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OS ID®  •  2550 Os i Østerdalen   
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Phillips 20 ml automatisk doseringssprøyte 

Feilsøkingsskjema 

Problem Mulig/sannsynlig årsak Løsning 

1A 

Væske returnerer  

til ryggbeholder 

  

  

  

  

Medisinrester har festet seg i inntaksventilen 

(18). 

Skru løs slangekoblingen 19, (på sprøytedelen) 

og rens innvendig ved å fjerne ventilen (16). 

Rengjør med rent vann og tørk med en myk klut. 

Pass på å sette ventilen inn igjen i riktig retning, 

med fjæra mot munnstykket. 

Fjæra på inntaksventilen (16) mangler. Demonter (se løsning overfor) og sett på plass 

fjæra. 

Inntaksventilen (16) og eller fjæra er  

feilmontert. 

Ventilen står feil vei. Ventilen skal monteres med 

fjæra mot sylinderen. 

1B 

Væske trekkes ikke  

inn i sylinderen 

Medisinrester har festet seg i ventilen (5). Demonter munnstykket (1), og ventil (5). Rens 

anlegget for ventilen foran med vann og en myk 

klut. Rens ventilen (5) og fjæra og sett sammen 

igjen. Pass på å montere ventilen rett vei, med 

fjæra mot munnstykket. 

2 

Væske lekker fra  

munnstykket eller luft 

dras inn i sylinderen 

fra munnstykket. 

  

O-ring for munnstykket (2) er ødelagt. Erstatt med ny pakning. 

Ventilen (5) er montert feil. Demonter og sett sammen riktig.  

Se deleoversikten og monteringsanvisning. 

Ventilen (5) er ødelagt. Erstatt med ny ventil. 

O-ringen (7) på ventilhuset (8) er ødelagt. Erstatt med ny o-ring. 

3 

Luft dras inn i  

sylinderen via  

stempelet. 

  

  

  

Fremmedlegeme i forbindelse med  

stempelpakningen (9). 

Rens eller bytt pakningen. Smør med silikonolje 

før isetting. 

Det er ikke tett mellom stempel og  

stempelstang. 

Ta ut stempelstang (13). Stram stempelet (12)  

forsiktig med en flat skrutrekker. 

Fremre ventil (5) er montert feil. Demonter og sett sammen riktig.  

Se deleoversikt og monteringsanvisning. 

Tilførselsslangen er ødelagt. Erstatt med ny slange. 

Slangetilkoblingen ved ryggbeholder eller 

sprøyte er skadet/ødelagt. 

Bytt en eller begge slangtilkoblinger. 

4 

Stempelet trekkes  

ikke tilbake. 

  

  

Smøreskive (11) og o-ring (9) må smøres. 

Bruk silikonolje. 

Ta ut stempelstang (13) og smør opp. 

Blokkering i sugeslange. 

  

Sjekk slangen for skarpe knekker og/eller  

sprekker. Sjekk også bakre ventil (16) 

Rust eller fremmedlegeme blokkerer ved  

innfestingen i bakre håndtak (23). 

Ta ut pinnebolt (28), rengjør og smør opp. 


