Oksijen Konsantratörü Kullanım Kılavuzu

FORAS
OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

KULLANIM KILAVUZU
MODEL : OXY300 – OXY500
UYARI

: Kullanmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz
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İÇİNDEKİLER

Sayfa No

Kapak
İçindekiler
Giriş, Uyarılar ve Genel Tedbirler
Endikasyonlar, Konstraendikasyon ve yan etkiler
Hasta Popülasyonu ve Oksijen Konsantratörü Aksesuarları
Arka Görünüm, Ekran Görünümü ve Cihazı çalıştırmadan önce yapılacaklar
Su Haznesi Kullanımı
Burun Kanülü Kullanımı, Konsantratörün Çalıştırılıp kapatılması
Bakım ve Kontroller
Kalibrasyon, Temizlik ve Alarmlar
Teknik Özellikler ve Çevresel Koşullar
Sorun Giderme Tablosu ve Kullanım Semboller
İlgili Direktifler, Elektro Manyetik Uyumluluk
Artık Riskler
Standartlara uyumluluk, 60601 sınıflandırması ve Yazılım Bilgisi
Üretici Firma bilgileri, Onaylanmış Kuruluş Bilgileri
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GİRİŞ
Bu Kılavuz OXY300 ve OXY500 oksijen konsantratörünü tanıtacaktır. Cihazı
çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun ve iyice anlayın. Bu Kılavuzda önemli
güvenlik önlemleri tanımlanmıştır. Tüm bilgilere özel önem gösteriniz. Herhangi bir
olumsuz durumda hekiminize başvurunuz.
UYARI : Güvenliğiniz için uzman hekim önerilerine göre kullanınız.
TEHLİKE : Oksijen konsantratörü çalışırken, oksijen terapisi alan kişinin yanında
sigara içmeyiniz. Oksijen hızlı yanmaya neden olur. Oksijen konsantratörünü,
kıvılcımlanabilir nesnelerden ve çıplak alev kaynaklarından en az 2 metre uzakta tutun.

UYARILAR ve GENEL TEDBİRLER
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Cihazı kullanmak için özel eğitim ve beceri gerektirmez. Profesyonel veya ilk defa
kullanacak kişiler kullanım kılavuzunu okuduğunda asgari kullanım şartlarını
sağlamış olacaktır.
Oksijen konsantratörünün elektrik kesintisi, arızalanması veya hastaya yeterli
oksijenin verilememesi durumunda yanınızda yedek bir oksijen sağlayıcı veya
oksijen tüpü bulundurmak zorunludur. Bu husus sizin sorumluluğunuzdadır. Foras
Medikal, üreticinin talimatlarına uymayan müşteriler için hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
Foras Medikal önerdiği aksesuarlar dışında kullanılan malzemelerden
kaynaklanabilecek hiçbir sorunu kabul etmez. Cihazı modofiye etmeyiniz ve garanti
süresi içinde Foras Medikal haricinde hiçbir firmaya müdahele ettirmeyiniz, bu gibi
durumlarda cihaz garanti dışı kalacaktır.
Cihazın su haznesinde su varken taşımayınız veya devrilmemesi için önlem alınız.
Cihaza su kaçması durumunda cihaz garanti kapsamından çıkar.
Çalışan cihazın bulunduğu ortamda / odada sigara içmeyiniz
Oksijen yanıcı bir gaz olduğundan, alev alma riskine karşı dikkat edilmelidir. Ateş ile
yaklaşmayınız.
Cihazı nemli (%95 nemden fazla) ortamdan uzak tutunuz. Suya ve tortuya maruz
bırakmayınız. Yağmurda çalıştırmayınız elektrik çarpmasına neden olabilir.
Cihazı aşırı tozlu ve dumanlı ortamda kullanmayınız. Filtreyi sık sık kontrol ediniz.
Cihaz tozlu ortamda çalıştığında hava giriş filtresi tıkanacağından, oksijen
seviyesinin düşmesine neden olacaktır.
Cihazı yüksek sıcaklıkta (40ºC üzerinde) performans düşüklüğü gösterebilir. Cihazı
direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Cihazı gölge ve havadar yerde kullanınız.
Cihazın yanında petrol bazlı ürünler (yağ, benzin gres vb), yanıcı ve parlayıcı
maddeler (Tiner, alkol, kolonya vb) bulundurmayınız. Cihazın yanma riskine karşı
dikkat edilmelidir.
Gebe, emziren kadınlar ve küçük çocukların tedavisinde kullanımıyla ilgili klinik bir
çalışma yapılmadığından bu hastalarda kullanılmaz.
Cihazın altlarında kolay hareket ettirebilmek için tekerlekleri mevcuttur. Zeminde
hareket ettirirken tekerlekteki frenleri açınız. Aksi taktirde cihazın devrilmesine
neden olabilir.
Cihazın kolay taşınması için taşıma kulpu kullanılmalıdır.
3 / 17

Oksijen Konsantratörü Kullanım Kılavuzu

•
•
•

•
•
•

•
•

Cihazı masa, sehpa gibi yerlerin üzerine koyup kullanmayınız. Cihaz çalışırken
titreşim yaydığı için devrilebilir, dikkat edilmelidir.
Cihazı kullanırken kendinizi hasta ya da rahatsız hissettiğiniz durumda, hekiminize
başvurun.
Çapraz enfeksiyon riskine karşı, hastada enfeksiyon varsa, doktor veya hasta
bakıcılar koruyucu önlem alınmalıdır. Aynı zamanda enfeksiyon riski olan hiç
kimsenin hasta ile teması olmamalıdır.
Cihazı dik konumda çalıştırınız. Yatay durumda cihaz çalıştırılmamalıdır.
Cihaz ömrünü tamamladığında evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemeli, tıbbi
atıklarla bertaraf edilmelidir.
Cihaz 24 saat tam performansta çalışmaz. Bu nedenle günlük en az 2 saat
kapatılarak dinlendirilmelidir. Bu gibi durumlar için oksijen tüpü ve yedek
oksijen sağlayıcı bulundurulmalıdır.
Cihazın sağını, solunu ve arkasını duvardan en az 50cm uzak tutunuz. Soba,
Kalorifer gibi ısıtıcı özelliği olan cihazlardan uzak tutunuz.
MR cihazları ile birlikte kullanıma uygun değildir.

NEDEN OKSİJEN TEDAVİSİ ÖNERİLİR
Birçok insan kalp, akciğer ve diğer solunum yolu hastalıklarına yakalanmaktadır. Bu
insanların bir çoğu ilave oksijen tedavisinden faydalanır. Vücudumuzun düzgün çalışması
için sürekli oksijene ihtiyaç vardır. Doktorunuz, ortam havasındaki yeterli miktarda oksijen
alamadığınız için ek oksijen için reçete yazar. Bu alacağınız ek oksijen vucüdunuzun
oksijen ihtiyacını arttırır.
Tamamlayıcı oksijen bağımlılık yapıcı değildir. Doktorunuz, baş ağrısı, uyuşukluk,
yorgunluk veya artmış sinirlilik gibi belirtileri iyileştirmek için belirli bir oksijen akışı
öngörmüştür. Tedaviye başladıktan sonra bu şikayetler devam ederse doktorunuza
başvurunuz.
Oksijen konsantratörleri günümüzde mevcut olan güvenilir, verimli ve rahat oksijen
kaynağıdır. Oksijen konsantratörü ortamdaki hava ile oksijeni ayrıştırır, bu sayede
konsantratör bir depoda oksijeni süzer ve yüksek saflıkta ek oksijen çıkışından hastaya
verilmesini sağlar.

ENDİKASYONLARI ve KULLANIM AMACI
Kronik Akciğer sistemi hastalıklarında (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı - KOAH),
Ek oksijene ihtiyaç duyan hastaların tedavisinde, Kalp rahatsızlığından dolayı hastaların
saf oksijen ihtiyacı olduğu durumlarda kullanılır.

KONTRAENDİKASYONLAR ve YAN ETKİLER
Cihazın kullanım kılavuzu dışında kullanımında oluşabilecek yan etkileri ve
kontraendikasyonları;
 Hekim tarafından önerilen kullanım dışında, cihazın oksijen tedavisi zararlı olabilir.
 Hasta görme/işitme kaybı olan hastaların kullanımında, talimata uyulmadığı takdirde
problem çıkabilir.
 Oksijen Konsantratörü önerilen cihazlar dışında başka solunum cihazları ile beraber
kullanılmamalıdır. Başka cihazlar ile kullanımda cihazda performans düşüklüğü
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gözlenir. Bunun sonucu hasta ve cihaz zarar görebilir.
Cihaz kullanım amacına uygun kullanılmadığında hastaya zarar verebilir.
Talimatta önerilen şekilde kullanılmadığında, oksijen ihtiva ettiği için risk içerebilir.
Cihazda su kabı kullanılması durumunda cihaza su kaçıp zarar verebilir.
Cihazın bulunduğu ortamda sigara içilmesi ve cihazın yakınında yanıcı madde
bulundurulması tehlikeli olabilir.
Cihazın talimatta belirtilen nemin üzerinde kullanılması kolonlarına zarar
vereceğinden oksijen tedavisi mümkün olmayacaktır.
Cihazın talimatta belirtilen sıcaklığın üzerinde kullanılması durumunda cihazda
performans düşüklüğü olacağından dikkat edilmelidir.
Cihaz yakınına yanıcı ve patlayıcı madde ile yaklaşılması sakıncalıdır

HASTA POPÜLASYONU
Kronik Akciğer sistemi hastalıkları, oksijen eksikliğine bağlı diğer hastalıklarda ve ek
oksijene ihtiyaç duyan doktorun reçete ettiği hastalar için kullanılır. Gebe, emziren kadınlar
ve küçük çocukların tedavisinde kullanımıyla ilgili klinik bir çalışma yapılmadığından bu
hastalarda kullanılmaz.

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ AKSESUARLARI
•
•
•
•
•

Oksijen konsantratöründe standart aşağıdaki parçalar verilmektedir.
Oksijen Konsantratörü Ana Cihaz
Su Haznesi
Su Haznesi Bağlantı Hortumu
Burun Kanülü
Kullanım Kılavuzu

Ön Görünüm

(Şekil 1)
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Arka Görünüm

(Şekil 2)
Ekran Görünümü

(Şekil 3)
Not: Güç göstergesinde elektrik geldiğinde simge yeşil renklidir. Düşük oksijen ve servise
başvurun simgesinde kırmızı renklidir.

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜNÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE
Cihazı kutusundan çıkardıktan sonra çalıştırmadan önce mutlaka kullanım
talimatları okunmalıdır.
1. Cihaz kutusundan çıkarıldıktan sonra fiziki hasar olup olmadığı
kontrol edilir. Sonra cihazın elektrik kablosu odadaki prize takılır.
A. Şebeke Elektriği (Priz)
B. Konsantratör Elektrik Kablosu
Şekil 4)
Not: Oksijen konsantratörünün bağlandığı prize başka herhangi bir
cihaz takmayınız.
2. Cihazı çalıştırmadan önce her zaman hava filtresinin takılı olduğundan ve temiz
olduğundan emin olunuz.
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3. Önerilen Oksijen Konsantratörü aksesuarlarını (Su Kabı ve Kanül) cihaza takınız.
Su Haznesi Kullanımı
a.) Su haznesi kapağını ok yönünde çevirerek
çıkartınız.
b.) Su haznesine "maximum" yazan yere kadar
su koyunuz. Fazla su koymayınız. (Üretici
olarak önerdiğimiz maximum ve minimum
arasında su konulması ve suyun her gün
yenilenmesidir) Su kabına kaynatıp soğutulmuş
veya şişelenmiş su koyunuz. (Çeşme suyu
kullanmayınız)
c.)Kapağı
kapatıp
su
haznesini
konsantratördeki
yerine
takınız.
Kapağı
takarken düzgün takıldığından emin olunuz.
Aksi taktirde kapaktan oksijen kaçırabilir.
d.) Konsantratörden gelen oksijen hortumunu
oksijen girişine takınız.
e.) Oksijen Kanülünü oksijen çıkışına takınız.
(Şekil 5)
f.) Su kabının kireçlenmemesine ve tortu oluşmamasına dikkat ediniz.
Su haznesi hortum bağlantı şekli
1. Cihaz oksijen çıkışından su haznesinin şekil
6'da gösterildiği yere ara bağlantı hortumu takılır.
2. Burun kanülü oksijen çıkışına takılır
NOT: Su haznesi içerisindeki hortum ucunun
kreçlenip tıkanmaması için gereken özeni gösteriniz.
Su haznesi kullanılmayacak ise kanül direkt olarak
oksijen çıkışına takılmalıdır. Su kabının görüntüsü
temsilidir, orijinalinde farklılık arz eder. Su haznesi
ayda 1 defa değiştirilmelidir.

(Şekil 6)
Burun Kanülü Kullanımı
Cihazı kullanan hastanın burun deliklerine yerleştirilen iki ucu açık, plastik türevi
biyouyumlu malzemeden imal edilmiş, hastaya oksijen iletimini sağlayan hortum sistemidir.
Bu hortum sistemi, hastanın yeme/içme faaliyetlerini engellemez. Hasta günlük
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yaşantısına nazal kanül ile devam edilebilir. Herhangi bir yırtılma, kırılma ve aşınma
durumunda kanülü kullanmayıp yenisi ile değiştiriniz.
Oksijen konsantratörünün su haznesindeki oksijen çıkışına kanül takılmalıdır.
Önerilen kanül boyu 2 metredir.
Hastada enfeksiyon riski varsa, nazal kanül hastaya uygulanırken koruyucu ekipman
kullanılmalıdır. Çapraz enfeksiyon riskine karşı hastadan enfeksiyon bulaşması veya
hastaya enfeksiyon bulaşması riskine karşı önlemler alınmalıdır.
Hastadan çıkarılan kanül tıbbi atık prosedürüne göre imha edilmelidir.
UYARI !: Kanülün tıkanma ve boğulma tehlikesine karşı, hortumu çocuk ve hayvanlardan
uzak tutunuz.
Şekil 7' de kanülün genel görüntüsü, Şekil
8'de ise kanülün hasta bağlantı şekli
görünmektedir.
Kanülün
katlanmamasına,
kırılmamasına ve burulmamasına dikkat
ediniz. Aksi takdirde oksijen tedavisi
uygulanamayacağından hasta sıkıntıya
düşer.
(Şekil 7)

(Şekil 8)

Not: Doktorunuzun önerdiği kanülü veya maskeyi kullanınız. Ayda 1 defa değiştirilmesi
önerilir.

OKSİJEN KONSANTRATÖRÜNÜN ÇALIŞTIRILMASI ve KAPATILMASI
Cihazı çalıştırmadan önceki kontrol ve tedbirleri almadan cihazı çalıştırmayınız.
UYARI : Cihazın yanında sigara içmeyiniz, sigara içen kişileri makineye
yaklaştırmayınız.
Cihazın elektrik kablosunu prize taktıktan sonra Şekil 9 daki gibi " I "
şeklindeki konuma basarak cihazı çalıştırınız.
Düğmeye basıldığında
ekran ışıkları yanar, cihazın çalışma saati görünerek cihaz çalışmaya
başlar.
Cihaz çalışmaz ise veya herhangi bir anormallik sezildiğinde üreticiye
başvurunuz.
Cihazın açma tuşuna basıldığında çalışmaya başlaması 1sn dir.
(Şekil 9)
Flowmetre
Cihazı çalıştırdıktan sonra Şekil 10'da görülen ayar düğmesi
ile istenilen ayar yapılmalıdır. Düğme "+" tarafa çevrildiğinde akış
yukarı, "-" tarafa çevrildiğinde akış aşağı doğru iner. Eğer düğme
çevrildiğinde ekrandaki akışta değişiklik gözlenmez ise teknik servise
başvurunuz.
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(Şekil 10)
Ayar düğmesi "+" tarafa çevrildiğinde akış artar, diğer tarafa çevrildiğinde akış azalır.
Flowmetre ayarı saat yönüne çevrildiğinde düşer ve son noktada ise durur. Tersine
çevrildiğinde yükselir.
DİKKAT ! : Flowmetreyi doktorunuzun önerdiği oksijen ayarı için kullanınız. Onun
dışında kendiniz oksijen flowmetre ayarını değiştirmeyin.
Not: Cihazı aldığınız yere sizin için oksijen flowmetre ayarını yapılmasını isteyebilirsiniz.
Cihaz kapatılmak istenildiğinde Şekil 11'deki gibi "0" konumuna
basılarak kapatılabilir. Kapama düğmesine basıldığında hemen
kapanır.

(Şekil 11)

BAKIM ve KONTROLLER
Cihazda hiçbir şekilde gres yağı, makine yağı ve bunun gibi hiçbir çeşit yağ
kullanılmaz.
UYARI !: Cihazın genel kontrollerini ve bakımını yaparken cihazı kapalı tutunuz.
Cihaz kabinini kendiniz veya yetkisi olmayan kişiler tarafından açılmamasına dikkat
ediniz. Kabinde açıklık varsa bu şekilde kesinlikle kullanmayınız. Kabin sadece yetkili
personel tarafından açılmalıdır. Cihazın sıvı temasını engelleyiniz.
Cihaza 12 ayda 1 defa bakım yaptırılması önerilir. Cihazın performansı düzgün
çalışmasına bağlıdır.
Oksijen Su Kabı Kontrolleri
Eğer doktorunuz cihazı nemlendiricili kullanmanızı tavsiye ediyorsa;
•
•
•
•
•

Uzun süre kullanımda su haznesi içerisinde, tortu ve kireç oluşacağından su kabını
periyodik olarak kontrol ediniz.
Su kabı ayda 1 kere değiştirmeniz tavsiye olunur.
Günlük olarak içme suyu (şişe su) ya da kaynamış dinlendirilmiş su koyunuz.
Çeşme suyu kullanmayınız.
Belirtilenden fazla ya da eksik su koymayınız.
Su ilave edildikten sonra kapağın düzgün kapatıldığından emin olunuz.

Kanül Kontrolleri
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Kullanılan kanülün kırık olmamasına, burulmamasına dikkat ediniz. Kanül değişimi
kullanım yoğunluğuna göre en geç 1 ayda değiştirmenizi tavsiye ederiz.
Filtre Kontrolü
Cihazın bakteri filtresinin normal kullanım şartlarında ayda 1 defa değiştirilmesi
önerilir. Ancak çok tozlu ortamda kullanımda bu süre kısalır. Filtre sık sık kontrol edilmeli
ve değiştirilmelidir. Bu sorumluluk hastaya aittir. Filtrenin tıkanmasından kaynaklı cihaz ve
hasta zarar görebilir. Filtrenin zamanında değiştirilmemesinden kaynaklı cihazın zarar
görmesi durumunda, cihaz garantili bile olsa garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
Filtrenin değiştirilmesi;
•
•

Cihazın arkasındaki filtre kapağını açın.
İçerisindeki filtreyi çıkartıp yenisini takın. (Filtreyi asla temizlemeye çalışmayınız)

Cihazdaki sünger filtre (varsa) sık sık kontrol edilerek kirlendiğinde çıkartılarak ılık
su ile yıkanıp kurutulup tekrar kullanılmalıdır. Yıpranmış filtreler kullanılmamalıdır.
Cihazın düzgün çalışması sadece cihaza bağlı değildir. Aksesuarlarında çok büyük
önemi vardır. Yukarıda tarif edildiği şekilde kontroller yapılmalıdır. Aksi takdirde performans
düşecektir.

KALİBRASYON
Cihazın
istenilen
performansta
çalışması
talimattaki
bilgilere
uyarak
sağlanabilmektedir. Cihazın normal kullanımda 12 ayda 1 kalibrasyon yapılması yeterlidir.
Cihazın oksijen oranında düşme olduğundan şüphelenildiğinde kalibrasyonlu bir oksijen
analizörü ile ölçüm yapılarak doğrulanmalıdır.

TEMİZLİK
Cihaz kabininin temizlenmesinde petrol bazlı ve solvent bazlı ürünler kullanmayınız.
Cihazın dış kabinini bez sayesinde alkol ile temizleyiniz. Bu sayede kalıntı kalmayacaktır.
Temizlik işlemlerini yaparken cihazın elektrik kablosunu prizden çıkartınız.

ALARMLAR
O² Low : Cihazda bu görsel ve işitsel alarm duyulduğunda oksijen seviyesinin %82
altına düştüğü anlamına gelmektedir.
Call Service : Cihazda elektrik kesildiğinde, flowmetre 0 (sıfır) olduğu gibi
durumlarda görsel ve işitsel alarm vermektedir

TEKNİK ÖZELLİKLER
OXY300

OXY500

Oksijen Seviyesi 1-3 LPM

Oksijen Seviyesi 1-5 LPM
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Basınç

8,5 psi (58.6 kpa)

Basınç

8,5 psi (58.6 kpa)

Watt

300W

Watt

300W

Elektriksel özell. 230V, 50Hz, 1.8A(max)

Elektriksel özell. 230V, 50Hz, 1.8A(max)

Oksijen Saflığı

1~3 LPM 94%±3%

Oksijen Saflığı

1~5 LPM 94%±3%

Sigorta

15A

Sigorta

15A

Ort. O² Saflığı

1 litre/dak. : %94±3%
2 litre/dak. : %94±3%
3 litre/dak. : %94±3%

Ort. O² Saflığı

2 litre/dak. : %94±3%
4 litre/dak. : %93±3%
5 litre/dak. : %92±3%

Çalışma koşulu

Sıcaklık:10ºC / 40ºC
Nem : %30 / %70
Basınç : 50/106kpa

Çalışma koşulu

Sıcaklık:10ºC / 40ºC
Nem : %30 / %70
Basınç : 50/106kpa

Ağırlık

14kg

Ağırlık

15kg

Ses Seviyesi

<48dbA

Ses Seviyesi

<48dbA

Ölçüler

400*300*510mm

Ölçüler

400*300*510mm

Saklama koşulu Sıcaklık:-20ºC / 50ºC
Nem : %0 / %95
Basınç : 50/106kpa

Saklama koşulu Sıcaklık:-20ºC / 50ºC
Nem : %0 / %95
Basınç : 50/106kpa

O² Kapasitesi

3 Litre

O² Kapasitesi

5 Litre

Model Farkları

Sürekli 3 lt. Verebilir

Model Farkları

Sürekli 5 lt. verebilir

Çalışma Sistemi Elekt. İle O² üretimi

Çalışma Sistemi Elekt. İle O² üretimi

Sınıf/Koruma tipi II / BF

Sınıf/Koruma tipi II / BF

Kullanım Ömrü

10 yıl

Kullanım Ömrü

10 yıl

Garanti Süresi

2 yıl

Garanti Süresi

2 yıl

IP değeri

IP21

IP Değeri

IP21

Alarm

Var.

Alarm

Var.

ÇEVRESEL KOŞULLAR
•
•

•
•
•
•

Oksijen konsantratör cihazını herhangi bir toksit çevrede kullanmayın.
Oksijen konsantratör cihazlarını patlayıcı ve kimyasal gazların ya da diğer yanıcı
anestezik ajanların bulunduğu çevre koşullarında kullanmayın. Alev alma riskine
karşı ateşle yaklaşmayın.
Aşırı nemli ortamda, aşırı tozlu ortamda, yağmur altında, direkt güneş ışığında,
sigara kullanılan ortamda kullanmayınız.
Depolama şartları: Sıcaklık -20ºC / 50 ºC, Nem %0 - %95, Basınç 50kPa/106kPa
Çalıştırma Şartları: Sıcaklık 10ºC / 40 ºC, Nem %30 - %70, Basınç 50kPa/106kPa
Yukarıda bahsedilen sıcaklık, nem ve basınç limitleri dışında depolanması ve
çalıştırılmasında cihaz performansı düşecektir.
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SORUN GİDERME TABLOSU
Sorun

Çözüm

Cihaz Oksijen vermiyor.

* Cihazın güç kablosunun prize takılı olduğundan emin
olun.
* Cihazın çalıştığından emin olun.
* Flowmetrenin gerekli ayarda olduğundan emin olun.
* Nazal kanülün bağlantılarını kontrol edin.
* Su kabının kapağının düzgün kapatıldığından emin olun.
* Su kabının içindeki hortumun tıkalı olmadığından emin
olun.
* Teknik Servise Başvurun.

Cihaz çok ısınıyor.

* Cihazın duvarlara çok yakın olmadığından emin olun.
* Filtrelerinin kirli olmadığından emin olun.
* Kullanıldığı ortamın çok sıcak olmamasına dikkat edin.
* Kullanılan ortamın havalandırılmasına dikkat edin.
* Teknik Servise başvurun.

Cihaz O² Low alarmı veriyor.

* Cihazın bulunduğu ortamı havalandırın
* Teknik Servise Başvurun.

Cihaz Call Service alarmı
veriyor.

* Cihaza elektriğin geldiğinden emin olun.
* Flowmetre ayarının 0 (sıfırda) veya 5'in üzerinde
olmadığından emin olun.
* Teknik Servise Başvurun.

Cihaz çok sesli çalışıyor.

* Cihazı düz zeminde çalıştırınız.
* Teknik Servise Başvurun.

Cihazda hava akışı yok

* Cihazın oksijen çıkışına parmağınızı kapatınız.
Ekrandaki akış göstergesini kontrol edin.
* Teknik Servise Başvurun.

KULLANILAN SEMBOLLER
Semboller
UYARI
DİKKAT

Anlamı
“UYARI”, hastanın güvenliğinin tehlikeye girebileceği durumları temsil eder.
“DİKKAT”, tedbir alınması gerektiğini ve bakım talimatlarına uyulması
gerektiğini gösterir
Talimatlar için kullanım kılavuzuna bakın.
Cihazın kullanımı esnasında sigara içmeyiniz.
Cihaza ateşle yaklaşmayınız.
Talimatlar için kullanım kılavuzuna bakınız.
Üretici firma
Kuru tutunuz.
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MR cihazları ile kullanıma uygun değildir.
Sokak çöplerinde imha etmeyiniz.
BF tipi
II. Sınıf Cihaz
CE işareti ve Onayanmış kuruluş kimlik numarası
Güneş Işığına maruz bırakmayınız.
Nem Limitleri
Isı Limitleri
Basınç Limitleri
Üretim Tarihi
IP21

IP derecesi

ARTIK RİSKLER
Potansiyel Risk
Hat Voltajı Uygulanması
Kullanıcıya Voltaj Sızması
Elektrik Çarpması
Manyetik Alan/Radyasyon
İyonize Radyasyon Enerjisi
İyonize Olmayan Radyasyon
Cihazın Verdiği Isı
Cihazın Düşmesi
Cihazın yüksek ses yayması
Cihazın titreşimi
Depolanan Enerji
Akustik Enerji
Kanülden dolayı O² verilmemesi
Kimyasal atık. Oluşturduğu gaz.
Medikal Gazlar
Katkı Maddeleri
Cihazda kalıntı olması
Bakteri, virüs ve diğer ajanlar
Yeniden veya Çapraz Enfeks.
Biyouyumluluk
Kontaminantlar
Fonksiyon hatası

Artık Risk
Kullanım kılavuzunun okunmadan kullanım
Kaçak testlerinin ve son kontrollerin yapılmaması
Kaçak testlerinin ve son kontrollerin yapılmaması
EMC test değerlerinin kılavuzda beyan edilmemesi
Beyan değerlerinin dışında kullanılması
Beyan değerlerinin dışında kullanılması
Cihazın servis dışında müdahele edilmesi
Cihazın uygun şekilde taşınmaması
Uygun montaj ve Üretim Yapılmaması
Uygun montaj ve Üretim Yapılmaması
Sensör arızalanması veya manuel ayar yapılması
Beyan değerlerinin dışında kullanılması
Amaçlanan kullanıma uyulmaması
Verilen eğitimlere uyulmaması
Verilen eğitimlere uyulmaması
Kritik Hammadde talimatına uyulmaması
Kullanım kılavuzunun okunmaması
Eğitim ve talimatlara uyulmaması
Bilgi sahibi olmayan kişilerin kullanımı
CE belgesi olmayan ürün kullanımı
Kılavuza dikkat edilmemesi
Son kont. Yapılmaması ve sensörlerin arızalanması
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Model Farklılığı
Dikkat eksikliğinden dolayı hata
Hafıza zayıflığına neden olma
Hatalı kullanımdan zarar görme
Bilgi Eksikliği
Sık yapılan ihlaller
Cihaz aksesuarların yanlış kull.
Cihaz çalıştırması öncesi hata
Uzun süreli kullanım hataları
Yan etki ve uyarıların yetersizliği
Alev Alma
Aşırı Nemli Ortamda kullanım
Tozlu ortamda kullanım
Hamile ve çocuklarda kullanım
Cihaza su kaçması
Kritik mlz. Kaynaklı sorunlar
Montaj Hatası
Plastik Üretim hatası
Olumsuz olaylar
Geri Çağırmalar
İzlenebilirliğin Olmaması
Cihazın amacı dışında kullanımı
Tespit ed. Sorunlara devam edil.
Paketleme hatası
Etiketleme hatası
Operasyonel talimatların eksikl.
Cihazın çöpe atılması
Uyarıların olmaması
Yazılımın Çalışmaması
İşlemcinin Çalışmaması
Cihazın çalışmaması
Sensör Hataları
Servis sonrası cih. Hatası
Cihazın Çalışmaması
Oksijenin hastaya yetmemesi
Karşılaşılan sorunlar
Depolama şartları

Hastanın uygun cihazı kullanmaması
Kılavuza dikkat edilmemesi
Rapor ve reçeteye uygun cihaz kullanılmaması
Eğitim alınmaması ve kılavuzun okunmaması
Kılavuzun okunmaması ve eğitimin red edilmesi
Kılavuzun okunmaması ve yanlış alışkanlıklar
Eğitim alınmaması ve kılavuzun okunmaması
Kılavuzun okunmaması ve eğitimin alınmaması
Kılavuzun okunmaması ve eğitimin alınmaması
Ürün etiket ve sembollere dikkat edilmemesi
Kılavuzun okunmaması ve etiketlere dikkat edilmemesi
Ürün etiketlerine dikkat edilmemesi
Eğitimsiz kişilerin kullanması
Eğitimsiz Kişilerin kullanımı ve Kul. Kıl. okunmaması
Eğitimsiz Kişilerin kullanımı ve Kul. Kıl. okunmaması
Talimatlara uygun hareket edilmemesi
Personel Dikkatsizliği
Listeye uygun hareket edilmemesi
Sorumluluk ve yetkilerin bilinmemesi
Sorumluluk ve yetkilerin bilinmemesi
Hazırlanan form ve kayıtların tutulmaması
Muayene ve deney formlarının doldurulmaması
Düzeltici faaliyetlerin yapılmaması
Prosedüre uyulmaması
Talimatlara uyulmaması
Kullanım kılavuzunun okunmaması
Eğitimsiz kişilerin kullanımı, Kul. Kıl. okunmaması
Kılavuzunun okunmaması etikete dikkat edilmemesi
Son kontrol testlerinin yapılmaması
Girdi kontrollerin yapılmaması
Kullanım kılavuzuna uygun hareket edilmemesi
Son kontrollerin yapılmaması
Talimata uygun hareket edilmemesi
Talimatlara uyulmaması
Eğitimsiz kişilerin kullanımı, Kul. Kıl. okunmaması
Risk değerlendirmesi yapılmaması
Ürün etiketlerindeki şartlara uyulmaması

İLGİLİ DİREKTİFLER
Medikal Cihazlar Direktifi 93/42/EEC referans alınmıştır.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK
Foras OXY Oksijen Konsantratörü, 93/42/EEC sayılı tıbbi cihaz direktifindeki
elektromanyetik uyumluluk sınırlamalarına uygundur. (EN 55011 BF sınıfı ve EN 60601-12) EMC için IEC 60601-1-2 gereklilikleri tamamlanmıştır.
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Kılavuz ve Üreticinin Açıklaması
Elektromanyetik Bağışıklık:
Oksijen Konsantratörü aşağıda tanımlanan elektro manyetik ortamda kullanıma
uygundur. Kullanıcı konsantratörü kullanırken ortama dikkat etmeli ve beyan edilen
ortamdaki gibi kullanmalıdır.
Bağışıklık Testi
Elektrostatik
Boşalma
61000-4-2

IEC 60601 Test
Seviyesi
± 8 kV Temas
± 15 kV Hava

Uygunluk
Seviyesi

Elektromanyetik OrtamKılavuz

± 8 kV
Temas
± 15 kV
Hava

Yer ahşap, beton ya da
seramik fayans olmalıdır. Eğer
yerler
sentetik
maddeyle
kapnanırsa, nem oranı en az
%30 olmalıdır.
Taşınabilir ve mobil iletişim
cihazları, kabloları da dahil
olmak üzere, konsantratörün
hiçbir
parçasına,
vericinin
frekansına
denk
olarak
hesaplanan uzaklıktan daha
yakın bir yerde bulunmalıdır.
d=1.2√P 150 kHz ila 80 Mhz
d=1.2√P 80 MHz ila 800 Mhz
d=2.3√P 800 MHz ila 2.5 Ghz
Verici Üreticisine göre, P
vericinin Watt(W) oranını veren
maksimum çıkış gücüdür. D ise
tavsiye edilen uzaklığın metre
(m) cinsidir.
RF vericilerinin elektromanyetik
alan
araştırmalarıyla
belirlenenen alan şiddeti, her
frekans aralığındaki uygunluk
seviyesinden
az
olmalıdır.
Üzerinde aşağıdaki sembolleri
taşıyan cihazlara karışma
meydana gelebilir.

Işınan RF
61000-4-3

3V/m
80 ile 2700 Mhz

1 kHz

Yayılım RF
61000-4-6

3V
150 kHz ile 80 Mhz
arası

3V

Elektriksel hızlı
geçici rejimi/Ani
darbeye karşı
bağışıklık
61000-4-4

Güç kaynağı hatları için Güç
Şebekenin güç kalitesi, tipik bir
± 2kV Giriş Çıkış Hatları kaynağı
işyeri veya hastaneninki gibi
için ± 1kV
hatları için olmalıdır.
± 2kV Giriş
Çıkış
Hatları için
± 1kV

Darbe Bağışıklık
61000-4-5

Hatlardan/Hatta,
Hatlardan/hatlara
±0,5kV, ±1kV, ±2kV,

Hatlardan/ Şebekenin güç kalitesi, tipik bir
Hatta,
işyeri veya hastaneninki gibi
Hatlardan/ olmalıdır.
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Hatdan/Hatlardan
toprağa ±0,5kV, ±1kV,
±2kV

hatlara
±0,5kV,
±1kV,
±2kV,
Hatdan/Hat
lardan
toprağa
±0,5kV,
±1kV, ±2kV

Şebeke frekanslı
Manyetik Alan
Bağışıklık
(50-60Hz)
61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Gerilim çukurları,
Kısa kesintiler ve
gerilim değişimleri
ilgili bağışıklı
Deneyleri
61000-4-11

10 s(min)
0º, 45º, 90º, 135º, 180º,
225º, 270º ve 315º
Çevrim 3

0=0,5
0=1
70=25
0=250

Güç
frekansı
manyetik
alanlarının seviyesi, normal bir
hastane veya ev ortamı gibi
tipik yerlerdeki gibi olmalıdır.

Şebekenin güç kalitesi, tipik bir
işyeri veya hastaneninki gibi
olmalıdır. (ME CİHAZI ve ME
SİSTEMİ) kullanıcısının, güç
şebekesindeki
kesintiler
meydana gelmesine rağmen
çalışmaya
devam
etmesi
gerekiyorsa (ME CİHAZI ve ME
SİSTEMİ) kesintiye uğramayan
bir
güç
kaynağı
veya
bataryayla
çalışması
gerekmektedir.
Not: 80MHz ve 800MHz'de daha yüksek frekans aralığı geçerlidir.
Not: Verilen bu bilgiler her durum için olmayabilir. Yapıların, nesnelerin ve insanların
neden olduğu soğurulma, elektromanyetik yayılımı etkiler.
Yayın Testi

Uygunluk

Elektromanyetik Ortam-Kılavuz

RF Yayını
CISPR 11

1. Grup

Konsantratör RF enerjisini sadece cihazın iç
işlevleri için kullanır. Bu nedenle RF yayınları çok
düşüktür ve etrafındaki cihazlara karışmaz.

RF Yayını
CISPR 11

B Sınıfı

Harmonik Yayınlar
61000-3-2

A Sınıfı

Yoğunlaştırıcı, binalara elektrik sağlayan düşük
voltajlı güç kaynağı ağlarına bağlı olan ve ülke içi
kurumlar da dahil olmak üzere tüm kurumlarda
kullanılabilir.

Voltaj değişimi/Titreşimli
yayınlar
61000-3-3

Uyum

STANDARTLARA UYUMLULUK
Oksijen Konsantratörü üretiminde IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC
60601-1-8, IEC 60601-1-11, ISO 80601-2-67, ISO 80601-2-69 standartları referans
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alınmıştır.

IEC 60601-1 SINIFLANDIRMASI
Elektrik çarpmasına karşı koruma türü: Sınıf II
Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi: Type BF
Darbelere ve su girişine karşı koruma derecesi: IP 21

YAZILIM BİLGİSİ
Cihaz yazılımı sınıf A yazılım güvenlik sınıfına dahildir. Sınıf A: Yaralanma veya
sağlığa zarar vermez. Yazılım güncellemelerinin izlenebilirliği için versiyon tanımı
kullanılmaktadır. Güncellemeler tüm modeller üzerinde gerçekleştirilir. Oksijen
Konsantratörlerinin güncel versiyonu 1.0'dır.
Yazılımsal Farklar: OXY300 model oksijen konsantratörü, OXY500 model ile aynı
görselliğe, aynı donanıma ve aynı üretim süreçlerinden geçtiği için aynı fiziksel özelliklere
sahiptir. Aralarındaki fark yazılımsal olup OXY300 model dakikada 3 litre oksijen
verebilecek kapasiteye sahipken, OXY500 model dakikada 5 litre oksijen verebilme
özelliğine sahiptir.
Yazılım çalışması : Her iki modelde de cihazın güç kablosu takılıp On (Açma) düğmesine
basıldığında cihaz 1 sn. Sonra çalışmaya başlar ve ayarlanan flowda (Akışta) hastaya
oksijen vermeye devam eder.
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