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Service av Juno MK2 & MK5  

Nytillverkning samt CE-märkning 
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”JUNO”, den svensktillverkade analgesiapparaten för blandning av 
oxygen och lustgas som funnits på svenska förlossningar i 40 år. Alltså 
en extremt välbeprövad produkt. Den mycket genomtänkta 
konstruktionen, med många inbyggda säkerhetsfunktioner, gör att den 
fungerar problemfritt och säkert år efter år.  
Men vi rekommenderar att man gör service med intervall om max 18 
månader. Skicka era Juno’s till adressen nedan så gör vi servicen (vi har 
2st serviceverkstäder i Sverige, men ni skickar alltid till en och samma 
adress). Se nedan vad en service/ förebyggande underhåll innefattar. 
Alla delar går att byta ut så vi kan ständigt hålla Juno’n i samma skick 
som den var när den var ny (oavsett inskickat skick).  
 
Vi lämnar 1års funktionsgaranti efter utförd service.  
 
Ett par lånejuno har vi till de som behöver medan era är på service. 
 
Millturn AB tillverkar själva alla delar här i Sverige och vi har inga som 
helst planer på att sluta med det. Tvärtom vill vi CE-märka Juno MK5 och 
sälja fler.  
 
Vi säljer även nya (10-50 st /år) till länder som inte har krav på CE-
märkning. 
 
För 20 år sedan gjordes en utredning om CE-märkning av Juno. Då kom 
man fram till att det nog inte skulle vara lönsamt då miljöaspekten 
avseende lustgasanvändning (N2O) riskerade att göra dem svårsålda 
framöver. 
Men nu ser det annorlunda ut när det finns (svensk) utrustning för att 
suga ut lustgasen ur rummet och bryta ner den till kvävgas (N2) och 
syrgas (O2). 
 
Vi satsar nu på att CE-märka Juno MK5 vilket är ett tidskrävande projekt. 
Alla ritningar och hela konstruktionen ska gås igenom för att se att den 
uppfyller de senaste kraven, vår tillverkning ska certifieras enl. de 
medicinska kraven ISO13485.  
För detta arbete har vi tagit hjälp av konsulter inom området. Arbetet 
pågår… 
 
Så det finns ingen anledning till att lägga nästan 100.000:-/ rum bara för 
att få ”modernare” utrustning av annat fabrikat. 
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Detta ingår när vi gör service/ Förebyggande underhåll: 
 

 Samtliga O-ringar, membran och filter byts 

 Andningsblåsa och ”spindel” byts och stiftas (så att kalibrering inte ändrar sig) 

 Fullständig rengöring av patientkrets och mixerenhet görs 

 Visuell kontroll efter skador 

 Läckagekontroller  

 Säkerhetskontroller 

 Kalibrering 

 Kontroll av att specifikationer uppfylls inom arbetsområdet 
 

 

 

 
Vi är idag cerifierade enl ISO 9001 & ISO 14001. 
 
 
 
 
 
 
Kontakter: 

 
Order och förfrågningar:  order@larssonfinmekaniska.se 
 
Sortiment och tekniska frågor: Björn Wolgast 08-556 574 51 

bjorn@larssonfinmekaniska.se 
 
Marknad: Martin Åkerlund 08-556 574 53 

martin@millturn.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millturn är ett företag som säljer utrustning till sjukhus såsom skenor, klovar, flödesmätare etc. 
Vi tillverkar, säljer och gör service på Juno lustgasapparater för analgesi vid förlossning. 
Företaget startades 1986 och har för tillfället verksamhet i Norsborg söder om Stockholm (tillverkning 
och service) och i Karlstad (service och montering).  
Vi har kunnande och resurser att ta fram egna produkter i ”huset” och är inte främmande för att ta fram 
det som våra kunder efterfrågar, även i mindre serier. 
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