht mogelijk bij de plek waar het HEMOTHERM-
apparaat wordt geplaatst.  Dek de deken af met een laken of grote 
badhanddoek. 

 
8. Testindicators:  Activeer en deactiveer alle schermsegmenten en alle rode 

leds.  Zet de aan-uitschakelaar in de AAN-stand.   
 
NB  Het HEMOTHERM-apparaat doorloopt gedurende twee seconden een 

zelfkalibratieprocedure waarbij beide schermen leeg zijn en doorloopt 
vervolgens gedurende ongeveer veertig (40) seconden een vulmodus.  De 
schermen geven aan de verwarmingszijde FI weer en aan de koelingszijde LL 
met als resultaat FILL (VULLEN).  Op die manier kan het apparaat zichzelf 
kalibreren en de pomp automatisch voorvullen. 

 
A. Druk op VERWARMEN of KOELEN voor de gewenste bedrijfsmodus.  

(Knipperende temperatuur is de ingestelde waarde; niet-knipperende is de 
actuele temperatuur van het reservoir).  De vooraf ingestelde 
temperaturen zijn 3 °C - koeling; 42 °C - verwarming. 

 
B. Selecteer Koelen - het scherm voor koeling knippert wanneer de 

temperatuur lager is dan 10 °C tot de pompknop wordt geactiveerd.  
Daarna geeft het de actuele watertemperatuur weer en start de 
compressor. 

 
C. Als u de instelling wilt wijzigen, drukt u op de knop Tempinstelling.   Het 

scherm knippert op de eerder ingestelde temperatuur of 3 °C als het 
apparaat net is ingeschakeld.              

 
 NB  U hebt vijf (5) seconden om op een van de pijlen te drukken voordat 

de temperatuuraflezing terugkeert naar de actuele temperatuur van het 
reservoir.  Druk op de pijl omhoog of omlaag om de ingestelde 
temperatuur te verhogen of te verlagen naar de gewenste instelling. 

        
D. Druk op de knop Koelen. Wanneer u klaar bent om het water te circuleren, 

drukt u op de pompknop. 
 

 

 

 

 
De temperatuur kan niet lager worden ingesteld dan 10 °C zonder de pompknop te 
activeren. Als de operator dit toch probeert, knippert de ingestelde temperatuur tot de 
pompknop wordt geactiveerd.  Daarna geeft het de actuele temperatuur weer en 
schakelt de compressor in. 

 

WAARSCHU
WING
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E. Om het warmwaterreservoir voor te verwarmen terwijl wordt afgekoeld tot 
de gewenste watertemperatuur, drukt u op de knop Tempinstelling. Het 
scherm knippert op de eerder ingestelde temperatuur of 42°C als het 
apparaat net is ingeschakeld. 

 
 NB  U hebt vijf (5) seconden om op een van de pijlen te drukken voordat 

de temperatuuraflezing terugkeert naar de actuele temperatuur van het 
reservoir.  Druk op de pijl omhoog of omlaag om de ingestelde 
temperatuur te verhogen of te verlagen naar de gewenste instelling. 

 
NB:  Wanneer de compressor uitschakelt, worden beide 
verwarmingselementen ingeschakeld tot de temperatuur van het 
warmwaterreservoir zich binnen 1 °C van de ingestelde waarde bevindt.  
Als de compressor weer inschakelt, blijft alleen het verwarmingselement 
van 300 watt aan voor 100- en 115VAC-apparaten.  (Zie * voor 
230/240VAC-apparaten.) 

 
F. Het apparaat koelt niet verder af dan 10 °C tenzij de pomp wordt 

ingeschakeld. 
 
G. Selecteer de knop VERWARMEN. Druk op de knop Tempinstelling.  Het 

scherm knippert op de eerder ingestelde temperatuur of 42°C als het 
apparaat net is ingeschakeld. 

 
 NB  U hebt vijf (5) seconden om op een van de pijlen te drukken voordat 

de temperatuuraflezing terugkeert naar de actuele temperatuur van het 
reservoir. Druk op de pijl omhoog of omlaag om de gewenste instelling te 
verhogen of te verlagen.  Druk op de knop Verwarmen. 

 
H. Wanneer u klaar bent om het water te circuleren, drukt u op de pompknop. 

 
9. Nadat het koudwaterreservoir voorgeconditioneerd is, sluit u de 

warmtewisselaar aan op de 1/2 inch Hansen-fittingen. 
 
 NB  U kunt de pomp of de afsluitklep van de flowindicator uitzetten als u 

het koude water op dit moment niet door de warmtewisselaar wilt laten 
circuleren. 

 
10. Raadpleeg de instructies van de arts voor de gewenste temperatuur van het 

koud- en  
 warmwaterreservoir. 
 
11. Op dit punt kunt u ervoor kiezen om de normale lichaamstemperatuur in 

stand te houden (stap 12) of om het bloed af te koelen (stap 13). 
 
12. Handhaaf normothermie door de gewenste temperatuur in te stellen, de knop 

voor de verwarmingsmodus in te drukken en te verzekeren dat de pomp aan 



BEDIENINGSINSTRUCTIES  HEMOTHERM MODEL 400MR, 
BEDIENINGS-/TECHNISCHE HANDLEIDING  

 
 

8 

staat.  De weergegeven VERWARMINGStemperatuur is de temperatuur van 
de vloeistof die door de warmtewisselaar en de hyper-/hypothermiedeken 
circuleert (als u ervoor kiest om een deken te gebruiken). 

 
 NB: Zowel het lage verwarmingselement van 300 watt als het hoge 

verwarmingselement van 1200 watt schakelen in en uit om de ingestelde 
temperatuur te handhaven voor 115VAC-apparaten.  (Zie * voor 
230/240VAC-apparaten.) 

 
* 230/240VAC-apparaten hebben één verwarmingselement van 800 watt en één 

verwarmingselement van 1200 watt. 
 
13. Koel het bloed af door de gewenste vloeistoftemperatuur in te stellen.  Voor 

betere efficiëntie kunt u de temperatuur voor de koelmodus op 3 °C instellen.  
De weergegeven KOELINGS-temperatuur is de temperatuur van de vloeistof 
die door de warmtewisselaar circuleert.   

 
 NB  De compressor schakelt in en uit om de ingestelde temperatuur te 

handhaven. 
 
14. Handhaaf de uiteindelijke hypothermietemperatuur door de ingestelde 

koelingstemperatuur opnieuw in te stellen 
 op 10 °C en de pomp uit te schakelen wanneer de gewenste 

hypothermietemperatuur is bereikt.  Als de temperatuur de neiging heeft om 
te stijgen, schakelt u de pomp weer in zodat het koude water door de 
warmtewisselaar circuleert en de bloedtemperatuur weer daalt.       

 
 NB  Stel de temperatuur van uw warmwaterreservoir in op de gewenste 

aanvankelijke herverwarmingstemperatuur. 
 
15. Voor 115VAC-apparaten verwarmt u opnieuw door de knop VERWARMEN te 

activeren en de ingestelde temperatuur opnieuw in te stellen op de gewenste 
watertemperatuur.  Zowel het verwarmingselement van 300 watt als van 
1200 watt worden ingeschakeld, zodat een maximum van 1500 watt aan 
warmte beschikbaar is om de temperatuur van de vloeistof in het 
warmwaterreservoir te verhogen tot de ingestelde temperatuur.  Op dit 
moment sluit u uw hyper-/hypothermiedeken, indien gewenst, aan op de 
1/8 inch Hansen-fittingen van het HEMOTHERM-apparaat voor een optimaal 
efficiënte herverwarming.   (Zie * voor 100VAC- en 230/240VAC-apparaten.) 

 
16. Als u de gewenste temperatuur van het koudwaterreservoir overschrijdt, kunt 

u de knop VERWARMEN vijf (5) tot tien (10) seconden ingedrukt houden om 
het water in de waterleidingen en warmtewisselaar te laten legen in het 
warmwaterreservoir en met warm water te vullen.  Door terug te schakelen 
naar de modus KOELEN kan warm water in de waterleidingen en 
warmtewisselaar in het koudwaterreservoir worden geloosd, zodat de 
temperatuur van dat reservoir met enkele graden (1° - 6 °C) wordt verhoogd, 



BEDIENINGSINSTRUCTIES  HEMOTHERM MODEL 400MR, 
BEDIENINGS-/TECHNISCHE HANDLEIDING  

 
 

9 

afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de twee reservoirs.  U kunt 
hetzelfde doen als u de gewenste temperatuur van het warmwaterreservoir 
overschrijdt. 

 
17. Om de werking te stoppen, schakelt u de aan-uitschakelaar uit en koppelt u 

alle leidingen naar de warmtewisselaar en deken los van het HEMOTHERM-
apparaat. 

 
* 100/115VAC-apparaten hebben een verwarmingselement van 300 watt en 

een verwarmingselement van 1200 watt.  230/240VAC-apparaten hebben 
één verwarmingselement van 800 watt en één verwarmingselement van 
1200 watt. 

 

1.6 ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 
Als vóór of tijdens de hier besproken bedrijfsprocedure wordt geconstateerd dat water in 
of rond het HEMOTHERM-apparaat lekt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en 
corrigeert u de storing voordat u doorgaat. 
 
Trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het apparaat demonteert. 
 
Thermostaten met hoge- en lagetemperatuurbegrenzing zijn vooraf ingesteld in de fabriek 
en zouden voor de levensduur van het HEMOTHERM-apparaat bevredigend moeten 
functioneren.  Met uitzondering van reparaties aan het koelingselement, is voor de 
reparatie en het onderhoud van het HEMOTHERM-apparaat geen speciaal gereedschap 
nodig.  Probeer de in deze handleiding beschreven reparaties of onderhoudsprocedures 
echter niet zelf uit te voeren, tenzij u over de juiste vaardigheden en kennis beschikt. 
 
Wees uiterst voorzichtig als deze apparatuur wordt gebruikt bij elektrisch kwetsbare 
patiënten (rechtstreeks op het hart aangesloten sonde, katheter of elektroden).  Test vóór 
gebruik altijd op lekstroom.  Op daarop aangewezen punten in de handleiding staan 
aanvullende waarschuwingen. 
 
 

1.7 BESCHRIJVING EN SPECIFICATIES VAN DE APPARATUUR  
 
In paragraaf 1.10 en 1.11 staan de beschrijvingen en specificaties van het 
HEMOTHERM-koel-/verwarmingssysteem.  Deze kunnen zonder kennisgeving worden 
gewijzigd. 
 

1.8 AFSTANDSBEDIENINGSOPTIE 
 
Alle HEMOTHERM-apparaten die na serienummer 891-9327M zijn vervaardigd, zijn 
uitgerust met een afstandsbedieningspoort.  De 25-pens sub-d-poortaansluiting bevindt 
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zich aan de rechterzijde van het apparaat, boven de stroomonderbreker.  Als de 
afstandsbedieningsoptie wordt aangeschaft, omvat de set een passende kabel van 25 ft, 
de afstandsbediening en een bevestigingsklem. 
 
Om de afstandsbediening te installeren, schakelt u eerst het HEMOTHERM-apparaat uit.  
Bevestig de afstandsbediening op een handige plek en gebruik hiervoor de universele 
bevestigingsklem.  Sluit de kabel aan op de twee apparaten en vergrendel deze door de 
duimschroeven op de kabel aan te draaien.  De afstandsbediening werkt hetzelfde als het 
membraanbedieningspaneel op de HEMOTHERM. 
 
NB  Het scherm op de afstandsbediening is 'leeg' tijdens de eerste veertig (40) 

seconden van de vulmodus. 

1.9 KLINISCHE TOEPASSINGEN 
 
Het HEMOTHERM-koel-/verwarmingsapparaat met twee reservoirs werd speciaal 
ontworpen voor gebruik in het extracorporale circuit.  Het apparaat is een zelfstandig 
apparaat voor temperatuurregeling dat gekoeld of verwarmd water levert aan de 
bloedwarmtewisselaar in het cardiopulmonale bypasscircuit. 
 
Het HEMOTHERM-koel-/verwarmingsapparaat regelt en handhaaft de temperatuur bij 
volwassenen door het volledige regelbare bereik tussen 3 °C en 42 °C te gebruiken. 
 
Er zijn veel variabelen die de verwarming of koeling van de patiënt in het extracorporale 
circuit beïnvloeden.  Enkele hiervan zijn het gewicht van de patiënt, de bloedflow, de 
gasflow en de oxygenator/warmtewisselaars.  Het HEMOTHERM-koel-
/verwarmingsapparaat is bedoeld om hoge waterflowsnelheden te leveren bij een lage 
druk voor een veilige en uiterst efficiënte werking met alle momenteel beschikbare 
warmtewisselaars. 
 
Het HEMOTHERM-koel-/verwarmingsapparaat kan helpen bij het in stand houden van 
een normale lichaamstemperatuur (normothermie), met name tijdens langdurige 
chirurgische ingrepen of wanneer de omgevingstemperatuur laag is ingesteld.  Dit kan 
worden bewerkstelligd door een hyper-/hypothermiedeken onder de patiënt te gebruiken.        

1.10 APPARATUUR EN ACCESSOIRES VAN HET HEMOTHERM-SY STEEM 
 
Cat. nr.  HEMOTHERM-apparatuur 
 
400MR  HEMOTHERM-koel-/verwarmingsapparaat met twee reservoirs 
414   Afstandsbediening 
410   Beschermende stofkap 
420   Flowindicator met afsluitklep 
UMC-1  Universele bevestigingsklem 
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MAXI-THERM® dekens voor gebruik bij één patiënt (vinyl) 
Inhoud:  20 dekens per kist (4 dozen met elk 5 stuks) 
 
276   Deken voor volwassenen/operatietafel (24 inch x 60 inch) 
274   Deken voor kinderen (22 inch x 30 inch) 
273   Deken voor baby's (12 inch x 18 inch) 
286   Verbindingsslang (9 ft) 
   (langere slangen beschikbaar) 
 
MAXI-THERM® LITE-dekens voor gebruik bij één patiënt 
 
876 Deken voor volwassenen/operatietafel (25 inch x 64 inch) 
874 Deken voor kinderen (25 inch x 33 inch) 
873 Deken voor baby's (12,5 inch x 18 inch) 
 
 
PLASTIPAD® herbruikbare plastic dekens (polyurethaan) 
 
196   Deken voor volwassenen/operatietafel (24 inch x 60 inch) 
194   Deken voor kinderen (22 inch x 30 inch) 
193   Deken voor baby's (12 inch x 18 inch) 
186   Verlengslang (9 ft) voor deken met koppelingen  
   (langere slangen beschikbaar) 
168   PLASTIPAD-reparatiekit 
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1.11.  SPECIFICATIES VAN HET HEMOTHERM-SYSTEEM 
 

FYSIEKE 
 

• afmetingen: 22 inch B x 22 inch D x 32inch H 
   (55,9 cm breed x 55,9 cm diep x 
   81,3 cm hoog) 
• Benodigde vloerruimte: 
   484 sq. in. (3123 cm2) 
• Gewicht:  198 lbs. (89,8kg) 
• Behuizing: staal van 16 gauge 
• Warme luchtstroom: onderkant 

(benedenwaarts) 
  

CIRCULATIESYSTEEM  
 
Capaciteit reservoir: 
   Koudwaterreservoir - 8 qts  (7,6 liter) 
   Warmwaterreservoir - 6 qts   (5,7 liter) 
 

Reservoirvloeistof:  Gebruik alleen steriel water 
of water dat door een filter van 0,22 micron of 
kleiner is gevoerd. 
Reservoiropening:  gemakkelijk te vullen 
Reservoirbehuizing:  kunststof  
 
Flowsnelheid: 
• 13 liter/minuut door  
      zelfdichtende Hansen-fittingen 
• 15 liter/minuut met flow door 
      Hansen-fittingen 
 
Maximumdruk: 
   12,5 psi - Warmtewisselaar 
 
Aansluitingen: 
 
• 12,5 psi - Dekenaansluiting 
 Snelkoppelingen 
• 1 set ½ inch Hansen-fittingen voor 

warmtewisselaar 
• 1 set 1/8 inch Hansen-fittingen voor deken 
• 1 set ¼ inch Hansen-fittingen voor legen  
 (op apparaat) 
• 1 extra meegeleverde set ½ inch Hansen-

fittingen voor slangen 

ELEKTRISCH  
 
Elektrische kenmerken: 

• (std) 115 V, 60 Hz, 16,9 A 
• (opt) 100 V, 50/60 Hz, 20 A 
• (opt) 230 V, 50/60 Hz, 10,9 A 
• (opt) 240 V, 50/60 Hz, 10,5 A 

 
Benodigde stopcontacten: 
  
   115VAC-apparaten - 20 A, AC              

geaarde stekker van 
ziekenhuiskwaliteit     

 
   100VAC-apparaten - 20 A, AC              

geaard zonder stekker  
 
   230VAC-apparaten - 15 A, AC              

geaard met Europese stekker 
 
   240VAC-apparaten - 15 A, AC              

geaard met Europese stekker 
 
Lekstroom: 
 Onder 300 µA (100/115) 
           Onder 500 µA (230/240) 
 
Stroomonderbreker: 
 In aan-uitschakelaar 
 
 

VEILIGHEID 
 
Bovengrensthermostaat:  44 °C ± 0,5 °C 
Ondergrensthermostaat: 2 °C ± 0,5 °C 
Bedieningsinstructies op apparaat: Ja 
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1.11.  SPECIFICATIES VAN HET HEMOTHERM-SYSTEEM 

 
KOELSYSTEEM  

 
Compressor: ½ pk overmaat 
 
Koelingsbereik vloeistof: 32 °C tot 3 °C 
 

REGELSYSTEEM 
 
Regelbereik vloeistoftemperatuur:  3 °C tot 
42 °C 
 
Regelprecisie vloeistoftemperatuur:  ± 0,5 °C 
 
Instelling vloeistoftemperatuur: 1 °C 

VERWARMINGSSYSTEEM 
 

Nominaal vermogen: 
 
  100/115VAC-apparaten:  
 Laagvermogend 
verwarmingselement - 300 watt 
  Hoogvermogend 
verwarmingselement - 1200 watt  
   
  230/240VAC-apparaten:  
 Laagvermogend 
verwarmingselement - 800 watt 
 Hoogvermogend 
verwarmingselement - 1200 watt 
 
Verwarmingsbereik vloeistof: 25 °C tot 42 °C 
 

ONDERHOUDSGEMAK:  
 
Gemakkelijk te onderhouden             - Ja 
 
Gemakkelijk te onderhouden op locatie  - Ja 
 
Speciaal gereedschap nodig       -  Nee 
(Behalve voor reparaties aan koelelement) 
 
 

GARANTIEPERIODE   
 
1 jaar op onderdelen en arbeid bij 
retournering aan CSZ 
 

 

1.12.  HEMOTHERM-CERTIFICATEN 
 

       
(alleen 115V-apparaten) 
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HOOFDSTUK 2:  BEDIENINGSINSTRUCTIES 
 

2.1 EERSTE INSTALLATIE 
 
Stap 1-10 moet worden gevolgd wanneer het HEMOTHERM-apparaat de eerste keer 
wordt geïnstalleerd.  Raadpleeg voor daaropvolgend gebruik paragraaf 1.5 Algemene 
bedieningsinstructies. 

 

 
1. Verzamel alle benodigdheden en apparatuur. 
 

A. HEMOTHERM-apparaat. 
B. Extracorporaal circuit met bloedwarmtewisselaar. 
C. Hyper-hypothermiedeken (optioneel). 
D. 17 qts. (16 liter) steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron 

of kleiner is gevoerd. [Het koudwaterreservoir heeft een inhoud van 8 qts. 
(7,6 liter), het warmwaterreservoir een inhoud van 6 qts. (5,7 liter), de 
deken (volwassenen) een inhoud van 2 qts. (1,9 liter) en er is ongeveer 
1,5 qts. (1,4 liter) nodig om de verbindingsleidingen en de 
warmtewisselaar te vullen].  Gebruik geen alcohol. 

 
2. Zorg dat de aan-uitschakelaar in de UIT-stand ('O') staat. 
 
3. Til het reservoirdeksel op en verwijder de kap van beide reservoirs.  Vul het 

koudwaterreservoir met 8 qts. (7,6 liter) steriel water of water dat door een 
filter van 0,22 micron of kleiner is gevoerd en vul het warmwaterreservoir met 
6 qts. (5,7 liter) steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron of 
kleiner is gevoerd.  Het niveau moet ongeveer 2,5 cm van de bovenkant 
van elk reservoir zijn of de onderkant van de zeef net bedekken.  

 
4. Steek de stekker in een goed geaard, veilig gemonteerd stopcontact.   

Betrouwbare aarding is alleen mogelijk als apparatuur wordt aangesloten op 
een gelijkwaardig stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.  De derde pen of 
aardpen mag niet worden omzeild.  Het omzeilen, verwijderen of anderszins 
onbruikbaar maken van deze pen kan in elektrisch gevaar resulteren.   

 
5. Plaats het HEMOTHERM-apparaat naast of dicht bij de warmtewisselaar of 

een andere handige plek. 
 

 WAARSCHUWING  
Na ontvangst van de HEMOTHERM moet het apparaat worden gedesinfecteerd volgens de 
DESINFECTIEPROCEDURE van het WATERSYSTEEM.  Verder moet elk apparaat dat uit de opslag 
komt, worden gedesinfecteerd.  Dit niet doen, kan een infectie bij de patiënt en/o f verzorger 
veroorzaken.  
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6. Leg de hyper-/hypothermiedeken op de operatietafel met de 
slangaansluitingen dicht bij de plek waar het HEMOTHERM-apparaat tijdens 
de operatie wordt geplaatst.  Dek de deken af met een laken of grote 
badhanddoek. 

 
7. Sluit de verbindingsleidingen van de warmtewisselaar en deken (indien 

gewenst) aan op het HEMOTHERM-apparaat. 
 
8. Lees de bedieningsinstructies op het toetsenblok voordat u het apparaat 

opstart.  Maak uzelf vertrouwd met de naam en locatie van alle functies en 
regelelementen. 

 
9. Vul de warmtewisselaar en deken door de aan-uitschakelaar in de stand 

AAN/'I' te zetten.  De HEMOTHERM doorloopt een zelfkalibratieprocedure 
waarbij beide schermen leeg zijn en doorloopt vervolgens een vulmodus.  De 
schermen geven aan de verwarmingszijde FI weer en aan de koelingszijde LL 
met als resultaat FILL (VULLEN). Activeer vervolgens de knop voor de 
verwarmings-/koelmodus en daarna de pompknop.  Voeg meer steriel water 
of water dat door een filter van 0,22 micron of kleiner is gevoerd toe aan het 
reservoir van de bij het vullen geselecteerde modus. 

 
10. Raadpleeg paragraaf 1.5 ALGEMENE BEDIENING voor instructies over 

verwarming of koeling. 
 

2.2 AANSLUITINGSPROCEDURE 
 

1. Neem de set met 1/2 inch zelfdichtende Hansen-fittingen en bevestig deze 
aan (2) kunststof slangen met binnendiameter van 1/2 inch die lang genoeg 
zijn om de warmtewisselaar te bereiken vanaf het HEMOTHERM-apparaat.  
Hoe korter de slang is, des te hoger de flowsnelheid.  De vrouwelijke fitting 
moet worden bevestigd aan de slang die naar de waterinlaat van de 
warmtewisselaar gaat en de mannelijke fitting moet worden bevestigd aan de 
waterafvoer van de warmtewisselaar. 

 
2. Nadat de slangen aan de warmtewisselaar zijn bevestigd, bevestigt u de 

1/2 inch zelfdichtende Hansen-fittingen aan de overeenkomstige fittingen 
onder aan de rechterkant van het HEMOTHERM-apparaat (zie afbeelding 
4.1). 

 
3. Bevestig de 1/8 inch zelfdichtende Hansen-fittingen van de hyper-

/hypothermiedeken aan de overeenkomstige set 1/8 inch zelfdichtende 
Hansen-fittingen onder aan de rechterkant van het HEMOTHERM-apparaat. 

 
4. De lucht in de leidingen ontsnapt nadat de pompknop geactiveerd is.  

Controleer het waterpeil in de reservoirs nadat u de verbindende 
waterleidingen hebt gevuld.  
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2.4 INGEBOUWDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
 

1. Een ondergrensthermostaat schakelt de compressor en het indicatielampje 
van de compressor automatisch uit op 2 °C ± 0,5 °C. Het lampje voor lage 
temperatuur gaat branden en er klinkt een alarm.  De circulatiepomp blijft 
echter werken.  In het onwaarschijnlijke geval dat de thermostaat defect 
raakt, bevriest het water wanneer er geen antivries aan is toegevoegd om dit 
te voorkomen.  Hierdoor wordt de circulatie van water ook gestopt. 

 
2. Een bovengrensthermostaat schakelt de verwarmingselementen automatisch 

uit als de watertemperatuur 44 °C bereikt. Maar de circulatiepomp blijft 
werken. Als dat gebeurt, gaat op het voorpaneel een waarschuwingslampje 
voor hoge temperatuur branden en gaat er een alarm af.  Het apparaat moet 
vervolgens  

 worden geretourneerd naar de onderhouds- en technische afdeling voor een 
inspectie van het veiligheidssysteem voor hoge temperatuur. 

 
3. Stroomonderbreker - In de aan-uitschakelaar van het HEMOTHERM-

apparaat (rechterkant) is een stroomonderbreker tegen stroompieken 
ingebouwd die het apparaat en het bedradingssysteem van het ziekenhuis 
tegen mogelijke overbelasting beschermt.   
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HOOFDSTUK 3. ALGEMEEN ONDERHOUD EN ALGEMENE REPARAT IES  
 

3.1 ALGEMEEN   
 
Het HEMOTHERM-koel-/verwarmingsapparaat is ontworpen en vervaardigd voor 
onderhoud op locatie. Voor de reparatie, de kalibratie en het onderhoud van dit apparaat 
is geen speciaal gereedschap nodig, behalve voor reparaties aan het koelelement.  
Probeer deze procedures echter niet zelf uit te voeren, tenzij u over de juiste 
vaardigheden en kennis beschikt.  Wanneer de HEMOTHERM door bevoegd 
ziekenhuispersoneel wordt gerepareerd of onderhouden, vervalt de garantie van het 
apparaat niet. 
 

 

 

 

 
Zorg dat het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u het apparaat 
demonteert. 

 
Door het achterpaneel te verwijderen, kunnen alle interne onderdelen gemakkelijk bereikt 
worden.  U doet dit door de vijf borgschroeven langs de omtrek van het paneel te 
verwijderen. Trek het achterpaneel van het apparaat. 
 
U verkrijgt toegang tot het condensatorrooster door de luchtinlaat aan de voorkant van 
het HEMOTHERM-apparaat te verwijderen.  Om dit te doen, maakt u de vier schroeven 
los waarmee de inlaat aan het apparaat is bevestigd. 
 

3.2 REINIGINGSINSTRUCTIES VOOR DE BUITENKANT 
 
Het HEMOTHERM-apparaat en de afstandsbediening zijn vervaardigd van gepoedercoat 
staal met een kunststof membraantoetsenblok.  Gebruik tuberculocidale doekjes om ze te 
reinigen en te desinfecteren. Vermijd 100% alcohol en andere sterke, onverdunde 
desinfecterende middelen. Deze kunnen verkleuring van de buitenlaag veroorzaken. 
Veeg de gehele buitenkant van het apparaat af en be steed speciale aandacht aan 
de spleten in het apparaat.   
 
NB  De oppervlakken moeten nat blijven voor de in de aanwijzingen bij het doekje 

aangegeven duur.  Gebruik doekjes met bleekmiddel (natriumhypochloriet) als 
werkzaam bestanddeel om verkleuring van het apparaat te voorkomen. 

 
 
 
 

WAARSCHU
WING
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3.3   ONDERHOUD VAN DE WATERRESERVOIRS 
De reservoirs moeten ten minste eens per maand word en geleegd, afgeveegd met 
tuberculocidale doekjes en gevuld met steriel water  of water dat door een filter van 
0,22 micron of kleiner is gevoerd.  
 

 

De reservoirs moeten ten minste eens per maand  een onderhoudsbeurt krijgen, indien 
mogelijk vaker. 
 
Zorg dat de aan-uitschakelaar in de stand UIT/'O' staat voordat u de reservoirs leegt.  
Bevestig vervolgens de 1/4 inch vrouwelijke koppeling van de afvoerslang over een van 
de 1/4 inch mannelijke fittingen aan de zijkant van het apparaat die gemarkeerd zijn met 
LEGEN. Laat het water onder invloed van de zwaartekracht uit het reservoir lopen en 
herhaal dit voor het andere reservoir. Als u het water opvangt in een container, moet u er 
zeker van zijn dat de container een inhoud van ten minste vijf (5) gallon (13,3 liter) heeft.  
 
Verwijder de kap van de reservoirs door de kap bij de handgreep van de zeef op te tillen.  
Voordat u de reservoirs opnieuw vult, reinigt u de onderkant van beide reservoirdeksels 
met een tuberculocidaal doekje.  Reinig de resten van de onderkant en zijkanten van het 
lege reservoir en veeg ze af met tuberculocidale doekjes. Besteed extra aandacht aan 
delen die niet aan water worden blootgesteld, zoals het deksel van elk reservoir en het 
bovenste deel van het waterreservoir.   
 

NB  De oppervlakken moeten nat blijven voor de in de aanwijzingen bij het doekje 
aangegeven duur.  Gebruik doekjes met bleekmiddel (natriumhypochloriet) als 
werkzaam bestanddeel om verkleuring van het apparaat te voorkomen. 

 
Zet de kap weer op het juiste reservoir.  Vul het reservoir opnieuw met steriel water of 
water dat door een filter van 0,22 micron of kleiner is gevoerd. Het warmwaterreservoir 
heeft een inhoud van 6 qts (5,7 liter) en het koudwaterreservoir een inhoud van 8 qts. 
(7,6 liter).  De reservoirs moeten onder alle omstandigheden worden gevuld voordat u het 
HEMOTHERM-apparaat start.  U hoeft de reservoirs niet na elk gebruik te legen. 
  

LET OP 
Volg de richtlijnen van de fabrikant voor veilig hanteren en gebruik van 
chemische stoffen.  
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3.4 REINIGINGS- EN DESINFECTIEPROCEDURE VAN HET WATERSYSTEEM 
 
Ten minste eens per maand moet voor het VLOEISTOFCI RCUIT de hieronder 
vermelde PROCEDURE VOOR REINIGING EN DESINFECTIE/DR OGE OPSLAG 
worden uitgevoerd.  

 

 
PROCEDURE VOOR REINIGING EN DESINFECTIE/DROGE OPSLAG VAN HET 

VLOEISTOFCIRCUIT 
Gebruik huishoudbleekmiddel voor apparaten met circ ulerend water 

 
 
De volgende procedure desinfecteert het vloeistofcircuit in deze producten.  U hebt het 
volgende gereedschap en de volgende artikelen nodig: 

• Afvoerslang (onderdeelnummer 93807) en omleidingsslang, indien van 
toepassing, (onderdeelnummer 93817)  

• Bij overheidsinstantie geregistreerde tuberculocidale doekjes1 
• Reinigingsmiddel2: Prolystica® 2x geconcentreerd enzymatisch voorweek- en 

reinigingsmiddel 
• Desinfecterend middel3: 6% bleekmiddel of 8,25% bleekmiddel 
• Steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron of kleiner is gevoerd  
• pH-strips 
• Geschikte elektrische voeding (wisselstroom). 

 
Procedure: 
1. Schakel het apparaat uit ('O'-stand). 
2. Verwijder eventuele bloedwarmtewisselaars, hyper-/hypothermiedekens en 

slangen die op het apparaat zijn aangesloten. 
3. Voer het water uit beide reservoirs af, zoals beschreven in ONDERHOUD VAN DE 

WATERRESERVOIRS. 

                     
1 Bij ARTG geregistreerd, bij EPA geregistreerd, door Health Canada goedgekeurd 
2 Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG) #151419 
3Health Canada Drug Identification Number (DIN) 6% bleekmiddel (DIN 02459116) of 
8,25% bleekmiddel (DIN's 02459108 of 02438100) 

LET OP 
Volg de richtlijnen van de fabrikant voor veilig hanteren en gebruik van 
chemische stoffen.  
Leeg de HEMOTHERM altijd via een speciale daartoe bestemde afvoer, omdat 
het water in het apparaat biologische contaminanten  kan bevatten. 
Gebruik alleen steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron of kleiner 
is gevoerd. Gebruik geen gedeïoniseerd water.  Gebruik geen alcohol. Alcohol 
kan de deken en/of het apparaat aantasten.  Gebruik geen leidingwater om 
waterreservoirs te spoelen, te vullen, bij te vullen of af te vullen. 
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4. Veeg met een tuberculocidaal doekje de reservoirs en de onderzijde van beide 
reservoirdeksels af.  Besteed extra aandacht aan delen die niet aan water worden 
blootgesteld, zoals het deksel van elk reservoir en het bovenste deel van het 
waterreservoir. 

5. Voer het water uit beide reservoirs af, zoals beschreven in ONDERHOUD VAN DE 
WATERRESERVOIRS. 

6. Veeg met een tuberculocidaal doekje de reservoirs en de onderzijde van beide 
reservoirdeksels af.  Besteed extra aandacht aan delen die niet aan water worden 
blootgesteld, zoals het deksel van elk reservoir en het bovenste deel van het 
waterreservoir. 

 

NB  De oppervlakken moeten nat blijven voor de in de aanwijzingen bij het doekje 
aangegeven duur.  Gebruik doekjes met bleekmiddel (natriumhypochloriet) als 
werkzaam bestanddeel om verkleuring van het apparaat te voorkomen. 

 
7. Bepaal zo nodig of de gewenste herbruikbare deken en/of slangen 

gedesinfecteerd moeten worden en sluit ze op het apparaat aan. 
5a. Er kan slechts ÉÉN (1) deken tegelijk voor desinfectie op het Hemotherm-

apparaat worden aangesloten. 
5b. Om slangen zonder deken te desinfecteren, moet de omleidingsslang 

(onderdeelnummer 93817) worden gebruikt om de twee CPC-fittingen van de 
slang aan te sluiten.  

 

8. Voeg aan elk reservoir de juiste hoeveelheid Prolystica® 2x geconcentreerd 
enzymatisch voorweek- en reinigingsmiddel toe en steriel water of water dat door een 
filter van 0,22 micron of kleiner is gevoerd volgens onderstaande tabel: 

 

RESERVOIR Prolystica 2x 
geconcentreerd 

STERIEL/GEFILTERD 
WATER 

TEMPERATUUR 

KOELEN 
VERWARMEN 

30,4 milliliter 
22,8 milliliter 

7,6 liter 
5,7 liter 

20 °C 
42 °C 

  

9. Schakel het apparaat in ('I'-stand).  Controleer of de verwarmingszijde is ingesteld 
op 42 °C. Stel de koelingszijde in op 20 °C. Laat beide zijden op temperatuur 
komen voordat u doorgaat. 
 

10. Druk op POMP en circuleer gedurende de in onderstaande tabel vermelde tijd voor 
koel- en verwarmingsmodus. Het apparaat gebruikt een interne aftakking om het 
circulatietraject volledig te maken als geen accessoires zijn aangesloten. 

 

 
Dekenaansluiting/retour 

Duur 
desinfectiecyclus per 

modus 
Combinatie 1 N.v.t. – Alleen Hemotherm 5 min. 
Combinatie 2 Hemotherm, cat.nr. 286 slang en deken 10 min. 

Combinatie 3 
Hemotherm, cat.nr. 286 slang en 
omleidingsslang 

10 min. 

 

11. Druk op POMP om de circulatie van het apparaat te stoppen. 
 



ALGEMEEN ONDERHOUD  HEMOTHERM MODEL 400MR, 
       BEDIENINGS-/TECHNISCHE HANDLEIDING  

 
 

21 

12. Voeg aan elk reservoir volgens onderstaande tabel de juiste hoeveelheid bleekmiddel 
toe aan het water en Prolystica® 2x geconcentreerd enzymatisch voorweek- en 
reinigingsmiddel. 

 

NB  Het type bleekmiddel is gebaseerd op het gehalte natriumhypochloriet.  Dit staat op de 
fles bij de actieve bestanddelen. 

RESERVOIR TEMPERATUUR 
BLEEKMIDDEL 

6% natriumhypochloriet 8,25% natriumhypochloriet 
KOELEN 

VERWARMEN 
20 °C 
42 °C 

320 milliliter 
235 milliliter 

230 milliliter 
170 milliliter 

 

13. Druk op POMP en circuleer gedurende de in onderstaande tabel vermelde tijd voor 
zowel de koel- als de verwarmingsmodus. Het apparaat gebruikt een interne 
aftakking om het circulatietraject volledig te maken als geen accessoires zijn 
aangesloten. 
 

 Dekenaansluiting/retour Duur desinfectiecyclus 
per modus 

Combinatie 1 N.v.t. – Alleen Hemotherm 5 min. 
Combinatie 2 Hemotherm, cat.nr. 286 slang en deken  10 min. 

Combinatie 3 
Hemotherm, cat.nr. 286 slang en 
omleidingsslang 

10 min. 

 

14. Leeg elk reservoir volgens de instructies in paragraaf 3.3.  
 

15. Spoel het apparaat 
13a. Vul het apparaat met steriel water of water dat door een filter van 

0,22 micron of kleiner is gevoerd tot het water tot aan de zeef in beide 
reservoirs reikt. 

13b. Circuleer het water volgens onderstaande tabel in zowel de koelmodus als 
de verwarmingsmodus. 
 

 
Dekenaansluiting/retour 

Duur 
desinfectiecyclus per 

modus 
Combinatie 1 N.v.t. – Alleen Hemotherm 5 min. 
Combinatie 2 Hemotherm, cat.nr. 286 slang en deken  10 min. 

Combinatie 3 Hemotherm, cat.nr. 286 slang en 
omleidingsslang 

10 min. 

 

13c. Leeg elk reservoir volgens de instructies in paragraaf 3.3. 
 

16. Herhaal stap 13 nog twee keer voor in totaal drie keer spoelen. 
 

17. Vul het apparaat na de derde spoeling met steriel water of water dat door een filter 
van 0,22 micron of kleiner is gevoerd tot het water tot aan de zeef in beide 
reservoirs reikt.  Circuleer het water in elke modus gedurende 1 minuut. 
 

18. Controleer het water met pH-strips of een andere geschikte testmethode voor de 
detectie van bleekmiddel. Als bleekmiddel wordt gedetecteerd, herhaalt u stap 13-
15. 
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NB  Om schade aan het apparaat te voorkomen, moet de pH ongeveer 7 zijn.  Gebruik de bij 
de pH-strips of andere geschikte testmethode geleverde gids om de uitslag te 
interpreteren.  Gebruik voor elk reservoir een andere strip. 

19. Als het apparaat weer in gebruik wordt genomen gaat u verder met stap 19. 
 

20. Als het apparaat in droge opslag wordt geplaatst  gaat u verder met stap 20. 
 

21. WEER IN GEBRUIK NEMEN: Zorg dat de waterreservoirs worden gevuld met 
steriel water of water dat door een filter van 0,22 micron of kleiner is gevoerd. 
Schakel het apparaat uit en ga verder met stap 24. 
 

22. VOOR DROGE OPSLAG:  Als het apparaat in droge opslag wordt geplaatst, voert 
u de volgende stappen uit. 
 

23. Voer het water uit beide reservoirs af, zoals beschreven in paragraaf 3.3. 
 

24. Wanneer alle vloeistof uit het apparaat is verwijderd, koppelt u de afvoerslang(en) 
af en veegt het apparaat schoon.  
 

25. Het apparaat is nu gereed voor opslag.  
 

26. Verwijder alle accessoires die op het apparaat zijn aangesloten.  Noteer het 
onderhoud volgens het protocol van Cincinnati Sub-Zero en het ziekenhuis. 
(Onderhoudschecklists staan in paragraaf 3.19 en 3.20). 

Wanneer u het apparaat weer uit de opslag haalt, herhaalt u de hierboven beschreven 
desinfectieprocedure. Voer alle controles uit zoals beschreven in deze handleiding. 
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3.5 ONDERHOUD VAN HET WATERFILTER  

 
Het HEMOTHERM-circulatiesysteem heeft een waterfilter die de leiding van deeltjes 
ontdoet terwijl het water door het systeem wordt gepompt.  Het waterfilter is een T-
vormige fitting van kunststof die in de slang tussen de pomp en het uitlaatverdeelstuk is 
geplaatst. In de heldere plastic dop van het waterfilter bevindt zich een rooster van 
roestvrijstaal draadgaas. 
 
Het waterfilter moet eens in de drie maanden, of vaker als dat nodig wordt geacht, uit 
elkaar worden genomen en worden gereinigd.  Hiervoor moet het achterpaneel van de 
behuizing worden verwijderd.  De dop van het waterfilter moet vervolgens worden 
losgedraaid.  Het draadgaas en de plastic dop moeten vervolgens worden 
gedesinfecteerd.  Daarna zet u de onderdelen weer in elkaar. 
 

1. Druk de aan-uitschakelaar in de stand UIT/'O'. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Laat beide reservoirs leeglopen zoals beschreven in paragraaf 3.3. 
 
4. Verwijder de vijf schroeven waarmee het achterpaneel is vastgezet.  Laat het 

paneel naar buiten tot op de vloer zakken. 
 
5. Zoek het waterfilter (weergegeven  hieronder). 

 

 WAARSCHUWING  
Trek de stekker altijd uit het stopcontact  voordat u onderhoud uitvoert aan interne 
componenten. Als u nalaat om de stekker uit het stopcontact te trekken, kan dit een 
elektrische schok  veroorzaken. 
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6. Pak de ingekeepte rand van de dop van het filter stevig vast en verwijder 
deze.  De dop en slang bevatten water als het apparaat vóór de reiniging 
werd gebruikt. Het draadgaas kan boven in de fitting vastzitten of kan in de 
plastic dop zitten. 
 

NB  Het water in de slangen en dop kan glij- en valgevaar opleveren. 
 
7. Verwijder het draadgaas. 
 
8. Reinig het draadgaas en de plastic dop met een tuberculocidaal doekje. Pas 

op dat u de zwarte O-ring in de rand van de plastic dop niet verliest. 
 

NB  De oppervlakken moeten nat blijven voor de in de aanwijzingen bij het doekje 
aangegeven duur.  Gebruik doekjes met bleekmiddel (natriumhypochloriet) als 
werkzaam bestanddeel om verkleuring van het apparaat te voorkomen. 

 
9. Leg het draadgaas weer in de plastic dop en plaats het draadgaas, de O-ring 

en plastic dop onder de fitting. 
 

NB Als de zwarte O-ring niet in de plastic dop zit wanneer de dop weer op het apparaat 
wordt gezet, kan water uit het apparaat lekken.  

 
10. Draai de dop rechtsom op de fitting tot hij goed vastzit. 

 
NB  Als de plastic dop niet onder de juiste hoek of niet stevig genoeg wordt vastgedraaid, 

kan water uit het apparaat lekken. 
 

 
11. Zet het achterpaneel van de behuizing weer terug.  Zet het paneel met de vijf 

schroeven vast. 
 

12. Noteer dat u onderhoud aan het apparaat hebt uitgevoerd. 
(Onderhoudschecklists staan in paragraaf 3.19 en 3.20). 

 

3.6 ONDERHOUD VAN HET CONDENSATORROOSTER 
 
Koude lucht wordt aangevoerd via het rooster aan de voorkant van het HEMOTHERM-
apparaat.  Warme lucht wordt uitgestoten via de onderkant van het apparaat.  Zowel de 
luchtinlaat als de -uitlaat moeten vrij worden gehouden wanneer het apparaat in bedrijf is. 
 
Als het rooster van de condensator bedekt raakt met stof en pluizen, neemt het 
koelvermogen van het apparaat af.  DE CONDENSATOR MOET TEN MINSTE EENS 
PER MAAND WORDEN GEREINIGD.  Om dit te doen maakt u de vier schroeven los 
waarmee het rooster van de condensator over de inlaat is bevestigd.  Verwijder 
vervolgens de stofdeeltjes en pluizen die zich hebben verzameld met een borstel of 
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stofzuiger.  Veeg beide zijden van het condensatorrooster af met een tuberculocidaal 
doekje.    Zet het condensatorrooster ten slotte terug en draai alle vier schroeven vast. 
 
NB  De oppervlakken moeten nat blijven voor de in de aanwijzingen bij het doekje 

aangegeven duur.  Gebruik doekjes met bleekmiddel (natriumhypochloriet) als 
werkzaam bestanddeel om verkleuring van het apparaat te voorkomen. 

 

3.7 ONDERHOUD VAN DE HYPER-HYPOTHERMIEDEKENS 
 
Dit hoofdstuk beschrijft het algemeen onderhoud en het onderhoud voor de herbruikbare 
en disposable  dekens.  Algemene onderhoudstaken omvatten het reinigen, legen en 
opslaan van de dekens. Raadpleeg de betreffende gebruiksaanwijzing voor nadere 
informatie over het onderhoud van Cincinnati Sub-Zero-dekens.  
 
PLASTIPAD® of GELLI-ROLL® herbruikbare deken 
 
NB  Herbruikbare dekens kunnen het apparaat dat eraan is verbonden opnieuw besmetten. 
 
Cincinnati Sub-Zero herbruikbare dekens zijn vervaardigd van biocompatibel 
polyurethaan/urethaan.  Gebruik tuberculocidale doekjes om ze te reinigen en te 
desinfecteren. Vermijd 100% alcohol en andere sterke, onverdunde desinfecterende 
middelen. Deze kunnen verkleuring van de buitenlaag veroorzaken.  
 
NB  De oppervlakken moeten nat blijven voor de in de aanwijzingen bij het doekje aangegeven 

duur.  Gebruik doekjes met bleekmiddel (natriumhypochloriet) als werkzaam 
bestanddeel om verkleuring van het apparaat te voorkomen. 

 
Spoel het product grondig met helder water om restanten van de reinigingsoplossingen te 
verwijderen.  Gebruik GEEN gassterilisatie of autoclaaf om de dekens te reinigen en te 
desinfecteren.  
Om het water uit de herbruikbare dekens af te voeren, schakelt u het apparaat uit. Het 
water in de deken loopt onder invloed van de zwaartekracht terug in het apparaat. Laat 
de deken zo veel mogelijk leeglopen voordat u de deken van het apparaat loskoppelt of 
van het bed, de stretcher of de tafel verwijdert. 
 
Raadpleeg paragraaf 3.4 voor interne desinfectie van herbruikbare dekens en slangen. 
 
Als u PlastiPad-dekens met een permanent aangesloten slang wilt opbergen, rolt u de 
slang losjes op naar het midden van de deken.  Vouw de deken in de lengte naar het 
midden toe, 1/3 vanaf de linkerkant en 1/3 vanaf de rechterkant.  Vouw de dekens niet 
over de breedte. Dit knikt de slang. 
 
Om PlastiPad-dekens zonder permanent aangesloten slang op te bergen, vouwt u de 
hoek met de slangen naar het midden van de deken. Rol of vouw de deken losjes op, 
zonder scherpe vouwen. 
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Bewaar Gelli-Roll-pads plat of opgerold (nooit gevouwen) in een droge ruimte. Houd de 
pads uit de buurt van direct zonlicht. Zorg dat kastdeuren en andere scherpe voorwerpen 
nooit in aanraking kunnen komen met het padoppervlak. 
 
Voer herbruikbare dekens af volgens het beleid/protocol van het ziekenhuis/de instelling. 
 
Disposable dekens voor gebruik bij één patiënt 
De onderhoudsprocedures voor herbruikbare dekens gelden niet voor disposable dekens 
voor gebruik bij één patiënt. Voer dekens voor gebruik bij één patiënt af volgens het 
beleid/protocol van het ziekenhuis/de instelling. 
 

3.8 INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN VERWARMINGSE LEMENTEN 
 

1. Leeg het water uit het reservoir.  Zie paragraaf 3.3. 
 
2. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
3. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
4. Verwijder het achterpaneel van de behuizing door de vijf (5) schroeven te 

verwijderen waarmee het paneel aan het apparaat is vastgezet. 
 
5. Vanuit de achterkant van het apparaat gezien, bevinden de 

verwarmingselementen zich in het onderste deel van het rechter reservoir.  
Het verwarmingselement van 300 watt zit links en het verwarmingselement 
van 1200 watt zit rechts.* 

 
6. Knip de draden zo dicht mogelijk bij het verwarmingselement door. 
 
7. Gebruik een sleutel om het verwarmingselement los te schroeven. 
 
8. Installeer een nieuw verwarmingselement en dicht dit met Teflon-tape of iets 

dergelijks af. 
 
9. Bevestig de draden door de oude draden met het nieuwe 

verwarmingselement te verbinden. 
 
10. Vul het reservoir opnieuw met steriel water of water dat door een filter van 

0,22 micron of kleiner is gevoerd en controleer op lekken. 
 
11. Zet het achterpaneel van de behuizing weer terug.  Draai de schroeven vast. 

 
* 100VAC-apparaten hebben één verwarmingselement van 300 watt en één 
verwarmingselement van 1200 watt.  
    230/240VAC-apparaten hebben één verwarmingselement van 800 watt en één 
verwarmingselement van 1200 watt. 
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3.9 INSTRUCTIES VOOR HET VERVANGEN VAN DE POMPBEHUI ZING OF DE POMP 
 

1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. De pompbehuizing bevindt zich links onderaan de binnenkant van het 

HEMOTHERM-apparaat. 
 
4. Koppel de rubber slangen los van de inlaat- en uitlaatbus. 
 
5. Verwijder de drie bouten waarmee de pomp aan de basis is bevestigd. 
 
6. Verwijder de zeven schroeven waarmee de pompbehuizing aan de 

pompmotor is bevestigd. 
 
7. Verwijder de fitting van de behuizing. 
 
8. Steek de fitting van de defecte pompbehuizing in stap 7 hierboven in de 

identieke opening van de nieuwe pompbehuizing.  Dicht de fitting af met 
Teflon-tape of iets dergelijks. 

 
9. Zet de nieuwe pompbehuizing vast met de zeven in stap 6 verwijderde 

schroeven.  Draai schroeven niet in opeenvolgende volgorde links- of 
rechtsom vast.  Draai één schroef vast, dan een schroef daar tegenover 
enz... 

 
10. Zet de pomp weer vast met de drie bouten die aan de basis zijn bevestigd. 
 
11. Sluit de slangen weer op de inlaat en uitlaat aan. 
 
12. Steek de stekker van het apparaat in een goed geaard stopcontact. 

 
NB  Als alleen de pomp moet worden vervangen, slaat u stap 5-8 over. 
 

3.10 DE SENSOR VERVANGEN 
 

1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Leeg het juiste reservoir (zie paragraaf 3.3), afhankelijk van welke sensor 

wordt vervangen.  In elk waterreservoir bevindt zich één thermistor met 
dubbele temperatuursensor. 
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4. Verwijder het achterpaneel van de behuizing door de vijf (5) schroeven te 
verwijderen waarmee het paneel aan het apparaat is vastgezet. 

 
5. Koppel de stekker los die zich ongeveer 15 cm van de sensorfitting bevindt.  

Verwijder de sensor uit het juiste reservoir.  Zie afbeelding 4.7 voor de locatie. 
 
6. Plaats de nieuwe sensor in het reservoir en draai hem vast. 
 
7. Sluit de stekker aan. 
 
8. Zet het achterpaneel van de behuizing weer met alle schroeven vast. 
 
9. Vul het waterreservoir bij (zie paragraaf 2.1) en controleer op lekken. 

 

3.11 DE PRINTPLAAT VAN DE MICROPROCESSOR VERVANGEN 
 

1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron.  
 
3. Verwijder het membraanbedieningspaneel door de vier schroeven te 

verwijderen waarmee het paneel aan het HEMOTHERM-apparaat is 
bevestigd. 

 
4. Koppel de 12-pens-, 9-pens-, 10-pens-, 25-pens sub D- en aardestekkers los 

die van het bedieningspaneel en het elektrische compartiment komen. 
 

5. Verwijder de printplaat van de microprocessor door de zes moeren en 
sluitringen te verwijderen waarmee de printplaat aan het 
membraanbedieningspaneel is bevestigd.  Verwijder de aardedraad. 

 
6. Neem de nieuwe printplaat voor de microprocessor en sluit de 12-pens-, 9-

pens-, 10-pens-, 25-pens sub D- en aardedraad aan. 
 

7. Installeer de nieuwe printplaat voor de microprocessor op de oorspronkelijke 
plaats door de aardedraad aan te sluiten en de zes moeren met sluitringen 
vast te draaien. 

 
8. Zet het voorpaneel in de oorspronkelijke positie vast door de vier schroeven 

terug te plaatsen en vast te draaien. 
 
9. Steek de stekker van het HEMOTHERM-apparaat in een goed geaard 

stopcontact. 
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3.12 HET MEMBRAANBEDIENINGSPANEEL VERVANGEN   

 
1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Verwijder het membraanbedieningspaneel door de vier schroeven te 

verwijderen waarmee het paneel aan het apparaat is bevestigd. 
 
4. Verwijder de printplaat van de microprocessor door de zes moeren en 

sluitringen te verwijderen waarmee de printplaat aan het 
membraanbedieningspaneel is bevestigd.  Verwijder de aardedraad. 

 
5. Installeer het nieuwe membraanbedieningspaneel door de printplaat van de 

microprocessor en de aardedraad aan te sluiten.  Draai de zes moeren met 
sluitringen vast. 

 
6. Zet het membraanbedieningspaneel in de oorspronkelijke positie vast door de 

vier schroeven terug te plaatsen en vast te draaien. 
 
7. Steek de stekker van het apparaat in een goed geaard stopcontact. 

3.10 HET VERDEELSTUK VERVANGEN 
 

1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Leeg het water uit elk reservoir.  Zie paragraaf 3.3. 
 
4. Verwijder het achterpaneel van de behuizing door de vijf (5) schroeven te 

verwijderen waarmee het aan het apparaat is vastgezet. 
 
5. Vanuit de achterkant van het apparaat gezien, bevindt het verdeelstuk zich 

links onderaan. 
 
6. Koppel de rubber slangen bij het verdeelstuk los. 
 
7. Schroef zowel de uitlaat-/mannelijke fittingen als de inlaat-/vrouwelijke 

fittingen (zie afbeelding 4.1) los van de buitenkant van het apparaat. 
 
8. Verwijder het hele verdeelstuk.  Vervang het door een nieuw verdeelstuk.  

Vervang alle fittingen met de mannelijke fittingen bovenaan en de vrouwelijke 
fittingen onderaan en dicht ze af met Teflon-tape of iets dergelijks. 
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9. Sluit de rubber slangen op het nieuwe verdeelstuk aan. 
 
10. Vul het reservoir opnieuw met steriel water of water dat door een filter van 

0,22 micron of kleiner is gevoerd. 
 

11. Controleer het verdeelstuk op lekken. 

3.14 PROBLEMEN MET DE COMPRESSOR OPLOSSEN (115, 230  en 240VAC-
apparaten) 

 
1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Verwijder het achterpaneel van de behuizing door de vijf (5) schroeven te 

verwijderen waarmee het is vastgezet. 
 
4. De compressor (zie afbeelding 4.7) bevindt zich meteen onder het reservoir.  

Verwijder de schroeven rond de afdekking van de overbelastingsbeveiliging 
en het compressorrelais meteen onder de startcondensator. 

 
5. De startcondensator vervangen  

 
A. Maak de startcondensator met een schroevendraaier los van de 

bevestigingsbeugel. 
B. Verwijder de twee (2) schroeven van het afdekplaatje van het elektrische 

compartiment van de compressor en leg het plaatje opzij. 
C. Verwijder één (1) draad van de condensator uit aansluitpunt S van het 

startrelais en de andere draad uit aansluitpunt S van de elektrische 
verdeelplaat. 

D. Installeer de nieuwe condensator.  
E. Bevestig de draden van de nieuwe condensator aan beide S-

aansluitpunten. 
F. Klik de nieuwe condensator op zijn plaats. 
G. Plaats het afdekplaatje van het elektrische compartiment terug. 

 
6. Het startrelais vervangen 

 
A. Verwijder de twee (2) schroeven van het afdekplaatje van het elektrische 

compartiment van de compressor en leg het plaatje opzij. 
B. Verwijder de drie (3) draden uit de opschuifbare aansluitpunten van het 

startrelais. 
C. Verwijder de twee (2) schroeven waarmee het startrelais aan het 

elektrische compartiment van de compressor is bevestigd. 
D. Installeer het nieuwe startrelais met de schroeven die u in stap c hebt 

verwijderd. 
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E. Sluit de drie (3) draden weer op de opschuifbare aansluitpunten van het 
startrelais aan. 

F. Plaats het afdekplaatje van het elektrische compartiment terug. 
 

7. De overbelastingsbeveiliging vervangen 
 

A. Verwijder de twee (2) schroeven van het afdekplaatje van het elektrische 
compartiment van de compressor en leg het plaatje opzij. 

B. Verwijder één draad van de overbelastingsbeveiliging uit aansluitpunt C 
van de elektrische verdeelplaat en de andere draad van het opschuifbare 
aansluitpunt van de motordraden van de compressor. 

C. Koppel de bevestigingsklem van de overbelastingsbeveiliging met een 
schroevendraaier los en verwijder de overbelastingsbeveiliging. 

D. Installeer de nieuwe overbelastingsbeveiliging en zet hem met de 
bevestigingsklem vast. 

E. Sluit de twee draden die u in stap B hebt verwijderd weer op het 
aansluitpunt C aan. 

F. Plaats het afdekplaatje van het elektrische compartiment terug. 
 
3.15 PROBLEMEN MET DE COMPRESSOR OPLOSSEN (alleen 1 00VAC-apparaten) 
 

1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Verwijder het achterpaneel van de behuizing door de vijf (5) schroeven te 

verwijderen waarmee het is vastgezet. 
 
4. De compressor (zie afbeelding 4.7) bevindt zich meteen onder het reservoir.  

Verwijder de schroeven rond de afdekking van de overbelastingsbeveiliging 
en het compressorrelais meteen onder de startcondensator. 

 
5. De startcondensator vervangen 

 
A. Gebruik een schroevendraaier om beide zijden los te maken. 
B. Verwijder de dop van het uiteinde van de condensator. 
C. Aansluitpunten 2 en 3 bevinden zich op het relais van de compressor.  

Schroef de draden die afkomstig zijn van de startcondensator los en 
verwijder ze. 

D. Installeer de nieuwe condensator. 
E. Sluit de draden van de nieuwe condensator aan op aansluitpunt 2 en 3. 
F. Klik de nieuwe condensator op zijn plaats. 

 
6 Het startrelais vervangen 

 
A. Verwijder de klem van beide uiteinden van het afdekplaatje van het 

elektrische compartiment van de compressor en leg het plaatje opzij. 
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B. Verwijder de twee draden van de condensator uit de aansluitpunten aan 
de linkerkant van het startrelais. 

C. Verwijder het startrelais door het met een zijwaartse heen-en-weer-
beweging naar u toe te trekken. 

D. Installeer het nieuwe startrelais. 
E. Sluit zowel de draden van de condensator als de draden van de 

compressor aan op de juiste aansluitpunten. 
F. Installeer het afdekplaatje van het elektrische compartiment en de 

klemveer opnieuw. 
 

7. De overbelastingsbeveiliging vervangen 
A. Verwijder de rode draad. 
B. Verwijder het relais van de compressor door het recht uit het apparaat te 

trekken. 
C. Trek de connector uit aansluitpunt C. 
D. Verwijder de klemveer. 
E. Vervang door een nieuwe overbelastingsbeveiliging. 
F. Klik de klemveer weer op zijn plaats. 

 

3.16 INSTRUCTIES IN GEVAL VAN LEKSTROOM 
 
Gebruik een elektrische veiligheidstester en meet de elektrische lekstroom van het 
HEMOTHERM-apparaat onder de volgende omstandigheden:  Apparaat AAN en UIT, 
polariteit normaal en omgekeerd, apparaat geaard en niet-geaard.  De lekstroom moet 
onder alle omstandigheden minder dan 300 µA bedragen voor 100/115V-apparaten en 
minder dan 500 µA voor 230/240V-apparaten.  Als de lekstroom van een HEMOTHERM-
apparaat deze waarde overschrijdt of als de lekstroom significant toeneemt, moet de 
oorzaak worden onderzocht. 
 
Excessieve lekstroom wordt meestal veroorzaakt door een defect verwarmingselement, 
maar in andere onderdelen kunnen ook storingen optreden die de lekstroom doen 
toenemen.  Om de bron van excessieve lekstroom te vinden, moeten verdachte 
onderdelen na elkaar worden losgekoppeld tot de bron van de hoge lekstroom is 
gevonden.  
 

3.17 TESTPROCEDURE BOVENGRENS 
 

1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Verwijder de vier (4) zelftappende schroeven uit het 

membraanbedieningspaneel. 
 
4. Oriënteer het bedieningspaneel zodanig dat het elektrische compartiment 

gemakkelijk toegankelijk is. 
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5. Nummer 11 en 12 in afbeelding 4.5 zijn de twee (2) halfgeleiderrelais voor het 

verwarmingselement van 1200 watt. 
 
6. Veroorzaak kortsluiting aan de primaire zijde van relais 11 en relais 12 met 

gebruikmaking van de testleads met krokodillenklemmen of iets vergelijkbaars.  
Op relais 11 veroorzaakt u kortsluiting tussen aansluitpunt 1 en 9.  Op relais 12 
veroorzaakt u kortsluiting tussen aansluitpunt 10 en 2. 

 
7. Zet het membraanbedieningspaneel weer in de oorspronkelijke positie. 
 
8. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan. 
 
9. Nadat het apparaat de modus VULLEN heeft doorlopen, drukt u op de toetsen 

voor verwarmen en pompen.  Het apparaat wordt nu opgewarmd tot voorbij de 
ingestelde waarde tot een temperatuur van 44 °C ± 0,5 °C. Op dit punt geeft 
het apparaat (visueel en akoestisch) HOGE TEMP aan. 

 

3.18 TESTPROCEDURE ONDERGRENS 
 

1. Zet de aan-uitschakelaar in de UIT-stand. 
 
2. Koppel het apparaat los van de voedingsbron. 
 
3. Verwijder de vier (4) zelftappende schroeven uit het 

membraanbedieningspaneel. 
 
4. Oriënteer het bedieningspaneel zodanig dat het elektrische compartiment 

gemakkelijk toegankelijk is. 
 
5. Nummer 4 en 5 in afbeelding 4.6 zijn de twee (2) halfgeleiderrelais voor de 

compressor. 
 
6. Veroorzaak kortsluiting aan de primaire zijde van relais 4 en relais 5 met 

gebruikmaking van de testleads met krokodillenklemmen of iets 
vergelijkbaars.  Op relais 4 veroorzaakt u kortsluiting tussen aansluitpunt 4 en 
2.  Op relais 5 veroorzaakt u kortsluiting tussen aansluitpunt 1 en 3. 

 
7. Zet het membraanbedieningspaneel weer in de oorspronkelijke positie.  
 
8. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan. 
 
9. Nadat het apparaat de modus VULLEN heeft doorlopen, drukt u op de 

toetsen voor KOELEN en POMPEN. Het apparaat koelt nu af tot voorbij de 
ingestelde waarde tot een temperatuur van 2 °C ± 0,5 °C. Op dit punt geeft 
het apparaat (visueel en akoestisch) LAGE TEMP aan. 
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3.19 CHECKLIST VERPLICHT DRIEMAANDELIJKS ONDERHOUD 
 
HEMOTHERM-model 400MR serienr.                          
    Aanvinken indien
  
Ziekenhuis- id.nr. voltooid 

   

1. Externe behuizing en bedieningselementen in goede staat (d.w.z. geen deuken of 
ontbrekende onderdelen).                   

2. Alle waarschuwingslabels goed bevestigd.  

3. Snelkoppelingen zijn dicht en recht en lekken niet.   

4. Netsnoer (d.w.z. geen inkepingen of blootliggende draad) en stekker (d.w.z. geen 
verbogen of ontbrekende pennen) verkeren in goede staat.   

5. Alle indicatielampjes werken (d.w.z. verwarmings- en koelmodus, verwarmingselementen, 
pomp, voeding).  

6. Reinig waterfilter (zie paragraaf 3.5).  

7. Reinig en desinfecteer watersystem (zie paragraaf 3.4).  

8. Controle op lekstroom (alle waarden moeten lager zijn dan 300 µA voor 115V-apparaten 
en 500 µA voor 230V-apparaten).  

• UIT normale polariteit     

• UIT omgekeerde polariteit      

• AAN normale polariteit (verwarming)   

• AAN omgekeerde polariteit (verwarming)   

• AAN normale polariteit (koeling)     

• AAN omgekeerde polariteit (koeling)   

9. Voer controle uit van de ondergrensbeveiliging. (Zie paragraaf 3.18)   

10. Voer controle uit van de bovengrensbeveiliging. (Zie paragraaf 3.17)   

11. Controleer de staat van de dekens, slangen, koppelingen (controleer op lekken). (Zie 
paragraaf 3.7)   

        
 
 
 
      Handtekening inspecteur                                         Datum van inspectie 
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3.20 CHECKLIST VERPLICHT MAANDELIJKS PREVENTIEF OND ERHOUD 
 
 
Serienummer HEMOTHERM _________________________  
    
    Aanvinken indien 
Ziekenhuis-id. nr. _________________________ voltooid 

   

1. Leeg en reinig reservoirs (zie paragraaf 3.3).  

2. Vul reservoirs opnieuw met water (zie paragraaf 3.3)  

3. Reinig condensator en rooster (zie paragraaf 3.6).  

 
 
_________________________________   __________________ 
Handtekening inspecteur                                  Datum van inspectie 
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3.21 PROBLEEMOPLOSSINGSGIDS 
 

SYMPTOOM MOGELIJK PROBLEEM  OPLOSSING 
1. HEMOTHERM-

apparaat gaat niet aan. 
Niet aangesloten Steek de stekker van het 

apparaat in een goed geaard 
stopcontact. 

  Geen stroom bij 
stopcontact. 

Controleer 
stroomonderbrekers van 
elektrische voeding van 
operatiekamer. 

 Stroomonderbreker van 
elektrische voeding is 
geactiveerd. 

Reset de stroomonderbreker 
van de voedingsbron van het 
apparaat (rechts boven aan 
het zijpaneel) door het 
apparaat UIT en weer IN te 
schakelen.  Als de 
stroomonderbreker 
onmiddellijk wordt 
geactiveerd, controleert u of 
er directe kortsluiting optreedt.  
Als het apparaat 5 minuten of 
langer werkt en dan opnieuw 
kortsluiting krijgt, kijkt u of er 
lage netspanning bij het 
stopcontact is. 

 Defecte hoofdschakelaar 
aan de rechterkant van 
het apparaat. 

Vervang schakelaar. 

 Continuïteit interne 
bedrading. 

Los problemen met bedrading 
open circuit op. 

2. Geen watercirculatie 
door bloedoxygenator/ 
warmtewisselaar. 

Pomp uitgeschakeld. Activeer knop op 
bedieningspaneel. 
NB  Led werkt mogelijk niet 
terwijl de knop wel werkt. 

 Snelkoppelingen 
losgekoppeld. 

Controleer alle koppelingen 
om te verzekeren dat ze 
volledig aangegrepen zijn. 

   
Gedeeltelijke aangrijping heeft 
tot gevolg dat koppelingen 
intern niet openen.  Na 
volledig aangrijpen gaat de 
kraag terug naar zijn 
rustpositie. 
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SYMPTOOM MOGELIJK PROBLEEM  OPLOSSING 
2.  (Vervolg) Snelkoppelingen verstopt. Verwijder de koppelingen en 

gebruik perslucht om vreemde 
deeltjes te verwijderen. 

 Verstopt waterfilter. Reinig het waterfilter. 
 Gasbel in vloeistofleiding 

van het apparaat. 
Schakel de pomp uit en wacht 
vijftien (15) seconden.  Zet de 
pomp opnieuw aan. 

 Laag waterpeil in reservoir. Schakel de pomp uit. Vul beide 
reservoirs tot onderaan het 
niveau van de kunststof zeef. 
Zet de pomp opnieuw aan. 

 Gedeeltelijke of volledige 
ijsvorming in reservoir met 
koud water. 

Schakel de modus 
VERWARMEN tien (10) 
seconden in. 

 Stroomonderbreker 
geactiveerd. 

Zie symptoom 1. 

 Pomp werkt niet. Neem stappen voor verlies van 
elektrische stroom naar de 
motor, defecte motor of 
defecte pomp. 

 Elektromagneetkleppen 
voor regeling waterflow 
werken niet. 

Neem stappen voor verlies van 
elektrische stroom naar 
betreffende klep, 
doorgebrande 
magneetklepspoel of 
mechanisch vastzittende klep. 

4. Geen circulatie door 
aangesloten 
patiëntendeken. 

Zie mogelijke problemen bij 
symptoom 2. 

Zie oplossingen bij 
symptoom 2. 

5. Bloedoxygenator/wa
rmtewisselaar koelt 
niet af. 

Verkeerde bedrijfsmodus. Zet de moduskiezer in de 
modus KOELEN, zoals 
aangegeven door de led. 

 Geen waterflow naar 
oxygenator. 

Zie symptoom 2. 

 Onvoldoende flow. Zie symptoom 2. 
  Verwijder gedeeltelijke 

blokkade in externe 
vloeistofcircuit. 

   
Elektromagneetklep zit vast, is 
gedeeltelijk gesloten. Tik stevig 
tegen de klepbehuizing. Reinig 
of vervang vóór het volgende 
gebruik. 
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SYMPTOOM MOGELIJK PROBLEEM  OPLOSSING 
4. Vervolg  Pomp versleten: controleer 

output. (13 liter/min. bij 
9 psi). 

 Ingestelde waarde voor 
KOELEN op te hoge 
temperatuur ingesteld. 

Controleer de ingestelde 
waarde door op de knop 
TEMPINSTELLlNG 
KOELEN te drukken. 

 Modus KOELEN werkt niet 
continu. 

Controleer of de 
weerstandswaarden van de 
temperatuursensor van het 
reservoir met KOUD water 
juist zijn. 

   
Los problemen op met de 
printplaat van de 
microprocessor of vervang 
deze. 

 Koelingssysteem werkt niet 
- water in reservoir voor 
KOUD water wordt niet 
gekoeld. 

Als de compressor niet van 
stroom wordt voorzien, lost 
u de problemen met 
betrekking tot het elektrische 
circuit op (zie 
Bedradingsschema's, afb. 
4.9 en 4.12.) 
 
Als de compressor wel van 
stroom wordt voorzien, lost 
u de problemen met de 
compressor op volgens 
paragraaf 3.13. 
 
Systeem verliest koelmiddel.  
Lektest. Vervang 
filterdroger. Leeg en vul 
opnieuw.  NIEUWE 
VULLING - 27 oz R-134A. 
 
NB  NIET OVERVULLEN. 
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SYMPTOOM MOGELIJK PROBLEEM  OPLOSSING 
5. Bloedoxygenator/warm

tewisselaar koelt 
intermitterend af. 

Intermitterend of 
onregelmatig werkend 
koelingssysteem. 

Controleer de luchtflow door 
de condensator. Beperkte 
luchtflow of defecte 
ventilatormotor kan tot 
thermische overbelasting en 
periodiek uitschakelen van 
de compressor leiden. 
 
Defect besturingsrelais van 
compressor (2SSR). 

6. Laag koelvermogen 
van bloedoxygenator/ 
warmtewisselaar. 

Waterflow gedeeltelijk 
geblokkeerd. 

Controleer of externe 
vloeistofcircuit gedeeltelijk 
geblokkeerd is of dat de 
snelkoppelingen gedeeltelijk 
zijn aangegrepen. 

 Gedeeltelijke of volledige 
ijsvorming in reservoir met 
koud water. 

Schakel de modus 
VERWARMEN tien (10) 
seconden in. 

 Elektromagneetklep voor 
regeling waterflow zit vast. 

Tik er stevig op. Reinig of 
vervang zo spoedig mogelijk. 

 Gedeeltelijk geblokkeerde 
koele luchtflow. 

Verplaats externe apparatuur 
uit de buurt van het 
luchtrooster aan de voorkant 
van de behuizing. 
 
Controleer of stof en pluizen 
zich op de condensator 
hebben opgehoopt; verwijder 
het rooster en reinig met een 
stofzuiger. Als het rooster erg 
zwaar is, verwijdert u het 
achterpaneel en blaast het 
stof met perslucht naar 
buiten. 

 
 
 

  
Controleer de motor van de 
koelingsventilator van de 
condensator. 
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SYMPTOOM MOGELIJK PROBLEEM  OPLOSSING 
6.  (Vervolg) Laag peil koelmiddel. Systeem verliest koelmiddel. 

Lektest. Vervang filterdroger. 
Leeg en vul opnieuw. 
NIEUWE VULLING - 27 oz 
(25 oz. voor 100V)   
R-134A. NB  NIET 
OVERVULLEN.  NB In de 
modus KOELEN moet het 
kijkglaasje (alleen voor 100V-
apparaten), terwijl de 
compressor loopt, vol zijn 
met slechts enkele zichtbare 
bellen. 

 Niet goed werkende 
thermostatische 
expansieklep. 

Om dit onderdeel goed te 
kunnen evalueren, moet men 
kennis hebben van de 
koelingsprincipes. Vervang 
en leeg - Vul opnieuw als alle 
overige koelingsonderdelen 
geëvalueerd zijn. 

7. Bloedoxygenator/ 
warmtewisselaar 
verwarmt heel 
langzaam. 

Verwarmingselement 
werkt niet. 

Controleer hoge vermogen: 
115VAC-apparaten - één 
verwarmingselement van 
1200 watt 

  100VAC-apparaten - één 
verwarmingselement van 
1200 watt 
230/240VAC-apparaten - 
één verwarmingselement van 
1200 watt 

   
Controleer of de 
verwarmingselementen 
stroom krijgen en controleer 
de regelspanning naar 
3SSR- en 4SSR-spoelen. 
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SYMPTOOM MOGELIJK PROBLEEM  OPLOSSING 
7. (Vervolg) Ingestelde temperatuur 

voor verwarmen onder 
gewenste temperatuur 
ingesteld. 

Controleer de ingestelde 
waarde en stel zo nodig 
opnieuw in. 

8. Bloedoxygenator/wa
rmtewisselaar 
verwarmt langzaam. 

Verwarmingselement met 
hoog vermogen 

Controleer 
verwarmingselement 
(1 verwarmingselement) en 
controleer 3SSR-relais. 

 Ingestelde 
microprocessorwaarde te 
laag 

Controleer de ingestelde 
waarde en stel zo nodig 
opnieuw in. 

 Lage circulatiesnelheid 
water 

Controleer of circulatie 
geblokkeerd is. 

9. Deken koelt niet af Zie symptoom 4 Doorloop MOGELIJKE 
PROBLEMEN EN 
OPLOSSINGEN voor 
symptoom 4 in de gegeven 
volgorde. 

10. Deken koelt niet af - 
Bloedoxygenator 
koelt wel 

Waterflow door deken is 
beperkt 

Controleer op 
 Volledig aangrijpen 

snelkoppelingen. 
 Obstructie in onderling 

verbonden slangen. 
 Obstructie in gerepareerde 

deken volgens paragraaf 3.7. 
11. Deken verwarmt 

niet 
Zie symptoom 7 Doorloop MOGELIJKE 

PROBLEMEN EN 
OPLOSSINGEN voor 
symptoom 7 in de gegeven 
volgorde. 

12. Deken verwarmt 
niet - 
Bloedoxygenator 
verwarmt wel  

Waterflow door deken is 
beperkt 

Raadpleeg de OPLOSSINGEN 
voor symptoom 10. 

13. Apparaat werkt niet 
wanneer aan-
uitschakelaar AAN 
staat 

Controleer circuitspanning Los problemen met bedrading 
of regelspanning van 
transformator op (primair 
115 VAC, secundair 12 VAC, 
13 VAC, 16 VAC) 
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SYMPTOOM MOGELIJK PROBLEEM  OPLOSSING 
13.  (Vervolg) Stroomonderbreker Controleer of de 

stroomonderbreker gereset 
moet worden. 

14. Ledlampjes werken 
niet 

Led doorgebrand Retourneer de printplaat van 
de microprocessor en vraag 
om een andere printplaat.  
 

15. Water gaat van het 
ene naar het 
andere reservoir 

Vreemd materiaal in 
elektromagneetklep(pen) - in 
totaal 4 

Verwijder behuizing van 
elektromagneetklep. Reinig, 
zet weer in elkaar en plaats 
terug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALGEMEEN ONDERHOUD  HEMOTHERM MODEL 400MR, 
 BEDIENINGS-/TECHNISCHE HANDLEIDING  
 

 

43 

3.22 PROBLEMEN MET FOUTCODES PRINTPLAAT VAN MICROPR OCESSOR 
OPLOSSEN 
 

1. Als op het uit zeven segmenten bestaande scherm van de printplaat van de 
microprocessor EE01 wordt weergegeven, is er een fout in het 
storingsbestendige systeem van de printplaat.  Als dit geval zich voordoet, 
moet u het apparaat uit gebruik nemen en de printplaat van de 
microprocessor vervangen. 

 
2. Als EE02 wordt weergegeven, is de NOVRAM van de printplaat defect.  Als 

dit geval zich voordoet, vervangt u de printplaat van de microprocessor. 
 
3. Als EE04 wordt weergegeven, is de analoog/digitaalconverter van de 

printplaat defect.  Als dit geval zich voordoet, vervangt u de printplaat van de 
microprocessor.  

 
4. Als EE05 wordt weergegeven, hebt u misschien: 1) een slecht warmtekanaal 

in de printplaat van de microprocessor; 2) een defecte of losgeraakte 
thermistor aan de verwarmingszijde; 3) of een losse verbinding in de 
kabelboom van de thermistor. 

 
Om vast te stellen of de kabelboom een slechte aansluiting heeft of dat de 
thermistor defect is, voert u een continuïteitstest (weerstandstest) uit op de 
kabelboom en thermistor.  Als deze in orde lijken te zijn, vervangt u de 
printplaat van de microprocessor. 

 
5. Als EE06 wordt weergegeven, hebt u misschien: 1) een slecht KOEL-

kanaalcircuit in de printplaat van de microprocessor; 2) een defecte of 
losgeraakte thermistor aan de koelingszijde; 3) of een losse verbinding in de 
kabelboom van de thermistor. 

 
Om vast te stellen of de kabelboom een slechte aansluiting heeft of dat de 
thermistor defect is, voert u een continuïteitstest (weerstandstest) uit op de 
kabelboom en thermistor.  Als deze in orde lijken te zijn, vervangt u de 
printplaat van de microprocessor. 

 
NB  Nuttige suggesties om vast te stellen welke elektromagnetische klep defect is: 
 

BEDRIJFS- 
MODUS 

KOUDWATER- 
RESERVOIR 

WARMWATER- 
RESERVOIR 

 
PROBLEEM 

Verwarmen Legen Vullen A 
Verwarmen Vullen Legen B 
Koelen Vullen Legen C 
Koelen Legen Vullen D 
     
A) Elektromagneet koudwateruitlaat  C) Elektromagneet warmwateruitlaat 
B) Elektromagneet teruggave koud water D) Elektromagneet teruggave warm water 
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HOOFDSTUK 4 INFORMATIE OVER ONDERDELEN  
 

4.1 BESTELINFORMATIE VOOR VERVANGENDE ONDERDELEN 
 

Vervangende onderdelen zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij CSZ,  
 

CSZ International GmbH 
Zehntfeldstrasse 240A 
81825, München 
Duitsland    Tel.:  49-89-43-77-7814 
 

in Europa of via uw lokale erkende Hermotherm-dealer.  Zorg dat u het serienummer van 
uw Hemotherm-apparaat bij de hand hebt wanneer u ons belt voor onderdelen of 
onderhoud zodat we u beter van dienst kunnen zijn. Het serienummer bevindt zich samen 
met het onderdeelnummer op het achterpaneel van het apparaat.  Voor vervangende 
onderdelen is geen minimumorder vereist.   
        

Het verdient sterk aanbeveling om alle Hemotherm-onderdelen te vervangen door 
originele onderdelen van de fabrikant.  Het gebruik van andere onderdelen kan de 
garantie op het apparaat teniet doen en dit mogelijk beschadigen. 
 

Vervangende onderdelen van de fabriek worden F.O.B. verzonden vanuit Cincinnati, 
Ohio, VS.  Bestelde onderdelen worden doorgaans binnen 24 uur na ontvangst van de 
bestelling verzonden.  Het is daarom niet nodig om grote hoeveelheden onderdelen op 
locatie te bewaren.  Als u drie of meer Hemotherm-apparaten hebt, kan het echter 
wenselijk zijn dat uw onderhoudsafdeling een minimumaantal van de aanbevolen 
onderdelen op voorraad houdt voor in geval van nood.  Een lijst met gesuggereerde 
onderdelen vindt u in paragraaf 4.2. 

4.2 AANBEVOLEN VOORRAAD VERVANGENDE ONDERDELEN 
 

ONDERDEELNR.     AANTAL  BESCHRIJVING 
 

07000    1   Hansen-aansluiting (vrouwelijk) 1/8 inch 
06002    1   Hansen-plug (mannelijk) 1/8 inch 
07015    1   Hansen-aansluiting (vrouwelijk) 1/2 inch 
06016    1   Hansen-plug (mannelijk) 1/2 inch 
93500    1   Verwarmingselement 300 W, 115 V 
93501    1   Verwarmingselement 1200 W,115 V 
40005    1   Relais, halfgeleider 25 A:  
        115/100 VAC en 230/240 VAC 
40006    1   Relais, halfgeleider 40 A: 
        115/100 VAC en 230/240 VAC 
93502    1   Verwarmingselement 300 W, 100 VAC 
93509    1   Verwarmingselement 1200W, 100 VAC 
93505    1   Verwarmingselement 800 W, 230/240 VAC 
93506    1   Verwarmingselement 1200W, 230/240 VAC 
05009    1   Elektromagneetklep, 115/100 VAC 
05016    1   Elektromagneetklep, 230/240 VAC 
91066   1   5C Pompbehuizing    
93001   1   5C Pompkit, 230/240 VAC   
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4.3 ONDERDELEN ONDER GARANTIE RETOURNEREN 
 
Voor alle onderdelen geldt een garantie van één jaar. Om tijdens de garantieperiode* 
onderdelen te vervangen, stuurt u het onderdeel vooruitbetaald naar: 
 

CINCINNATI SUB-ZERO PRODUCTS, INC. 
12011 Mosteller Road 

Cincinnati, Ohio 45241, VS 
Telefoon:  +1 (513) 772-8810 

Fax:  +1 (513) 772-9119 
 
Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, moeten onderdelen onder garantie van 
de volgende informatie worden voorzien: 
 
1. Het factuurnummer waaronder het apparaat/onderdeel werd gekocht. 
2. Oorzaak van de storing. 
3. Serienummer van het apparaat. 
4. Installatie- of aankoopdatum. 
5. RMA-nummer* 
 
* U moet eerst een RMA-nummer verkrijgen door de fabriek te bellen voordat u een 
artikel retourneert. 
. 

4.4 ONDERDELEN VERZENDEN 
 
Onderdelen die naar de fabriek moeten worden geretourneerd, moeten zorgvuldig 
worden verpakt; dit geldt met name voor de printplaat van de microprocessor en het 
bedieningspaneel.  Elk van deze printplaten moet in antistatisch verpakkingsmateriaal 
worden verpakt om schade door elektrostatische ontlading (ESD) te voorkomen. 
 
NB: Verzendschade valt onder de verantwoordelijkheid van de verzender.  Verzeker de 

zending zo nodig. 
 

4.5 BESTELINFORMATIE OVER APPARATUUR EN ACCESSOIRES  
 
Apparatuur en accessoires kunnen rechtstreeks bij onze erkende dealer voor uw regio 
worden besteld.  Voor informatie over uw dealer kunt u de afdeling Klantenservice op de 
fabriek bellen op +1 (513) 772-8810 of 1-800-989-7373. 
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Afbeelding 4.1HEMOTHERM voor- en zijaanzicht 
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  Figure 4.2 Onderdelenlijst voor HEMOTHERM - Front &  Side View 
 
   INDEXNR. ONDERDEELNR.  OMSCHRIJVING
   
  
 0  400M  HEMOTHERM-koel-/verwarmingsapparaat   
  
 1  55076  Halfronde handgreep   
 2  56151  Doorlopend scharnier, zwart   
 3  52229  Kunststof oppervlak (serienr. specificeren)   
 4       --   Handgreep voor deksel (gat)   
  
 5  06016   Aansluiting Hansen-fitting 1/2 inch (mannelijk) 
       Uitlaatfitting voor warmtewisselaar   
  
 6  06002   Aansluiting Hansen-fitting 1/8 inch (mannelijk) 
           Uitlaatfitting voor deken   
  
 7  07015   Opening Hansen-fitting 1/2 inch (vrouwelijk) 
       Inlaatfitting voor warmtewisselaar   
  
 8  07000   Opening Hansen-fitting 1/8 inch (vrouwelijk) 
           Inlaatfitting voor deken 
  
 9  30318  Snoeraansluiting - 100 V   
   30309  Snoeraansluiting - 115 V   
   30320  Snoeraansluiting - 230/240 V   
  
 10  06005   Aansluiting Hansen-fitting 1/4 inch (mannelijk)  

      reservoir voor koeling en verwarming, fittingen 
voor legen   

 
 11  35031  Aan-uitschakelaar - Groen   
 12  06429  8 zelftappende schroeven  
       
 13  47014  Condensatorrooster   
 14  56818  Membraanbedieningspaneel 
 15  09959  Printplaat microprocessor   
 16  93812  Kabelaansluiting afstandsbediening    
 17 32018 Aardaansluiting (alleen 230/240 V) 
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100/115 V 

  
230/240 V 

 
Afbeelding 4.3 HEMOTHERM – Membraanbediening   
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Afbeelding 4.4 Onderdelenlijst voor het HEMOTHERM-m embraanbedieningspaneel 
100/115 V 

 
     INDEXNR. OMSCHRIJVING 
  
 1  Schermen met temperatuurled voor koud en warm 
 2  Lampjes voor laag- en hoogvermogend verwarmingselement 
 3  Knop voor testindicator 
 4  Knop Alarm onderdrukken 
 5  Lampjes voor compressor 
 6  Lampje voor lage temperatuur 
 7  Lampje voor laag waterpeil 
 8  Dekenaansluiting 
 9  Knop voor modus Koelen 
 10  Knop ingestelde waarde verlagen (modus Koelen) 
 11  Knop temperatuurinstelling (modus Koelen) 
 12  Knop ingestelde waarde verhogen (modus Koelen) 
  13  Instructies voor koelen 
  14  Pompknop 
  15  Instructies voor verwarmen 
 16  Knop ingestelde waarde verlagen (modus Verwarmen) 
 17  Knop temperatuurinstelling (modus Verwarmen) 
 18  Knop ingestelde waarde verhogen (modus Verwarmen) 
 19  Instructies voor legen 
 20  Knop voor modus Verwarmen 
 21  Lampje voor laag waterpeil 
 22  Lampje voor bovengrens 
 23 Bedieningsinstructies 
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Afbeelding 4.5 HEMOTHERM - Elektrisch subpaneel 
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Afbeelding 4. 6 Onderdelenlijst voor het elektrisch  subpaneel van de HEMOTHERM 
 
   INDEXNR.  ONDERDEELNR.  OMSCHRIJVING 
 
 1  29730   Aansluiting stopcontact 10-polige stekker 
 2  29905   Aansluiting 9-polige stekker 
 3  29720   Contrastekker/LOK-pen 15-polig 
 4  40006   Relais, halfgeleider (compressor) 40 A 
 5  40006   Relais, halfgeleider (compressor) 40 A 
 6  40005   Relais, halfgeleider (elektromagneet koelen) 25 A 
 7  40005   Relais, halfgeleider (elektromagneet verwarmen) 25 A 
 8  40005   Relais, halfgeleider (pomp) 25 A 
 9  40005   Relais, halfgeleider (lage warmte) 25 A 
 10  40005   Relais, halfgeleider (lage warmte) 25 A 
 11  40005   Relais, halfgeleider (hoge warmte) 25 A 
 12  40005   Relais, halfgeleider (hoge warmte) 25 A 
 13  40235   240 VAC relais 
 14  93620   Transformator - 12 V 
 15  28100   Klemmenblok - 100/115 VAC 
 16  33206   DIN-rail - 230/240 VAC 
 17  28420   Klemmenblokstop 
 18  28324   Klemmenblok met zekering   
   37480   Zekering van 1/2 A (te gebruiken in   
        klemmenblok met zekering) 
 19  28322   Klemmenblok 600 V 
 20  35031   Stroomonderbreker - aan-uitschakelaar, 20 A - 

100/115 VAC 
    35030   Stroomonderbreker - aan-uitschakelaar, 15 A - 

230/240 VAC 
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Afbeelding 4. 7 HEMOTHERM - Achteraanzicht 
 
 
 
 

Afbeelding 4. 8 Onderdelenlijst voor de HEMOTHERM -  Achteraanzicht 
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   INDEXNR. ONDERDEELNR. OMSCHRIJVING AANTAL 
 
 1  56532  Specificatielabel, 115 volt 1 
   56619  Specificatielabel, 230 volt 1 
   56647  Specificatielabel, 240 volt 1 
   56531  Specificatielabel, 100 volt 1 
 2  93510  Vlotterknop, koudwaterreservoir 1 
 3  06102  Plaatje met serienummer 1 
 4  04602  Thermische expansieklep 1 
 5  93510  Vlotterknop, warmwaterreservoir 1 
 6  93500  Verwarmingselement, 300 watt - 115 volt (lengte 

8 inch) 1 
   93505  Verwarmingselement, 800 watt - 230/240 volt 

(lengte 8 inch) 1 
   93502  Verwarmingselement, 300 watt - 100 volt (lengte 

8 inch) 1 
 7  41002  Sensor, warmwaterreservoir 1 
 8  93501  Verwarmingselement, 1200 watt - 115 volt 

(lengte 8 inch) 1 
   93506   Verwarmingselement, 1200 watt - 230/240 volt 

(lengte 8 inch)  1 
   93509   Verwarmingselement, 1200 watt, 100 volt (lengte 

8 inch) 1 
 9  93800  Warmwaterreservoir  1 
 10  03021  Indicator vloeistof-kijkglas 1 
 11  02001  Filterdroger 1 
 12  05009*  Elektromagneetklep 1 
 13  05009*  Elektromagneetklep 1 
 15  93518  Compressor, 1/2 pk - 115 volt 1 
   93517  Compressor, 1/2 pk - 230/240 volt 1 
   93513  Compressor, 1/2 pk - 100 volt 1 
 16  47615  Ventilatiemotor condensator, 115/100 VAC 1 
   47616  Ventilatiemotor condensator, 230/240 VAC 1 
 17  46505  Waterfilter 3/4 inch 1 
   93520  Pomp, 5C - 115/100 volt 1 
   93519  Pomp, 5C – 230/240 volt 1
 19  93512  Inlaat/uitloop verdeelstuk 1 
 20  05009*  Elektromagneetklep 1 
 21  05009*  Elektromagneetklep 1 
 22  41002  Sensor, koudwaterreservoir 1 
 23  51014  3/8 Tankfitting 2 
 24 93801 Koudwaterreservoir 1
  
 
* 05016 Elektromagneetklep voor apparaten van 230/240 VAC 
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Afbeelding  4.9 HEMOTHERM - Elektrisch schema 115  volt  
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Afbeelding  4.10 HEMOTHERM Elektrisch schema 230  volt  
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Afbeelding  4.11 HEMOTHERM - Elektrisch schema 240  volt  
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Afbeelding  4.12 HEMOTHERM - Elektrisch schema 100  volt  
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Afbeelding 4.13 HEMOTHERM - Schema van watercircula tie 
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Afbeelding 4.14 HEMOTHERM - Schema van de koeling   

ALLEEN 



 

 

 

Wereldwijd een bestelling plaatsen   
 
 Verenigde Staten en Canada Telefoon +1 (513) 772-88 10 
                                                               (VS) Gratis 1-800-989-7373 
 Internationaal Fax +1 (513) 772-9119  

CSZ International GmbH 
Zehntfeldstrasse 240A 
81825, München 
Duitsland       Tel.:   49-89-43-77-7814 
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