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Phillips 20 ml automatisk doseringssprøyte 

Bruk og vedlikehold 

GENERELT 

Phillips 20 ml automatisk doseringssprøyte er  

konstruert for å kunne brukes med de fleste  

væskeoppløsninger for husdyr.  

Doseringssprøyta fylles automatisk fra rygg-

beholderen. Dette gjør sprøyta både rasjonell 

og økonomisk.  

Dosering kan reguleres fra 0 til 20 ml. 

 

Ventilsettene på sprøyta er laget for å fungere 

godt også for tyktflytende væskeblandinger.  

NB: Siden gummikomponentene i doserings-

sprøyta forringes av løsemidler, kan  

produsenten ikke stilles til ansvar dersom  

sprøyta blir brukt med slike produkter. 

VEDLIKEHOLD 

Før bruk: Finn fram slangesettet og tre først 

begge fjærene inn på slangen. 

Fest slangen til sprøyta og ryggbeholderen  

og skru deretter fjærene inn over slange-

koblingene. Skru mot klokka. Fjærene hindrer 

sprekkdannelser og blokkering av sugeslangen. 

Silikonoljen fordamper under lagring. Det an-

befales å smøre sylinder, stempelpakning og 

stempelstangføring før sprøyta tas i bruk.  

Silikonoljen som følger med har riktig viskositet 

og brukes på alle deler i doseringssprøyta. 

Stempelpakningene kan etter en tids bruk svelle 

ut som følge av oppmetting av silikonolje.  

Demonter pakningene fra stempelet, tørk av og la 

dem tørke noen dager. Om nødvendig, skift  

stempelpakningene. 

NB: Smør aldri doseringssprøyta med matolje 

eller lignende – det virker uttørrende. 

Når sprøyta skal tas i bruk, velg ønsket dosering. 

Fyll sprøyta ved å pumpe gjentatte ganger til  

sylinderen fylles med væske. Fjern all luft ved å 

holde sprøyta vertikalt med munnstykket  

pekende oppover inntil både sylinder og munn-

stykke er fylt.  
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Under bruk 

Skal sprøyta brukes sammenhengende over 

lengre tid, anbefales det å smøre stempel-

pakningen med jevne mellomrom.  

Det enkleste er å skru av munnstykket og  

dryppe to dråper silikonolje direkte på  

stempelet. 

 

Phillips 20 ml automatisk doseringssprøyte 

Bruk og vedlikehold 

Etter bruk 

Av hygieniske årsaker og for sikrest mulig  

funksjon, må doseringssprøyta demonteres og 

vaskes godt i varmt vann etter hver gang den 

har vært i bruk. Medisinrester forsteiner seg og 

hindrer ventilfunksjonen om dette ikke gjøres.  

Når sprøyta er rengjort og tørket, settes  

sylinder, stempelpakning, stempelstangføring, 

ventilene og andre bevegelige deler inn med 

noen dråper silikonolje. Klem så håndtakene 

sammen noen ganger for å spre oljen jevnt  

utover sylinderveggen. 

DOSERING 

Doseinnstilling: Press håndtaket rolig inn og 

løsne låseskruen (25/26) ¼ til ½ omdreining. 

Skru mot klokka.  

Redusere dosen: Klem inn håndtaket til  

fremkant på stempelet står på ønsket  

dosering, og skru justeringsskruen med  

klokka.  

Øke dosen: Klem inn håndtaket, og slipp det 

forsiktig tilbake mens du skrur justerings-

skruen mot klokka.  

Når du har stilt inn på riktig dose, skru fast 

låseskruen.  

Sjekk nøyaktigheten på sprøyta ved å tømme 

en dose i et måleglass.  

Riktig stell rengjøring og vedlikehold sikrer  

optimal funksjon og forlenger sprøytas  

levetid vesentlig. 
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