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TÄRKEÄÄ: 
 
Nämä ohjeet ovat olennainen osa laitteen käyttöä. Ohjeita tulee säilyttää laitteen läheisyydessä ja ohjeet tulee 
luovuttaa laitteen mukana muille laitteen käyttäjille. 
Oikeaoppisen ja turvallisen käytön kannalta on tärkeää, että kaikki laitteen käyttäjät lukevat ja tutustuvat 
huolellisesti seuraaviin varoituksiin sekä turvallisuus- ja käyttöohjeisiin ennen ensimmäistä käyttöä.  
Käyttäjällä on vastuu tutustua perinpohjaisesti laitteen toimintoihin sekä oikeaoppiseen käyttöön. 
Jos laitteessa epäillään käyttöhäiriötä, se tulee poistaa käytöstä välittömästi ja tästä on ilmoitettava laitteeseen 
kiinnitettävillä varoituskylteillä, jotta laitetta ei käytettäisi ennen asianmukaisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä. 
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1 VAROITUKSET JA TURVALLISUUSOHJEET 
 
• Jos käyttöhäiriötä epäillään, laite tulee välittömästi poistaa käytöstä. Laitetta ei tule käyttää infuusioihin tai 

transfuusioihin ennen kuin asianmukaiset tutkimukset ovat osoittaneet, ettei häiriötä ole esiintynyt. 
• Virtalähteen irrottaminen on ainoa turvallinen tapa irrottautua päävirrasta. Laitteen hälyttäessä korkeaa 

lämpötilaa potilaan nesteytys tulee välittömästi keskeyttää irrottamalla potilaaseen yhdistävä putki.  Tässä 
laitteessa käytettyä nestettä ei tule enää antaa potilaalle. 

• Laitteen saa kiinnittää vain kyllin tukevatekoisiin infuusiotelineisiin ja laitekiskoille ja joiden ilmoitettu painoraja 
sallii sen. 

• Laitetta tulee käyttää vain tiloissa, joiden sähköistys vastaa yleisiä standardeja ja sääntöjä. 
• Laitetta ei tule käyttää räjähdysvaara-alueilla. 
• Laitetta ei tule upottaa nesteisiin tai steriloida höyryllä tai lämpökemiakaalisin keinoin. 
• Ulkoiset vaikutteet, kuten elektromagneettiset aallot ja lämpötilojen nousut tulee pitää alhaisimmillaan. 
• Vahvat elektromagneettiset kentät (kuten HF-hoidossa tai kirurgisissa laitteissa käytettävät) voivat aiheuttaa 

toimintahäiriöitä. Lämmitin toimii DIN standardin EN 60601-1-2 määrittämissä olosuhteissa. Tämän DIN 
standardin puitteista poiketessa, toimintahäiriöitä voi esiintyä. 

• Varo käyttämästä liiallista voimaa laitetta tai sen oheislaitteita käytettäessä 
• Jos laite putoaa, vahingoittuu ulkopuolisesta voimasta tai toimii toisin kuin näissä käyttöohjeissa kuvataan, 

laitteen käyttö on lopetettava ja se on toimitettava huoltoon. 
• Vain BIEGLER:in valtuuttamat henkilöt ja palveluntarjoajat voivat huoltaa ja säätää tätä laitetta. 
• Säännölliset tekniset turvallisuustarkastukset tulee suorittaa kuten kappaleessa ”Säännölliset tarkastukset” 

kuvataan. 
• Lämmittimen komponentteihin ei tule tehdä mekaanisia tai elektronisia muutoksia. 
• Laitetta ei tule asettaa paljon lämpöä tuottavien laitteiden läheisyyteen eikä käyttää niiden läheisyydessä. 
 
 
Muita turvallisuusohjeita BW 685 S:n lisäosaan Biegler TubeFlow -letkunlämmitin: 
 
• Käytä TubeFlow: letkunlämmitintä vain BW 685 S:n kanssa. 
• Biegler TubeFlow:n saa asettaa BW 685 S :än vain kiinnittimellä kuten kohdassa “Laitteen käyttö” kuvataan. 
• Älä taivuta, peitä, lämmitä tai jäähdytä Biegler TubeFlow:ta. Älä peitä TubeFlow:ta kankailla tai sidetarpeilla. Älä 

reititä huopien, lämpöhuopien tai muiden sellaisten alle. Älä altista suoralle auringopaisteelle tai lämpösäteilylle. 
Reititä TubeFlow ilman poikki millään peittämättä. Älä reititä inkubaattoriin tai sen läpi. Jos ohjeita ei noudateta, 
lämmitetty neste voi ylikuumeta ja potilaalle voi aiheutua palovammoja.  

• Älä lyhennä tai muutoin vahingoita Biegler TubeFlow:ta. 
• Kytke TubeFlow irti BW 685 S:tä vetämällä kytketty johto irti, ei ruuvaten. 
 
BW 685 / BW 685 S  / TubeFlow:ta ei tule käyttää jos: 
 
• Mikäli lämmittimen kuori on vaurioitunut tai lämmittimen päällimmäinen kerros irtoaa. 
• Laite on altistunut fyysiselle rasitukselle (esim. pudotettu, saanut iskun tai ravistettu) 
• Laite on upotettu veteen 
• Laite hälyttää korkeasta lämpötilasta, joka ei aiheudu ulkoisista tekijöistä 
• Pääjohto tai pistotulppa on vahingoittunut 
• Laite on aiheuttanut sähköiskun 
• Kiinnityspuristin on vaurioitunut, jolloin laitetta ei voi enää turvallisesti yhdistää infuusiotelineeseen. 
 
Jos laitteessa havaitaan toimintahäiriötä, asianmukaiset varoituskilvet tulee kiinnittää laitteeseen, kunnes huolto- 
ja korjaustoimenpiteet on suoritettu 
 
Turvallisuusohjeet kertakäyttötuotteille: 
 
• Kuluvat tuotteet on tarkoitettu kertakäyttöisiksi 
• BW 685 / BW 685 S:n kanssa tulee käyttää vain BIEGLER:in kuvaamia steriilejä kulutustuotteita 
• Käytä vain yksittäispakattuja vahingoittumattomia kertakäyttötuotteita 
• Käytä vain tuotteita, joissa on oranssi-raitainen steriiliyden indikaattori (vihreä raita = epästeriili; oranssi raita = 

steriili) 
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2 YLEINEN KUVAUS 
 
BIEGLER BW 685 / BW 685 S on infuusio ja transfuusio lämmitin, joka toimii jatkuvan nestevirran periaatteella. 
Lämmönmuuntimen lämpö johdetaan laitteen lämmönvaihtimen ympärille kierrettyyn jatkoputkeen, jossa 
lämmitettävä neste kulkee. 
 
Patentoitu uramalli mahdollistaa useimpien putkien käytön, siten että lämmitys kohdistuu mahdollisimman suurelle 
letkun pinta-alalle. 
 
Laitteen muotoilun ansiosta letkujen kiinnitys ja irrotus laitteseen on nopeaa ja helppoa. Laitteen kiinnitys 
infuusiotankoon tai laitekiskoon onnistuu helposti ja nopeasti yksinkertaisen kiinnitysmekanismin ansiosta. 
Laitteen selkeästi näyttämä lämpötila voidaan asettaa 37 °C - 41 °C välille, 0.5 °C askelissa. 
 
Laitteen lämpötila säätyy käynnistettäessä aina 38.5 °C. 
Laite suorittaa käynnistyessään hälytyksien ja toimintojen tarkastukset automaattisesti. 
 
Optio: Biegler TubeFlow - letkun lämmitys varusteet on tarkoitettu käytettäväksi BW 685 S sekä potilaan välisen 
letkun lämmittämiseen. TubeFlow järjestelmää voidaan käyttää kaikissa tilanteissa joissa tarvitaan lämmittimen ja 
potilaan välisen infuusion tai transfuusion lämmittämistä. 
 
 

2.1 Toimituksen sisältö 

Infuusio- / verenlämmitin BW 685 / BW 685 S sekä käyttöohjeet 
 
Lisävarusteet BW 685 S lämmittimelle: 
 
Biegler TubeFlow letkun lämmitin  Tilaus No. 12000 
 
 

2.2 Kertakäyttövarusteet 

Biegler BW 685 & BW 685 S on saatavilla seuraavia kertakäyttöisiä varusteita: 
 
Letkusetti 350 cm Tilaus no. 35000 
Letkusetti 460 cm Tilaus no. 45000 
Letkusetti tippakammiolla 460 cm Tilaus no. 25000 
 
Biegler BW 685 S TubeFlow letkunlämmittimen kanssa on saatavilla seuraavia kertakäyttöisiä varusteita: 
 
Letkusetti 530 cm Tilaus no. 16000 
Letkusetti tippakammiolla 560 cm Tilaus no. 15000 
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3 LAITTEEN KÄYTTÖ 

Huomioi käyttöohjeet! Tämän laitteen käyttö vaatii käyttöohjeisiin tutustumista ja niiden hallintaa. 
BW 685 (S) –laitetta ja oheistuotteita tulee käyttää vain asiantuntevan henkilökunnan toimesta.  

 

3.1 Laitteen käyttö 
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Aseta BIEGLER BW 685 / BW 685 S tukevasti infuusiontelineeseen tai laitekiskoon takaosan kiinnityspuristimella 
(Kuva 1/8). Käytä vain riittävän tukevia infuusiotelineitä ja laitekiskoja. 
 
Kytke virtakaapeli virtalähteeseen. Ennen virrankytkemistä varmistu että laitteen takana ilmoitettu käyttöjännite 
vastaa käytössä olevaa jännitettä. Laitteen kytkeytyessä päälle, laite testaa hälytyksen pitämällä lyhyen 
merkkiäänen sekä STANDBY LED (Kuva 1/4) jää palamaan. 
 
Jos halutaan toinen lämpötila kuin 38.5 °C, toiminnan voi suorittaa standby -tilassa painamalla näppäintä  ja 

 (Kuva 1/5 ja Kuva 1/6). Kun toimintaa suoritetaan, sen hetkinen lämpötila näkyy ruudulla. Voit käyttää 
näppäimiä   ja  säätääksesi lämpötilaa. Lämpötilaa voidaan muuttaa vain standby –tilassa. 
 
Paina virtapainiketta  (Kuva 1/3) käynnistääksesi lämmittimen BW 685 / BW 685 S. Laite suorittaa 
itsetestauksen minkä valmistuttua pitää lyhyen merkkiäänen. BW 685 / BW 685 S saavuttaa halutun lämpötilan 
yhden minuutin kuluessa. Todellinen laitteen lämpötila (+/- 0.5 °C) näkyy jatkuvasti laitteen lämpötilan näytöllä. 
 
Valitse käytettävä letku. Kts. "Kulutustarvikkeet" osiota. 
 
Valmistele infuusio tai transfuusio. Tärkeää: BW 685 / BW 685 S:n ja potilaan välisen putken tulee olla vähintään 
40 cm pitkä ja putken ei tule olla venytetty. 

Kuva. 1 
1 Lämmönvaihdin 
2 Lämpötilan näyttö 
3 ON / STANDBY -

painike 
4 STANDBY LED 
5 Lämpötilan vähennys      

-painike  
6 Lämpötilan lisäys -

painike 
7 Letku 
8 Kiinnityspuristin 
9 Nesteen tulosuunta 
10 Nesteen 

poismenosuunta 
11 Hälytys LED 

Kuva 2. 
Letkun asettaminen lämmönvaihtimen uriin. 

 

 
 
Aloita letkun asettaminen laitteen takaosasta. Pyöritä letku varovasti vastapäiväiseen suuntaan laitteen 
lämmönvaihtimen uriin. BW 685 / BW 685 S lämmittimen ja potilaan välisen letkun ei tule olla yli 80 cm pitkä.  
 
HUOM!: Letkun tulee asettua kokonaan lämmönvaihtimen uraan (Kuva 2). Noudata kuvassa 1 mainittua nesteen 
kiertosuuntaa. 
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Lisävaruste Biegler TubeFlow letkunlämmitin BW 685 S lämmittimelle: 
 
Biegler TubeFlow letkunlämmitin kiinnitetään kevyesti painamalla kuvassa 3/4 osoitettuun kiinnityskohtaa. Poista 
BW 685 S Takaosasta liittimen pölysuoja ja kytke TubeFlow letkunlämmittimen liitin laitteeseen. 
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Kuva. 3

Kuva 3.2 

 
 

Kuva. 3.1 
Aseta lämmittimen ja potilaan välinen letku 
kevyesti painamalla TubeFlow letkunlämmittimen 
uraan. 

 
 
Aseta letku koko matkalle TubeFlow 
lämmittimeen. 
 
Tärkeää: Mikäli letkunlämmitintä ei käytetä koko 
matkalta saattaa tämä aiheuttaa lämmittimen 
sekä nesteen ylikuumenemisen. TubeFlow 
lämmittimen lämpösensori sijaitsee 
lämpövastuksen potilaan puoleisessa päässä. 
    

 Kuva. 3 
1 Lämmitettävä letku 
2 Liitin 
3 Toimitilan näyttö LED 

(Vihreä – normaali toiminta / punainen – 
hälytys) 

4 Kiinnitysosa  
5 Lämmitysprofiili 
6 Korkeussäätö  
Mikäli TubeFlow lämmitintä ei käytetä, putken 
päähän tulee asettaa päätykappale (Kuva 3.2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TubeFlow lämmitin kytkeytyy päälle samanaikaisesti kun BW 685 S kytketään päälle. Tämän merkiksi syttyy 
TubeFlow lämmittimeen vihreä merkkivalo. 

• Toimitilan näyttö LED palaa noin yhden sekunnin ajan punaisena kytkettäessä laite päälle. Laite suorittaa tänä 
aikana automaattisen tarkastuksen hälytyksille sekä omalle toiminnalleen. Tarkastuksen yhteydessä laite pitää 
lyhyen merkkiäänen, ilmoittaakseen normaalista toiminnasta.  

• Automaattisen tarkastuksen jälkeen toimitilan näyttö LED syttyy vihreäksi, merkiksi normaalista toimintatilasta.  

• Mikäli laite havaitsee toiminnassaan tai hälytyksissä vikoja syttyy LED punaiseksi ja laite ilmoittaa tästä 
merkkiäänellä. 

  

3.2 Hälytykset 

BW 685 / BW 685 S voi aiheuttaa kahdenlaisia lämpötilahälytyksiä: 
 

Matalan lämpötilan hälytys aktivoituu, kun lämmönsiirtimen lämpötila laskee alle 36.5 °C. Kun laite käynnistetään, 
kuultava hälytys ei ole aktiivinen ensimmäisen 60 sekunnin aikana. 
 

Matalan lämpötilan hälytyksessä, eli < 36.5°C asteissa, LED-valo välkkyy ja laite tuottaa hälytysäänen joka 15. 
sekunti. Tämä hälytys keskeytyy automaattisesti laitteen saavuttaessa 36.5°C lämpötilan.  
 
Korkean lämpötilan hälytys aktivoituu kun lämmönsiirtimen lämpötila nousee yli 42.0°C. Tämän tapahtuessa 
merkkivalo alkaa välkkymään ja laitteen merkkiääni hälyttää jatkuvalla äänellä sekä lämmöntuottaminen 
keskeytyy. Laitteen voi käynnistää uudelleen ja hälytyksen poistaa vasta kun laite on kytketty irti virtalähteestä. 
 

Huomio: Lämpötilahälytyksen voi aiheuttaa myös ulkopuoliset tekijät, kuten altistuminen voimakkaalle 
auringonsäteilylle.  
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3.3 Laitteen sulkeminen 

Käytön jälkeen laite suljetaan seuraavasti: 
 
Aseta laite standby –tilaan painamalla näppäintä  (Kuva 1/3). 
  

 
Vapauta käyttöjärjestelmä paineista kytkemällä käytetyt paine- ja infuusiopumput käytöstä. Tyhjennä laiteeseen 
kytketyt letkut ja varusteet niin hyvin kuin mahdollista. 
 

Irrota kertakäyttötuotteet lämmönsiirtimestä (Kuva 1/1) sekä toissijaisesta putkenlämmittimestä, jos käytössä, ja 
hävitä paikallisten säännösten mukaisesti. 
 
Irrota laite virtalähteestä sekä puhdista ja desinfioi kohdassa “Puhdistus ja desinfiointi” kuvatulla tavalla. 
 

3.4 Vianmääritys 

VIKA (MAHDOLLINEN)SYY RATKAISU 
LEDit eivät syty Ei virtaa Kytke johto 
LEDit eivät syty vaikka laite 
kytketty seinään ja varmistuttu 
virran saatavuudesta. 

Laite viallinen Toimita laite huoltoon 

Sininen LED syttyy, laite ei 
lämpiä 

Laite on standby -tilassa Paina “ON” nappia 
käynnistääksesi laitteen 

Laite ei hälyttä, eikä lämpiä Sisäinen vika Toimita laite huoltoon 
<36.5° LED välkkyy ja hälytys 
kuuluu 15 sekunnin välein 

Matalan lämpötilan hälytys on 
aktivoitunut 

Hälytys lakkaa laitteen 
saavutettua >36.5 °C lämpötilan.  

Hälytys-LEDit syttyvät,  jatkuva 
hälytysääni  

Laite on ylikuumentunut Anna laitteen jäähtyä. Jos 
ongelma toistuu, toimita huoltoon 

Letkua ei saada asetettua 
lämmönvaihtimen uriin pohjalle 
saakka. 

Letkun väärä läpimitta Käytä laitteeseen tarkoitettua 
letkukokoa. 

TubeFlow lämmittimen johdolle ei 
ole sopivaa kytkentä pistettä 

Yhteensopimaton laitemalli Yhteensopiva laitemalli: 
BW 685 S 

TubeFlow ei lämmitä, vaikka BW 
685 S on päällä 

TubeFlow on huonosti kytketty tai ei 
ollenkaan 

Tarkasta TubeFlow lämmittimen 
johdon kytkentä BW 685 S:än 

TubeFlow ei lämpiä BW 685 S on standby –tilassa Paina "ON" –nappia 
käynnistääksesi BW 685 S sekä 
TubeFlow lämmittimen 

4 HUOLTO 
 
BW 685 / BW 685 S on suunniteltu huoltovapaaksi laitteeksi. Pitkän käyttöiän ja turvallisen käytön takaamiseksi 
pyydämme huomioimaan nämä kohdat: 
 

• Pidä laite puhtaana (kts. Kohta “Puhdistus ja Desinfiointi”) 
 

• Säännölliset tekniset turvatarkistukset tulee toimittaa kuten kohdassa “Säännölliset tarkistukset” kuvataan. 
 

5 PUHDISTUS JA DESINFIOINTI 
 
Tärkeää: Ennen laitteen puhdistusta ja desinfiointia, laite tulee irrottaa virtalähteestä irrottamalla johto. 
 

BW 685 / BW 685 S lämmittimet sekä TubeFlow letkunlämmitin tulee puhdistaa käyttäen pehmeää puhdistusliinaa 
sekä vesiliukoisia, mietoja pesunesteitä käyttäen. Laitteen puhdistukseen voi myös käyttää muoville tarkoitettuja 
puhdistusaineita. 
  

Desinfiointiin voidaan käyttää vain valmiita alkoholipohjaisia desinfiointisuihkeita. 
 

Älä desinfioi laitetta höyryllä (kuten autoklaavilla), kuumalla ilmalla tai lämpökemikaalisilla aineilla. 
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6 SÄÄNNÖLLISET TARKISTUKSET 
 
BW 685 / BW 685 S:n sekä TubeFlow:n säännölliset tekniset turvatarkistukset (paikallisten säännösten 
mukaisesti) tulee suorittaa vähintään kerran vuodessa sellaisen henkilön toimesta, jolla siihen on koulutus ja 
käytännön kokemus. 
 
Säännöllisten tarkistusten tulokset tulee dokumentoida ja niistä tulee käydä ilmi tarkastanut taho, laitteen numero 
sekä päivämäärä. 
 
Mittausten aikana laitetta ei tule altistaa auringonsäteille, vedolle tai muille ulkopuolisille tekijöille, jotka voivat 
vaikuttaa tuloksiin.  
 
Tärkeää: Jos tarkastuksen aikana laitteessa havaitaan toimintahäiriö, laite tulee varustaa varoituskylteillä ja se 
tulee poistaa käytöstä, kunnes asiaankuuluvat huoltotoimenpiteet on suoritettu. 

LÄMPÖTILAN NOUSUN TARKISTUS (BW685/S) 
Jos lämpötilan nousu (mallissa BW685/S) 38.5 asteeseen kestää huomattavasti kauemmin kuin minuutin, 
laitteessa on toimintahäiriö.  
 

KONTROLLILÄMPÖTILAN TARKISTUS (BW685/S) 
Kontrollilämpötila tarkastetaan lämmönvaihtimen urasta. Mittauksessa voidaan käyttää kontakti lämpömittaria 
(toleranssi +/- 0.15 °C) joka asetetaan lämmönvaihtimen uran pohjalle ja kiinnitetään esimerkiksi infuusioletkun 
pätkällä. Tarkastus suoritetaan asettamalla laitteen lämpötilaksi 38.5 °C. Kun lämpömittarin lukema on stabiili, 
tulee lukeman olla +/- 0.5 °C päässä asetetusta. Mikäli mittaustuloksessa on suurempi ero ja mittarin toiminta ja 
tarkkuus on varmistettu, laitteessa on toiminta häiriö ja se tulee toimittaa huoltoon. 

MATALAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN TARKISTUS(BW685/S) 
Esilämmitä laite 38.5 °C. Kytke laite pois virrasta. Paina -näppäin alas ja kytke laite uudestaan virtaan. 
Hälytysäänen jälkeen, päästä  -näppäin pois. Paina -näppäintä. Nyt laite on toimintakunnossa ja kaikki 
hälytykset päällä, mutta lämmitys on poiskytketty. BW 685 / BW 685 S jäähtyy. Kun lämpötila laskee alle 36.5 °C –
kynnyksen, Matalan lämpötilan hälytys pitäisi aktivoitua.  
Turvallisuussyistä tässä tilassa kuuluu lyhyt hälytysääni joka toinen sekunti ja STANDBY –valo (Kuva 1/4) välkkyy. 
Mikäli, hälytys ei aktivoidu, laitteessa on toimintahäiriö. 

KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYKSEN TARKISTUS (BW685/S) 
Esilämmitä laite 41 °C ja odota lämpötilan tasaantumista. Kytke laite pois virrasta. Paina –näppäin alas ja kytke 
virta jälleen. Hälytysäänen jälkeen päästä -näppäin pois. Paina -näppäintä. Laitteen lämpötila nousee 42.5 
°C. Havainnoi lämpötilan ilmaisinta, korkean lämpötilan hälytyksen tulisi aktivoitua kun lämpötila ylittää 42 °C. 
Turvallisuussyistä tässä tilassa kuuluu lyhyt hälytysääni joka toinen sekunti ja STANBY –valo (Kuva 1/4)  välkkyy. 
Mikäli, hälytys ei aktivoidu, laitteessa on toimintahäiriö. 
 

 YLEISEN KUNNON TARKISTUS(BW685/S) 
Laitteen yleinen kunto tulee tarkistaa mekaanisten vikojen varalta ja että laitteen tarrat ovat vahingoittumattomia, 
varsinkin koskien laitemerkintää laitteen takapuolella. 
Jos laitteessa havaitaan mekaanista vikaa, joka voi aiheuttaa vahingon  
tai kyseenalaistaa laitteen toiminnan, on laite toimitettava huoltoon. 

SÄHKÖTURVALLISUUS (BW685/S) 
Laitteen maadoitus sekä vuotovirta tulee mitata säännöllisesti tarkastuksien yhteydessä. Maadoituksen resistanssi 
tulee olla pienempi kuin < 0.3 Ohm sekä vuotovirran pienempi kuin 0.75 mA. Mikäli mitatut arvot ovat suurempia, 
tulee laite toimitta huoltoon. 
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YLEISEN KUNNON TARKISTUS(TubeFlow) 
TubeFlow:n tarkistus aloitetaan silmämääräisellä tutkimuksella. 
Laite tulee tarkistaa mekaanisten vikojen varalta sekä laitemerkinnän tulee olla vahingoittumaton 
Laitteessa ei saa esiintyä merkkejä saastumisesta tai korroosiosta, etenkään kytkentöjen osalta. Tämä voi 
kyseenalaistaa turvallisen käytön. 
Jos laitteessa havaitaan mekaanista vikaa, joka voi aiheuttaa vahingon  
tai kyseenalaistaa laitteen toiminnan, tulee laite toimittaa huoltoon. 
 

KONTROLLILÄMPÖTILAN TARKASTUS (TubeFlow) 
Lämpötilan tarkistus tulee suorittaa ympäristön lämpötilan ollessa 22 °C ± 1 °C. Mittauksen aikana lämmintä ei tule 
altistaa auringonsäteille, vedolle tai muille ulkopuolisille vaikuttimille, jotka voivat muuttaa mittaustuloksia. 

 

TubeFlow lämmitin tulee kiinnittää normaalisti BW 685 S lämmittimeen näissä käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.   
Lämpötilan mittaamiseen soveltuu digitaalinen lämpömittari jonka sensorin läpimitta on n. 5 mm.   
 
Aseta lämpömittarin sensori TubeFlow lämmittimen potilaan puoleisesta päästä. Sensori 
tulee olla letkun kiinnittimeen nähden keskellä. Sensorin tulee olla vähinttään 20 cm matkalta 
lämmittimen sisällä. (Kuva 4)  
Käynnistä BW 685 S lämmitin ja tarkasta että laite toimii normaalisti. 
Odota 45 minuuttia, jonka jälkeen TubeFlow lämmittimen tulisi saavuttaa 39 °C 
lämpötila koko lämmittimen matkalta. 
Kytke lämpömittari päälle ja lue mittarin lukema. Mikäli lukema poikkeaa enemmän kuin ± 
1.5 °C. Laite tulee toimitta huoltoon. 

Kuva 4
Lämpötilasensori 

 

 
 
 
 
 
 

YLILÄMPENEMISSUOJAN TARKASTUS (TubeFlow)  
TubeFlow lämmittimessä on erillinen lämpösensori laitteen lämpötilan säätelyyn. Laitteisto tarkastaa jatkuvasti 
lämpösensorin lämpötilan ja säätää tämän mukaisesti käytettävää lämmitystehoa. Mikäli laitteen lämpötila ylittää 
ennalta asetetun raja-arvon, lämmitys kytkeytyy kokonaan pois päältä. Ylilämpenemissuojan tarkastamiseksi 
tarvitaan kalibroitu kiertotermostaatti jolla voidaan asettaa lämpötila 39 °C ja 45 °C välille.  
Aseta termostaatin lämpötilaksi 40 °C. Aseta TubeFlow lämmittimen potilaan puoleinen pää termostaatin 
säätämään vesiastiaan.  
Käynnistä TubeFlow lämmitin. Odota kunnes veden lämpötila on saavuttanut 40 °C.  
 
Lisää veden lämpötilaa termostaatista 0.5 °C askelissa ja odota jokaisen askeleen jälkeen kunnes säädetty 
lämpötila on saavutettu.  
Ylilämpenemissuoja pitäisi kytkeytyä päälle 42 °C +/- 1.5 °C. TubeFlow lämmittimen merkki LED syttyy punaiseksi 
sekä laite pitää merkkiäänen. 
Mikäli lämmittimen ylilämpenemissuoja ei kytkeydy päälle ilmoitetussa arvossa, tulee laite toimitta huoltoon 
kalibroitavaksi. 
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7 VALMISTAJAN VASTUU 
Valmistaja ja myyjä eivät ole vastuussa mikäli: 
 
• Laitetta ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaisesti 
 

• Laitteen käyttäjää ei ole perehdytetty laitteen käyttöön käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti 
 

• Huoltoja ei ole suoritettu valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltopalvelun tuottajan toimesta 
 

• Laitetta on käytetty tiloissa jotka eivät täytä kansallisten standardien vaatimia ominaisuuksia sähköasennuksien 
suhteen.  

 
 

• alkuperäisiä varaosia ei käytetä tai huoltoa ei suoriteta määräysten mukaisesti 
 

8 TAKUUEHDOT 
Valmistaja on vastuullinen korjaamaan maksutta laitteen, jos laitteessa havaitaan materiaaleista tai valmistuksesta 
johtuvia vikoja 24 kuukauden sisällä laitteen hankinnasta. 
Takuuehdot täyttyvät näiden ehtojen mukaisesti: 
   

• Valmistajalle ja / tai myyjälle ilmoitetaan vaateesta välittömästi vian havaitsemisen jälkeen. 
 

• Valmistajan ja / tai myyjän ohjeita varastoinnissa, pakkaamisesta ja palauttamisesta toteutetaan. 
 

• Laitteen hankkijalla on esittää hankinnasta asianmukainen, päivätty kuitti. 
 

• Asiakkaan havainnoimista vioista tulee olla tarkka kuvaus. 
 
Takuu ei päde, jos havaitaan, että laitteen huoltoa, desinfiointia tai tarkistuksia ei ole tehty ohjeiden mukaisesti tai 
jos laite on vioittunut liiallisesta voimankäytöstä tai väärinkäytöstä tai, jos laitetta on käytetty käyttö- tai 
turvallisuusohjeiden vastaisesti. Takuu ei myöskään päde, jos varaosina on käytetty muita kuin Bieglerin 
alkuperäisiä osia tai, jos huollon tai korjauksia on suorittanut muu kuin valmistajan valtuuttama taho. 
Jos takuuehdot täyttyvät, asiakas huolehtii laitteen kuljetuksen kustannuksista ja riskeistä laitteen käyttöpaikasta 
ja takaisin 
 
Valmistaja ja / tai myyjä eivät missään tapauksessa ota vastuuta asiakkaan vähäisestä huolimattomuudesta. 
Menetetyistä tuloista ei myöskään makseta korvauksia. 
 

9 LAITTEEN  PALAUTUS 
 
Laite tulee huolella puhdistaa ja desinfioida ennen alkuperäiseen pakkaukseen pakkaamista ja palauttamista. 
 
Jos alkuperäistä pakkausta ei ole saataville, tuote tulee pakata asianmukaisesti lähetystapaan nähden. 
 

10 KÄYTÖSTÄPOISTO 
Poista laite sekä lisäosat käytöstä paikallisten säännösten mukaisesti. 
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11 ELECTROMAGNETIC COMPLIANCE 
 
Table 201 
 
Guidelines and manufacturer's declaration – electromagnetic emissions 

The BW685  / BW685 S / TubeFlow is intended for use in the environment specified below. The customer or the user of the 
BW685  / BW685 S / TubeFlow should ensure that it is used in such an environment. 

Interference 
emission 
measurements  

Complian
ce  

Electromagnetic environment – guidelines 

RF emissions  
acc. to CISPR 11 

Group 1 The BW685  / BW685 S / TubeFlow uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference to 
nearby electronic equipment. 

RF emissions  
acc. to CISPR 11 

Class B The BW685 / BW685 S TubeFlow is suitable for use in all establishments, including 
domestic establishments and those directly connected to the public power supply 
network that also supplies buildings used for domestic purposes. 
 

Emission of 
harmonics 
according to  
IEC 61000-3-2   

Class A 
 

Emission of 
harmonics  
according to IEC 
61000-3-3   

Compliant 
 

 

 
Table 202 
 
Guidelines and manufacturer's declaration – electromagnetic interference resistance

The BW685  / BW685 S / TubeFlow is intended for use in the electro-magnetic environment specified below. The customer or 
the user of the BW685  / BW685 S / TubeFlow should assure that it is used in such an environment. 

Interference 
resistance test 

IEC 60601- test 
level 

Compliance  
level 

Electromagnetic environment - guideline 

Electrostatic discharge  
IEC 61000-4-2 

± 6 kV contact 
± 8 kV 
 air 

± 6 kV contact 
± 8 kV 
 air 

Floors should be wood, concrete or ceramic 
tile. If floors are covered with synthetic 
material, the relative humidity should be at 
least 30 %. 

Fast transient 
/electrical bursts  
acc. to IEC 61000-4-4 

± 2 kV for power 
supply lines 
 2 kV± 1 kV for 
input/output lines 

± 2 kV for power supply 
lines 

 The mains power supply quality should be 
that of a typical commercial or hospital 
environment. 

Surges as per  
IEC 61000-4-5 

± 1 kV  
differential mode  
± 2 kV 
common mode 

± 1 kV  
differential mode  
± 2 kV 
common mode 

 The mains power supply quality should be 
that of a typical commercial or hospital 
environment. 

Voltage dips, short 
interruptions  
and voltage variations 
of the supply voltage  
acc. to IEC 61000-4-
11 

< 5 % UT 
(> 95 % fall in UT) 
for ½ period 
 
40 % UT 
(60 % fall in UT) 
for 5 periods 
 
70 % UT 
(30 % fall in UT) 
for 25 periods 
 
< 5 % UT 
(> 95 % fall in UT) 
for 5 s 

< 5 % UT 
(> 95 % fall in UT) 
for ½ period 
 
40 % UT 
(60 % fall in UT) 
for 5 periods 
 
70 % UT 
(30 % fall in UT) 
for 25 periods 
 
< 5 % UT 
(> 95 % fall in UT) 
for 5 s 

 The mains power supply quality should be 
that of a typical commercial or hospital 
environment. 
If the user of the BW685 / BW685 S / 
TubeFlow requires continued operation even 
in the case of power supply interruptions it is 
recommended to connect the BW685  /  
BW685 S / TubeFlow to an uninterruptible 
power source or a battery. 

Power frequency  
(50 Hz/60 Hz) 
 magnetic field IEC 
61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetic fields at this power frequency should 
be at levels characteristic of a typical location 
in a typical commercial or hospital 
environment. 

NOTE UT is the AC mains voltage prior to application of the test level. 
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Table 204 
 

Guidelines and manufacturer's declaration – electromagnetic interference resistance 

The BW685 / BW685 S / TubeFlow is intended for use in the electro-magnetic environment specified below. The customer or 
the user of the BW685 / BW685 S / TubeFlow should ensure that it is used in such an environment. 

 Interference 
resistance test 

IEC 60601-
 test level 

Compliance 
level 

Electromagnetic environment – guidelines 

   Portable and mobile RF communications equipment should be 
used no closer to any part of the BW685 / BW685 S / 
TubeFlow, including cables, than the recommended protection 
distance calculated from the equation applicable to the 
frequency of the transmitter: 
 
Recommended protection distance: 

Conducted RF 
disturbance variables 
acc. to IEC 61000-4-6 

3 Veff 
150 kHz to 80 
MHz 

 1V  in V P
V

d ∗⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
⎛=

1
5,3  

Radiated RF 
disturbance variables  
according to IEC 
61000-4-3 

3 V/m 
80 MHz to 2.5 
GHz 

1E  in 
V/m 

P
E

d ∗⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
⎛=

1
5,3           for 80 MHz to 800 MHz 

   
P

E
d ∗⎟⎟

⎠

⎞
⎜
⎝
⎛=

1
7            for 800 MHz to 2.5 GHz 

   Where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transmitter 
manufacturer and d is the recommended protection distance in 
meters (m). 
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by 
an electromagnetic site survey a should be less than the 
compliance level in each frequency range.b 

Interference may occur in the vicinity of equipment marked 
with the following symbol: 

   

   

 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people. 

a Field strengths from stationary transmitters, such as base stations for radio (cellular /cordless) telephones and land 
mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with 
accuracy. To assess the electromagnetic environment resulting from stationary RF transmitters, an electromagnetic 
site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the BW685 / BW685 S / 
TubeFlow is used exceeds the applicable RF compliance level above, the BW685 / BW685 S / TubeFlow should be 
observed to verify normal operation. If abnormal performance characteristics are observed, additional measures may 
be necessary, such as reorienting or relocating the BW685 / BW685 S / TubeFlow. 

b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than [V1] V/m. 
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Table 206 
 

Recommended safety distances between  
portable and mobile RF telecommunications devices and the  BW685 / BW685 S / TubeFlow 

The BW685 / BW685 S / TubeFlow is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbance 
variables are controlled. The customer or user of the BW685 / BW685 S / TubeFlow can help prevent electromagnetic 
interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) 
and the BW685 / BW685 S / TubeFlow as recommended below, according to the maximum output power of the 
communications equipment. 

Rated maximum 
output power  

of transmitter W 

 Protection distance according to transmitter frequency m 

150 kHz to 80 MHz 
 

P
V

d ∗⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
⎛=

1
5,3  

80 MHz to 800 MHz 
 

P
E

d ∗⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
⎛=

1
5,3  

800 MHz to 2.5 GHz 
 

P
E

d ∗⎟⎟
⎠

⎞
⎜
⎝
⎛=

1
7  

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.33 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended distance can be determined using the 
equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in 
watts (W) according to the transmitter manufacturer. 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people. 

12 MANUFACTURER’S DECLARATION 
The blood and infusion warmer BW 685 / BW 685 S and the tube warmer TubeFlow are medical products as 
defined by Directive 93/42/EEC. 
 
This is documented through the CE mark. 
Notified Body: TÜV Product-Service, Approval Number CE0123 
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13 SYMBOLIT 

 
0123 

Direktiivin 93/42/EEC mukainen 

 Huomioi käyttöohjeet 

 
Älä hävitä tätä tuotetta sekäjätteenä 

 Lämpötilan noston näppäin 

 Lämpötilan laskun näppäin 

 Ylilämpeämisen tai laitevian hälytys 

IPX 4 Roisketiiviys 

 Suojausluokka B 

 
On/Standby -näppäin 

 
Potentiaalintasaus 

SN Sarjanumero 

 Valmistaja 

Symbolit TubeFlow lämmittimelle 

I Toiminnassa Toimintahäiriö 

 
Ei saa peittää Ei saa taivuttaa 

 
Ei saa altistaa suoralle 
auringonpaisteelle  

Ei saa leikata 

Symbolit kertakäyttövarusteille 
  

 Sterile by ethylene 
 
epästeriili – vihreä viiva 

 Designation of the batch steriili - oranssi viiva 

    
Viimeinen käyttöpäivä 

  
Kertakäyttöinen tuote 

The image cannot be displayed. Your computer may  
not have enough memory to open the image, or the  
image may have been corrupted. Restart your  
computer, and then open the file again. If the red x  
still appears, you may have to delete the image and  
then insert it again.
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14 KÄYTTÖ- JA VARASTOINTIOLOSUHTEET 
 
Hyväksytyt olosuhteet kuljetusta ja varastointia varten: 
 
Lämpötila:     10 – 40 °C 
Ilman suhteellinen kosteus: 30 – 75 % 
Ilmanpaine:   700 – 1060 hPa 
 
Lämpötila laitteen käyttöalueella tulee olla 10 – 30 °C. Tätä alemmat tai korkeammat lämpötilat voi vahingoittaa 
laitetta tai sen lisäosia. 
 

15 TEKNISET TIEDOT 
 
Device: Blood and Infusion Warmer 
Type designation: BW 685 / BW 685 S 
Voltage: 230 V / 50Hz 
Power consumption: 1.5 A 
Protection class: I 
Degree of protection: Type B 
Humidity protection: IPX4 
Fuses: primary 2 x 1.6 AT secondary 500 mAT 
Control temperature: 37 °C – 41 °C, adjustable in 0.5 °C steps 
Over temperature switch-off: 42°C / 42.5°C / 45°C ±3°C 
Max. system pressure: 300 mm Hg 
Classification: IIb according to Rule 9 
Operating mode: Continuous operation 
Dimensions of BW 685: W x H x D 228 x 228 x 132 mm 
Weight of BW 685: 1.9 kg 
Dimensions of BW 685 S: W x H x D 228 x 278 x 132 mm 
Weight of BW 685 S: 2.0 kg 
 

Optional accessories 
 

Device: Tube warmer 
Name of model: TubeFlow 
Control temperature: 39℃ 
Dimension: Length 1340 mm 
 
 

16 VALMISTAJA 
 
 
 
 

 
 
Biegler GmbH 
Allhangstrasse 18a 
3001 Mauerbach, Austria 
Tel.  +43 1 979 21 05 
Fax +43 1 979 21 05 16 
email: office@biegler.com 
www.biegler.com 
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