
EWACS Öronspolare 
Ear WAter Cleaning System 

  
  
  

 

Lätthanterlig och effektiv  
 
 
Behaglig och säker för 
patienten. 
 
 
Ansluts till vanlig 
vattenledning. 

Lätthanterlig; tryck bara lätt på 
"avtryckaren"! 
Effektiv behandling genom kontinuerligt 
vattenflöde. 
 
Behaglig för patienten då vattentryck och 
flöde är konstanta.  
Säker; inställt tryck hålls stabilt av en 
tryckregulator.  
 
Monteringen är lätt att göra helt utan eller 
med enkla verktyg. 

 

Öronspolaren består av tryckregulator och spolpistol som ansluts med 
snabbkopplingar inbördes och till vattenblandare. För bästa temperaturkontroll 
rekommenderas anslutning till termostatblandare. Då öronspolaren inte används kan 
blandaren samt handfat eller diskbänk användas som vanligt. 

 

Tryckregulatorn ger ett stabilt spoltryck. Trycket visas på en manometer och 
justeras lätt med den svarta ratten.  
 
  

 

Spolpistolen har bekväm avtryckare och reglerventil som medger ”mjukstart” och 
gör spolningen lätt att utföra. Närmast örat används ett speciellt spolmunstycke i 
plast. Munstycket byts mellan varje patient. 
  

 

Spolmunstycket, tillverkat i polyeten, ansluts med snabbkoppling.  
Det tål rengöring vid behov och är tillverkat av miljövänligt material. 
Spolmunstycken köps i olika förpackningsstorlekar från 10 till 1000 st. 
100 st följer med vid leverans av Öronspolare.  
  

 

Strålsamlaren (tillbehör) med fäste för snabbkoppling kan placeras i 
vattenblandarens snabbkoppling då öronspolaren inte används.  
Därigenom erhålls en mjuk och stänkfri vattenstråle. 

 

 
Extra Snabbkopplingssats (tillbehör) används för att kunna använda öronspolare 
på alternativ plats. Genom att montera en extra snabbkoppling på ytterligare en 
vattenblandare kan öronspolaren lätt flyttas för användning i ett annat rum.  
Består av snabbkoppling samt två st gängadaptrar. 
  

 

Rondskål med avlopp (tillbehör) finns för att slippa att tömma spillvatten så ofta. 
Materialet är plast och den tål alla vanligt förekommande rengöringsmedel samt 
autoklav 135°C. I leveransen ingår en 1,5 m lång PVC-slang. 
 
Rondskålen kan även fås utan avlopp (förp. om 5 st). 

 



                

 
EWACS Öronspolare, teknisk specifikation 
 
 
 
Komplett leverans innehåller: Regulator med manometer och kopplingar 
   Spolpistol med snabbkopplingar (hondel) 
   Slang med snabbkopplingar (handel) 
   Snabbkopplingssats för vattenblandare i 3 delar* 
   Spolmunstycken, sats om 100 st 
   Bruksanvisning 
 
Förbrukningsmaterial:      Slang utan snabbkopplingar, standard 2 m 
   Spolmunstycken i olika förpackningsstorlekar 
       
Övriga tillbehör:  Strålsamlare passande till blandarens snabbkoppling 
   Snabbkopplingssats för anslutning till annan blandare 
   Rondskål med avlopp för spillvatten 
 
Tekniska data:                  Material: Spolpistol  Acetalplast 
   Regulatorhus  Kromad Mässing 
 Slang  Transparent PVC 
 Spolmunstycke HD polyeten 
 
                                           Tryck Vattenblandare (prim.) max 25 bar 

Spolmunstycke (sek.) reglerbart 0 – 1 bar  
 Rek. spoltryck  0,2 – 0,3 bar 
 
                                           Vikt Komplett  750 g  

Spolpistol  180 g 
 
                                           Rengöring Utvändigt: enligt lokalt förekommande rutiner. 

Invändigt:  töm utrustningen på vatten minst 1 gång per 
dag och låt torka över natten. Häng upp slangar. 
Slang: Utöver ovanstående; daglig rengöring med 
genomspolning i diskdesinfektor/motsvarande. Utbyte 1-4 
ggr/månad beroende på användningsfrekvens.  
Munstycken: Byts ut efter varje patient och kastas eller 
rengörs med genomspolning i diskdesinfektor.  
Allmänt: All utrustning genomspolas grundligt med friskt 
vatten före varje användning i samband med inställning av 
lämplig vattentemperatur.  

 
*/  2 st olika gängövergångar ingår (inv. M22 och utv. M24) passar till all moderna handfats- och 
diskbänksblandare. Andra gängalternativ kan levereras vid behov. 
 
ÖVRIGT: 
 
Rekommenderad typ av vattenblandare för anslutning av Ewacs Öronspolare:  
För maximal temperaturstabilitet och säkerhet rekommenderas anslutning till termostatblandare. Vid 
normalfunktion kan även engreppsblandare fungera bra. 
 
Kortfattad installationsbeskrivning:  
Öronspolaren ansluts till vattenblandare via en snabbkoppling som ersätter befintlig strålsamlare. 
Tryckregulatorn fästs i blandarens snabbkoppling och spolslang, spolpistol och spolmunstycke ansluts 
med snabbkopplingar. Blandaren öppnas helt och vattentemperaturen justeras. Spoltrycket ställs in 
med ratten på regulatorn som är justerbar i utdraget läge och ratten låses därefter. Förinställt spoltryck 
är ca 0,2 bar.  Det kan av praktiska skäl vara lämpligt att spola fram varmvatten innan anslutning av 
öronspolaren sker 
 
Se Bruksanvisning för utförligare anvisningar om installation och användning! 

 


