
De volgende instructies hebben betrekking op eigenaren (apotheken, thuiszorg bedrijven, 
instellingen) van de PARI BOY® Classic. Alvorens de compressor uit te leveren aan een nieuwe 
patiënt, dienen de volgende zaken te worden gecontroleerd en opgevolgd: technische staat, 
onderhouds- en hygiënevoorschriften:

Vervanging van artikelen voor eenmalig gebruik

• Een complete en nieuwe vernevelaar, inclusief masker of mondstuk, inclusief slang, bij
iedere nieuwe patiënt.

• Het witte filter in de compressor dient ieder jaar, iedere 200 uur EN bij iedere nieuwe
patiënt vervangen te worden.

Algemene controles
In geval van zichtbare beschadigingen aan de behuizing en het exterieur, of wanneer de 
compressor extreem vervuild is in het bijzonder rond de aansluitopeningen van slang en snoer, 
raden wij u aan de compressor te retourneren aan de afdeling technische service.

Controle van de prestaties
Controleer de druk van de compressor met behulp van een goedgekeurde manometer, voor-
zien van een flow-ventiel equivalent aan een Pari vernevelaar (zoals de PARI PG41 drukmeter) 
voor iedere uitlevering. De drukmeter dient op te lopen tot 1,6 (+/- 0,2 bar) bij inschakeling.

Indien vervolgens de gemeten druk lager wordt dan 1,2 bar, dient u de compressor na te laten 
zien door de technische service van Pari via uw leverancier.

Voorbereiding en instructies voor 

gebruik van de compressor 

bij een nieuwe patiënt.

Verhuur van de 
PARI BOY® Classic compressor, 
bedoeld voor thuisgebruik
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Pari verhuurcompressor, bedoeld voor thuisgebruik:
instructies ter voorbereiding voor levering aan een nieuwe patiënt

Hygiëne
De behuizing van de compressor en de koffer kunnen allereerst worden gereinigd met een 
oppervlaktereiniger. 

De behuizing van de compressor en de koffer kunnen vervolgens worden gedesinfecteerd 
met een product dat goedgekeurd is door de DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und 
Mikrobiologie) of bijvoorbeeld de richtlijnen van het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezond-
heid en Milieu) of het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid). Indien 
ontsmettingsmiddel in de compressor lekt, dient u deze door de afdeling technische service 
van Pari of een van haar distributeurs te laten controleren.

Als de compressor is ingezet bij een patient met een zeer besmettelijke longziekte (waarbij 
methicilline-resistente staphylococcus aureus, ofwel MRSA, Koch-bacillen (Mycobacterium tu-
berculosis) of enig ander kwaardaardige ziekte betrokken is geweest), raden wij u aan contact 
met Pari op te nemen alvorens de compressor opnieuw in te zetten bij een nieuwe patient.

Onderdelen controle
Alle ontbrekende onderdelen moeten worden vervangen (zie de handleiding voor een volle-
dige lijst).

Documentatie
De volledige handleidingen (compressor EN vernevelaar) dienen bijgeleverd te worden bij 
iedere nieuwe patient.
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