DİSPOSABLE CHAMBER KULLANIM KILAVUZU
(SN-260, SN-560, SN-300, SN-300 A/F, SN-400, SN-400 A/F)
KULLANIM KILAVUZU
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

USER MANUAL
PAY ATTENTION

* Hava Giriş ve Çıkışları 22mm
* Kullanıldığı humidifier üzerinde insana zarar verebilecek ısı
olabilir, el ile dokunulmamalıdır.
* Herhangi bir yerinde su sızdırdığı gözlenirse yenisi ile
değiştirilmelidir.
* İçerisine distile su konulmalıdır.
* Üzerinden sızdırma olup olmadığı periyodik olarak
gözlemlenmelidir.
* Tek kullanımlık olarak üretilmiştir otoklav yapılmaz.
* İçerisine konulan su, su seviyesini geçmemelidir.
* İçerisine Sıcak su konulmaz.
* Raf ömrü tarihinden itibaren 2 yıldır.
* Kullanım ömrü tek hastada 15 gündür.
* Üretim tarihi ve lot numarası ambalaj üzerinde
yazmaktadır.
* Hortumlardan su gitme riskine karşı, düz zeminde
çalıştırılmasına dikkat edilmelidir.
Otomatik Su Doldurmalı Modellerde;
* Otomatik su doldurma hortumunun kırılmamasına dikkat
edilmelidir.
* Damla sistemindeki filtrenin tıkanmasından dolayı su akışı
kesilirse, suyun kalitesi kontrol edilmeli ve chamber
değiştirilmelidir.
* Beraberinde verilen damla seti ve diğer malzemelerin
haricinde malzeme ile kullanılmaz.
* Şamandırada oluşacak hatadan dolayı su doldurma
seviyesinden fazla su dolar ise su hortumu üzerindeki
manuel kapatma ile hortumdan akan su kapatılır.
* Otomatik su doldurmalı chamberların şamandıra seviyesi,
yüksek performansta olabilmesi için en uygun su seviyesine
göre ayarlanmıştır.

* Inlet and outlet air port, 22mm
* There may be high level of temperature on the humidifier
which might harm to person. So do not touch with hand.
* If any leaking of water on the the chamber is observed
change it with the new chamber
* The water of the chamber should be distilled.
* Do not use tab water in chamber
* It sould bu monitored periodically if there is any leaking on
the chamber.
* Do not reuse the chamber they are manufactured for single
use. They can not be autoclaved.
* The water sould not exceed the water level of the chamber
* Do the use hot water
* Shelf life is 2 year dating from the production date
* Life expectancy is 15 days in a single patient.
* The production date and lot number are written on the
package.
* Make sure that it works on a straight surface to avoid the risk
of water delivery to the patient from the hoses.
For Automatic Fill Chambers;
* Attention should be paid for automatic water supply hose not
to be cracked or broken
* In cases where the water supply is discontinued due to
clogging of the drop system filter, the water quality sould be
checked, and the chamber be replaced
* It may not be used with any material other then the drop set
any other materials delivered with the unit
* In case of filling higher than the water fill level as a result of
any possible failure or defect in the float the manual shut off
valve on the water hose should be used to stop the water flow
from the hose
* To make to automatic water filling chamber operate in high
performance, the naut has been fixed according to the
appropriate water level .

Bilg. Elekt. Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti
Ostim Mahallesi 1466. Sokak (Eski 677. Sokak)
No : 28 Yenimahalle / ANKARA / TURKIYE

Tel: (+90 312) 395 77 66

FR.07.12.03

MADE IN TURKEY

Rev. 05

Yayın Tarihi: 10.06.2013

Fax: (+90 312) 395 77 67
info@foras.com.tr
www.foras.com.tr

