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Draai dit inbus boutje slechts handvast 
aan! Te strak aandraaien leidt tot lekken 
en aanzuigen valse lucht! 

 

Werken met de handsfree Syringe en Drencher 
 

Bij het gebruik van de spuiten zijn een aantal zaken van belang. 

1. Kar moet op de rem staan, liefst met de achterkant vast tegen muur of hokinrichting voor extra stabiliteit. 
2. Juiste werkhoogte van de spuit (zorg voor een 90 graden hoek bij injectie) 
3. Gebruik van de juiste (LL RVS) naald (18Dx5/8) en materialen (fleshouder of medicijnzak) 
4. Positie van de big t.o.v. van de naald – men heeft de big in de hand liggen en buigt met de ander hand de 

kop van de big een beetje naar je toe. Hierdoor spant de huid en 
spier op de plaats waar men injecteert. Nadat de injectie is 
toegediend laat men de spanning weer los waarmee het wondje 
zich dicht en terugloop voorkomen wordt. (zie foto) 

5. Indien men (te) hard zou moeten drukken om de spuit te activeren, 
is de naald te dun of loopt de zuiger niet goed. Dit vraagt om 
controle want met lichte druk zou de injectie uit te voeren moeten 
zijn. 

6. Een juiste reiniging is van groot belang. Hiervoor hebben we een 
filmpje gemaakt met tekst en uitleg en is op de Agrologic website te 
vinden. https://youtu.be/iJRCBiACVL0 
Reiniging handsfree syringe 

 

Indien de spuit tijdens behandelen, stroever gaat werken.. : 

1.  

 

2. Vervang het rubber op de zuiger. Door het gebruik               
     wordt deze ruw en zal stroever gaan werken 

 

 

3. Vervang het glaasje (en rubber) 
Afhankelijk van het ijzerpreparaat / medicijn wat wordt gebruikt 
zal ook het glaasje aan de binnenzijde verruwen. 
Vervang indien de werking erom vraagt. 

 

Belangrijk: 

 

 

 

 

 

Tips & Tricks 

Smeer de glijstangetjes met WD40, of licht 
insmeren met vet 

Bekijk het instructie filmpje over de werking en 
onderhoud van de handsfree syringe 

https://youtu.be/XKtl25Nib9g 
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Schoonmaken Handsfree syringe 
 

Wat heb je nodig: 

- Paar oude droge vaat- of handdoeken / keukenpapier 
- Inbus sleuteltje voor boutje bovenop de spuit 
- Bakje met warm (onthard) water  
- Kopje met warm / heet  water  
- Wegwerpspuit 20 – 30 ml, gevuld met warm water 

 

Werkwijze: 

1. Maak de klem van de slang dicht en ontkoppel de spuit van de slang 

2. Neem de naald van de spuit 

3. Draai de inbus boven op de spuit los en leg de beschermhuls met veer in het bakje met warm 
water 

4. Draai de 30ml spuit met warm water op het koppelstukje aan de slang van de Handsfree syringe 

5. Druk de Handsfree syringe naar achteren met een handdoek  

6. Spuit het warme water vanuit de wegwerpspuit leeg. 

7. Draai het glaasje van de Handsfree syringe en reinig dit samen met de zuiger en de rubber ring 

8. Nadat het glaasje goed schoon is plaats je het terug  

9. Leg het slangetje van de Handsfree syringe in de kop met warm water en druk deze een paar 
keer door. Mocht het water aanzuigen in eerste instantie niet goed gaan, vul dan de Handsfree 
syringe met water uit de wegwerpspuit. Pomp daarna de Handsfree syringe goed door 

10. Zuig de Handsfree syringe vol met water en leg hem zo weg tot de volgende keer 

11. Bij de volgende keer; koppel de Handsfree syringe met de slang, open de ijzer toevoer en pomp 
de spuit in een handdoek even door tot deze weer goed gevuld is met ijzerpreparaat. 

 

Bekijk even video bij ons op de website:  

https://youtu.be/iJRCBiACVL0 

 

 

Agro Logic BVBA - Menensesteenweg 305A B8940 Wervik - Tel. 056/236740 - info@agrologic.be 

Tips & Tricks 


