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             1 GİRİŞ 

          UYARILAR 

Yel Uyku Solunum Cihazları ancak aşağıdaki koşullarda kullanılmalıdır: 

Bu kullanım kitabında belirtilen tedavi için ve yetkili ve sorumlu klinik personeli tarafından 

verilen talimatlar doğrultusunda kullanılmalıdır. 

Bu kullanım kitabında belirtilen kullanım ve çalıştırma koşulları çerçevesinde 

kullanılmalıdır. 

Orijinal ve değiştirilmemiş şekilde ve yalnızca Foras Medikal tarafından belirtilen ya da 

onaylanmış aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdır. 

Bunların dışındaki her türlü kullanım kişisel zarar görmelere yol açabilir. 

Yel UYKU CİHAZLARI herhangi bir tür yaşam destek tedavisi için kullanılamaz. 

Bu kitabı tümüyle dikkatlice okuyun. Cihazı kullanmaya başlamadan önce Yel UYKU 

CİHAZLARI’ın nasıl çalıştırılacağını ve bakımını tamamıyla anlamış ve öğrenmiş olun. 

Böylelikle doğru kullanım, maksimum performans ve bakımını sağlanmış olacaktır. 

Yel UYKU CİHAZLARININ tam performansında ve ayarlanan değerlere uygun çalıştığını 

doğrulatmak için en az yılda bir defa kalibrasyon yaptırın ve değerlere göre cihazın bakım 

ve ayarlarını yaptırınız. 

Cihaz çalışırken elektrik kesilir veya elektrik fişi çıkartılırsa cihaz sesli olarak uyarı alarmı 

verir. 

Ayarlar menüsüne sahip oldukları şifre ile yetkili bayi ve kişiler girebilir. 

Çocuklar, hamile ve emziren bayanların kullanmasında sakınca olmadığına dair 

herhangi bir klinik çalışma yapılmadığından bu kişiler tarafından kullanılması önerilmez. 

Cihaz röntgen odası, MR odası gibi iyonize radyasyon seviyesi yüksek birimlerde 

kullanılmamalıdır. 

Aksesuarların (hortum ve maske) raf ömrü 3 yıldır. 
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Aksesuarların değişimi en az yılda bir kez yapılmalıdır. 

Güç kablosu ve fişin iyi durumda olduğundan ve ekipmanın hasarlı olmadığından emin 

olun. 

Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun. 

Elektrik çarpmasından sakının. Cihazı, adaptörü veya adaptör kablosunu suya 

batırmayın. Cihaz içine veya üzerine sıvı dökülürse cihazın fişini çekin ve parçaların 

kurumasını bekleyin. 

Temizlik öncesi daima cihazın fişini çekin. Temizlik sonrası cihaz parçaları kurumadan 

takmayın. 

Sigara içilirken veya açıkta bir ateş varsa ek oksijen ile kullanmayın. 

Cihaz başka ekipmanlarla yan yana veya üst üste kullanılmamalıdır. 

Cihazı kesinlikle açmaya çalışmayın. Cihazın iç kısmında kullanıcının onarabileceği 

bileşenler yoktur. 

 

        DİKKAT!       

Foras Medikal, önceden herhangi bir bildirim yapmadan bu ürün üzerinde herhangi bir 

değişikliği yapma hakkını saklı tutar. 

     DİKKAT 

Cihaz ile sadece Yel parça ve aksesuarları kullanın. Yel dışı parçalar tedavi etkinliğini 

azaltabilir ve/veya cihaza zarar verebilir. 

Cihazı kimsenin çarpmayacağı ve güç kablosuna takılmayacağı bir yere yerleştirin. 

Cihaz etrafındaki alanın kuru, temiz olduğundan ve hava girişini tıkayabilecek veya 

adaptörü örtebilecek herhangi bir çarşaf, giysi veya nesne bulunmadığından emin olun. 

Cihazı yana veya terse çevirmeyin. Cihazı hareket ettirmeniz mecburi ise nemlendirici 

içinde su olmadığından emin olun. 
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Cihaz temizliğinde çamaşır suyu, klor veya anti bakteriyel sabunlar gibi solüsyonlar 

kullanmayın. 

Nemlendiriciyi kullanıyorsanız maske ve hava tüpünün suyla dolmasını önlemek için 

cihazı daima başınızdan daha düşük düz bir yüzeye yerleştirin. 

Cihazı bu kılavuzda yazan çevresel koşullara uygun kullanın. 

Yel Uyku Solunum Cihazlarını kullanırken bir sorunla karşılaştığınızda sorun giderme 

tablosuna uyun. 

Yardım veya bildirim için Foras Medikal iletişim bilgileri bu kılavuzun son sayfasında yer 

almaktadır. 

Aşırı tozlu ve aşırı nemli ortamda kullanmayınız. 

Cihazı çantasında taşıyınız. 

Yel su haznesinin altındaki tablanın sıcaklığı 65˚C olabilir. Cihazı durdurduktan 10 dk 

kadar soğumasını bekleyip işlem yapınız. 

Yel su haznesine yalnızca su doldurulmalıdır. İlaç veya kimyasal katmayınız. 

Cihazın kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda, yedek cihaz bulundurulmalıdır. 

 Hayvansal doku, insan kanı ve türevi, fitalat içermemektedir.  

 

1.1 YEL UYKU SOLUNUM cihazları Nelerdir? 

Yel Uyku Solunum Cihazları (Cpap, AutoCpap, Bipap, Bipap Auto, Bipap S/T, Bipap S/T 

AVAPS, ASV ve Elit nemlendiricili) Uyku Apnesi tedavisinde kullanılan pozitif hava yolu 

basıncı sağlayan non-invaziv solunum cihazlarıdır. 

          Yel  UYKU SOLUNUM CİHAZLARI yaşam destek uygulamalarını desteklemek 

amacıyla ya da yoğun bakım hastalarının naklinde kullanılmak amacıyla 

üretilmemiştir ve bu amaçla kullanılmazlar. 
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1.2. Kullanım Amaçları 

   YEL Uyku Solunum Cihazları fonksiyonu, (30 kg’dan daha fazla kilolu) yetişkinlerde 

obstrüktif (engelleyici) uyku apnesi için sürekli pozitif hava yolu basıncı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

1.3  Endikasyonlar  
CPAP; 
Obstrüktif uyku apnesi  hastalarının tedavisinde  kullanılır. Polisomnografik  olarak;  Apne 
İndeksi (AI) en az 15 veya apne-hipopne  indeksi (AHİ) en az 30 veya apne, hipopne  ve 
solunum  eforu sonucu uyanma  sayısını  gösteren  solunum  bozukluğu  indeksi (RDİ)  
en az 30 olarak  tespit edilen  veya AHİ veya RDİ 5-30 arasında  olmakla  birlikte  artmış 
gündüz uykululuk, bilişsel  etkilenme,  duygu durum bozuklukları, uykusuzluk veya 
hipertansiyon, iskemik  kalp hastalığı, inme veya uykuyla ilişkili  hipoventilasyon/ 
hipoksemik sendromlardan  birinin varlığı bulunan  hastalarda  kullanılır. 
 
AutoCPAP; 
Polisomnografik  olarak; Apne İndeksi (AI) en az 15 veya apne-hipopne indeksi (AHİ) en 
az 30 veya apne, hipopne  ve solunum eforu sonucu uyanma  sayısını gösteren solunum 
bozukluğu indeksi (RDİ)  en az 30 olarak tespit  edilen  veya AHİ veya RDİ 5-30 arasında  
olmakla  birlikte artmış gündüz uykululuk, bilişsel  etkilenme, duygu durum bozuklukları, 
uykusuzluk  veya hipertansiyon, iskemik  kalp  hastalığı, inme veya uykuyla ilişkili  
hipoventilasyon/ hipoksemik sendromlardan  birinin varlığı olan ve ek olarak, pozisyonel  
OUAS, REM ile  ilişkili  OUAS, yüksek basıncı tolere edemeyen  veya sabit  basınç  
cihazlarıyla (CPAP) tedaviyi tolere edemeyen  hastalarda  kullanılır. 
 
BiPAP; 

Polisomnografik  olarak; Apne İndeksi (AI) en az 15 veya apne-hipopne indeksi (AHİ) en 
az 30 veya apne, hipopne  ve solunum eforu sonucu uyanma  sayısını gösteren solunum 
bozukluğu indeksi (RDİ)  en az 30 olarak tespit  edilen  veya AHİ veya RDİ 5-30 arasında  
olmakla  birlikte artmış gündüz uykululuk, bilişsel  etkilenme, duygu durum bozuklukları, 
uykusuzluk  veya hipertansiyon, iskemik  kalp  hastalığı, inme veya uykuyla ilişkili  
hipoventilasyon/ hipoksemik sendromlardan  birinin varlığı olup;  yüksek nazal  hava 
akımını tolere edemeyen, CPAP maskesinde  önemli  düzeyde hava kaçağı olan  veya 
pozitif basınca  karşı nefes verme güçlüğü yaşayan OUAS hastalarında  veya uyku ile 
ilişkili  hipoventilasyon/hipoksemik sendromu (restriktif akciğer hastalığı, kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal  veya vasküler 
patolojilere  bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi vb) olan  hastalar da kullanılır. 
 
BiPAP Auto; 

BiPAP endikasyonu olup uygulanan  BiPAP basıncını tolere edemeyen veya efektif  BiPAP 
basıncının çok değişken olması nedeniyle  uygun tedavi basıncına  karar verilemeyen 
hastalarda  kullanılır. 
 
BiPAP S/T; 
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Polisomnografik  olarak;  Apne İndeksi (AI) en az 15 veya apne-hipopne  indeksi (AHİ) en 
az 30 veya apne, hipopne ve solunum eforu sonucu uyanma  sayısını  gösteren solunum 
bozukluğu indeksi (RDİ)  en az 30 olarak  tespit edilen  veya AHİ veya RDİ 5-30 arasında 
olmakla  birlikte  artmış gündüz uykululuk, bilişsel  etkilenme,  duygu durum bozuklukları, 
uykusuzluk veya hipertansiyon, iskemik  kalp  hastalığı, inme  veya uykuyla  ilişkili 
hipoventilasyon/ hipoksemik  sendromlardan  birinin  varlığı olup; yüksek  nazal  hava 
akımını tolere edemeyen, CPAP maskesinde  önemli  düzeyde hava kaçağı olan  veya 
pozitif basınca karşı nefes  verme güçlüğü yaşayan OUAS hastalarında veya uyku ile  
ilişkili hipoventilasyon/hipoksemik sendromu (restriktif akciğer hastalığı, kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal  veya vasküler 
patolojilere bağlı hipoventilasyon/ hipoksemi  vb) olan  ve inspirasyon basınç yüksekliği 
(İPAP ≥ 20 cm H2O) veya yoğun bakımda izlendiği  dönemlerde  apne  saptanan  
hastalarda kullanılır. 
 
AVAPS; 

Polisomnografi eşliğinde  yapılan BPAP S/T titrasyonunda yeterli  tidal  volüm 
sağlanamadığı veya uykuda  solunum  bozukluklarının ortadan kaldırılamadığı hastalarda  
ve nöromusküler ve/veya göğüs  duvarı bozukluklarına  bağlı uyku ile  ilişkili  
hipoventilasyon-hipoksemi  olan restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda  kullanılır. 
(ALS, obesite- hipoventilasyon sendromu, kifoskolyoz vb.) 
 
ASV; 

İlk gece polisomnografi tetkiki sırasında  santral  apne veya Cheyne-Stokes  solunumunun 
görüldüğü hastalarda,  titrasyon gecesinde  CPAP, BPAP S/T tedavileriyle,  uyku ile  ilişkili 
solunum  bozukluğu olaylarının engellenememesi  veya hastanın  tedaviye uyumunun  ve 
sürekli  kullanımının sağlanamaması  veya ilk gece polisomnografi  tetkiki sırasında, ön 
planda  santral apne veya Cheyne-Stokes solunumunun  görüldüğü  hastalarda veya 
ejeksiyon  fraksiyonu  % 40’dan düşük olan  konjestif  kalp  yetmezliği  hastalarında basınç 
titrasyonunda  CPAP, BPAP S/T tedavileri uygulanmaksızın kullanılır. 
 
Elit: Cihaz Cpap, AutoCpap, Bipap, Bipap Auto, Bipap S/T, Bipap S/T Avaps, ASV 
cihazlarını kapsayan çok fonksiyonel  bir cihazdır. Mod seçenekleri sayesinde Cpap 
hastalarından, ASV hastalarına  kadar  tüm solunum destek cihazı hastalarında 
kullanılabilmektedir. Yaşam destek  ünitesi olarak kullanılmaz. Uyku apnesini  gidermek 
ve solunum  destek  cihazı olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hastaya doğrudan  
teması yoktur. Maske  ve hortum aracılığıyla hastaya  cihazın ürettiği hava  verilmektedir. 
 
Yel Su Haznesi: YEL  serisi solunum cihazlarının  nemlendirici  özelliğinin  aktif olabilmesi  
amacıyla cihazın üstüne entegre olabilen  plastik haznedir 

 

1.4 Kontrendikasyonlar 

Aşağıdaki spesifik koşullar ya da hastalıkların var olduğu durumlarda Yel Uyku Solunum 

Cihazları tedavisi önerilmemelidir: 
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• Bülöz akciğer hastalıkları 

• Patalojiksel düşük kan basıncı 

• Şiddetli kardiyak (yüreğe ait) aritmiler 

• Koroner arter hastalıkları 

• Kararsız anjin pektorisi 

• Telafi edilemeyen kardiyak yetmezliği ya da hipo tansiyon, özellikle eğer 

intravasküler hacim boşalması sonucu oluşmuşsa 

• Yeni torasik ameliyatlarda 

• Pnömotoraks 

• Pnömediyastinum (mediyasten bağ dokusunda hava veya gaz bulunması) 

• Ağır burun kanamaları ya da daha önceleri olan ağır burun kanamaları durumunda 

(yeniden nüksetme riski olan durumlar) 

• Pnemoensefalus, kraniyo (kafatasına ait) – nazofarenksel fistül üretebilecek 

mevcut travma ya da ameliyat 

• Serebral spinal sıvı (CSF) akıntıları 

• Akut ya da kararsız respirasyon yetmezliği ya da yetersizliği 

• Kribriform plaka anormallikleri olan ya da daha önceleri kafa travması geçirmiş 

hassas hastalar için BiPAP S/T tedavisi önerilirken dikkatli olunmalı ve gerekli 

önlemler uygulanmalıdır. 

• Hastanın sinüs veya orta kulak enfeksiyonu belirtileri göstermesi durumlarında 

geçici kontrendikasyonlar görülebilmektedir. 

1.5 Bu Kılavuz Hakkında 

      Yel UYKU SOLUNUM CİHAZLARI' nı kurmadan ve kullanmadan önce ya da cihaza 

bakım yapmadan önce bu kitabı her zaman dikkatlice okuyun. Böylelikle doğru kullanım, 

maksimum performans ve servis edilebilirlik sağlanmış olunur. 

Foras Medikal önceden haber vermeksizin bu kitabın içeriğinde değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar. 

Bu kitap öncelikle hasta bakımı sağlayanlar, klinik personel, doktorlar ve Yel Uyku 

Cihazlarının Kullanımı sistemini kullanma bilgisine ihtiyaç duyanların kullanımı için 

hazırlanmıştır. Bu kitap yalnızca eğitimli sağlık personeli tarafından kullanılacak Yel Uyku 

cihazlarının kurma ve fonksiyonlar hakkında ilave bilgileri içermektedir. 

1.6 İşaretler 

Bu kitapta, ikonlar belirli bilgileri daha belirginleştirmek ve onlara dikkati çekmek için 

kullanılmışlardır. Her bir ikonun anlamları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. İşaretlerin 

kullanımında ISO 15223-1 standardından yararlanılmıştır. 
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Kullanım talimatlarına uyun 

     

Seri numarası 

 

Uyarı 

 

Doğru Akım 

 

 

BF Tipi Ekipman 
 

2012/19/EU sayılı Direktif 

uyarınca geri dönüştürülmesi 

gereken elektrikli ve elektronik 

donanım içerir. 
 

İmalatçı 

 

Sıcaklık sınırlaması 

 

Güneş ışığından uzak tutun 

 

12.5 mm’den büyük katı 

cisimlere karşı ve damlayan 

suya karşı korumalı. 

 

IP21 

Kuru yerde tutun 

 

USB  

 

Cihaz MDD 93/42/EEC 

Direktifi uyarınca 

işaretlenmiştir. 
 

Micro SD 

 

Sınıf II elektrik ekipmanı; çift 

izolasyon 
 

  

 

2 GÜVENLİK BİLGİLERİ 

2.1 Genel Kullanıcı Önlemleri 

• Yel Uyku Solunum Cihazları herhangi bir yaşam destek tedavisi için 

kullanılmamalıdır. 

• Yel Uyku Solunum Cihazları  yalnızca spontane solunumu olan hastalar tarafından 

kullanılmalıdır. 

• Eğer hasta hastaneye yatırılmışsa ya da başka bir tür medikal tedavi uygulanıyorsa, 

bu durumda medikal ventilasyon tedavisi almakta olduğunuzu her zaman ilgili sağlık 

personeline bildiriniz. 

• Yel Uyku Solunum Cihazları mutlaka aşağıdaki koşullarda kullanılmalıdır: 
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- Bu kullanım kitabında belirtilen tedavi için ve yetkili ve sorumlu klinik personeli 

tarafından verilen talimatlar doğrultusunda kullanılmalıdır. 

- Bu kitapta belirtilen kullanım ve çalıştırma koşulları çerçevesinde kullanılmalıdır. 

- Orijinal ve yalnızca Foras Medikal tarafından belirtilen ya da onaylanmış 

aksesuarlarla birlikte kullanılmalıdır. 

• Cihazla ilgili şüpheli bir hasar durumunda, cihazın çalışması sırasında 

açıklanamayan ya da ani basınç, performans ya da ses değişimleri durumunda ya 

da Yel Uyku Solunum Cihazlarından verilmekte olan havanın anormal sıcak olması 

ya da bir koku yayması durumunda Yel Uyku Solunum Cihazlarını kullanmayın ve 

Foras Medikal Temsilcisi ile kontak kurunuz. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarının tedavi ayarları mutlaka yetkili klinik personel 

tarafından medikal önerilere uygun olarak yapılmalıdır. 

• Kullanmadan önce Yel Uyku Solunum Cihazlarının Kontrol prosedürlerini her 

zaman uygulayın. 

• Cihazın ya da aksesuarların yetersiz kullanımı tedavinin kaybına ya da düşük 

performansa neden olabilir. 

• Hasta ve klinik personel Yel Uyku Cihazlarını kurmadan ve kullanmadan önce bu 

kitabı tümüyle okumalı ve kullanımını iyice anlamalı ve öğrenmelidir. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını dikkatlice taşıyın ve dikkatlice dokunun. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını çantasında iken kullanmayın, çalıştırmayın. 

• Spontan solumaya izin vermeyen maskelerin kullanımı boğulmaya neden olabilir. 
 

2.2 Elektriksel Güvenlik 

• Eğer hasar görmüş güç kablosu, güç kaynağı ve koruyucu kaplaması varsa Yel 

Uyku Solunum Cihazlarını çalıştırmayın ve kullanmayın. 

• Eğer herhangi bir parçası düşmüş, zarar görmüş ya da suya batırılmışsa Yel Uyku 

Solunum Cihazları düzgün olarak çalışmayabilir. 

• Elektrik çarpmasından sakınmak için, temizlik yapmadan önce Yel Uyku Solunum 

Cihazlarının elektrik besleme kablosunu fişten çekiniz. Yel Uyku Solunum 

Cihazlarını herhangi bir sıvıya daldırmayın. 

• Nemlendiriciyi taşırken ya da elinizde tutarken her zaman Yel Uyku Solunum 

Cihazlarını elektrik besleme kablosunu fişten çıkartın. 

• Eğer harici bir batarya kullanılıyorsa, Yel Uyku Solunum Cihazları kapatıldığında 

her zaman bu bağlantıyı kesin. Aksi takdirde bataryanın boşalma riski 

bulunmaktadır. 

• Cihazın dahili bataryası olmadığından elektrik kesildiğinde cihaz alarm verip 

kapanmaktadır. Elektrik kesintisine karşı hasta güvenliği için önlem alınmalıdır.  
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2.3 Çevresel Koşullar 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını herhangi bir toksik çevrede kullanmayın. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını patlayıcı gazların ya da diğer yanıcı anestezik 

ajanların bulunduğu çevre koşullarında kullanmayın. Alev alma riskine karşı ateş 

ile yaklaşmayınız. 

• Depolama koşulları -200C / 500C dir.  

   Aşağıdaki koşullarda Yel Uyku Solunum Cihazlarının performansı düşecektir. 

• 50C (41OF) altındaki ve 400C (1040F) üzerindeki ortam sıcaklığında 

• Ortamdaki nisbi nemin %15 RH nin altında ve %95 RH nin üzerinde olduğu 

durumlarda. 

• Atmosfer basıncının 700 mbar altında ve 1060 mbar üzerinde olduğu durumlarda. 

• Doğrudan güneş ışığı gibi sıcak bir yere maruz kaldığı durumlarda Yel Uyku 

Solunum Cihazlarını kullanmayın. 

• Bu kılavuzda bahsedilen nem sınırları dışında kullanmayınız. Aşırı tozlu ortamlarda 

kullanmayınız. 

Cihazın ses seviyesi 10 cm H2O basınçta 28 dB(A) olarak ölçülmüştür. 

Cihaz basınç sapması ± (3,0 hPa + ayar basıncının %5'i) dir. 

 

2.4 Elektromanyetik Koşullar 

Cihaz EMC standardı ile uyumludur ve gerekliliklerini karşılar. Seviyeleri 10 V/m’yi geçen 

alan seviyelerinden kaçınmak için gerekli önlemler alınmalıdır ki bu durum Yel Uyku 

Solunum Cihazlarının güvenlik ve performansını olumsuz etkileyecektir. Önlemler 

aşağıda belirtilmiştir ama bunlarla da sınırlı değildir: 

- Elektrostatik akım birikmesini minimize etmek için nisbi nem ve giysilerin 

geçirgenlik karakteristikleriyle ilgili normal önlemler. 

- Radyo yayıcı cihazların Yel BiPAP S/T’ye 1 m den daha fazla yakınında 

kullanılmasından sakınmak. Cep telefonu ya da kablosuz telefon, mikro dalga fırın 

ve yüksek frekanslı ameliyat aletleri gibi radyo yayıcı cihazları Yel BiPAP S/T’ye 1m 

den daha fazla yaklaştırmamak. 

• Yel BiPAP S/T, herhangi bir aksesuarı ve değiştirilmiş bulunan parçaların tümü, 

kullanılmış parçaların atıklarıyla ilgili yerel çevresel kurallar ve düzenlemelerle ilgili 

hususlar çerçevesinde atılmalı, yok edilmelidir. 

• Eğer “Teknik Özellikler” de belirtilen hususlar yerine getirilmez ise Yel BiPAP S/T’nin 

performansı ve hastanın tedavisi zayıflayacak ve kötüye gidecektir. Önerilen 

çalıştırma koşullarının dışındaki bir ortamdan ya da nakliyeden sonra Yel BiPAP 

S/T’yi hemen kullanmayın. 
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Not: Elektromanyetik uyumluluk tabloları kılavuzda Elektromanyetik Uyumluluk 

bölümünden incelenebilir. 

 

2.5 Hasta Devresinin Kullanımı 

• Yel Uyku Solunum Cihazları yalnızca Foras Medikal ve yetkili ve kalifiye sağlık 

personeli tarafından önerilen maske, hasta hortumu ile birlikte kullanın. 

• Yel Uyku Solunum Cihazları çalıştırılmak için açılmadıkça ve uygun şekilde 

çalışmaya başlamadıkça bağlanmış bulunan hasta devresine solumayın. 

• Statik ya da elektriksel geçirgenliği bulunan maddelerden yapılmış bulunan hasta 

hortumları ya da tüplerini kullanmayın. 

• Uygulanabilir olduğu durumlarda Yel Uyku Solunum Cihazları yeni bir hasta 

tarafından kullanılacağında her zaman yeni bir maske ve hortum ile kullanın. 

• Yel Uyku Solunum Cihazları doğru ve efektif çalışmasını temin için hastaya 

bağlanan parçalar ve filtreler düzenli olarak değiştirilmelidir. Değiştirilen parçaların 

tümü kullanılmış parçaların atılmasıyla ilgi yerel çevresel kurallar ve düzenlemelere 

göre atılmalı ve yok edilmelidir. 

• Eğer hasta komple maske kullanıyorsa (ağız ve burnu kaplayan ve örten), bu 

durumda maskede güvenlik boşaltım valfi bulunmalıdır. 

• Maskedeki ventilasyon deliğinin ya da ventilasyon valfi bağlantı yerlerinin bloke 

edilmiş ve tıkanmış olmadığından emin olun. Bu cihazlar verilen nefesle dışarı 

atılan havanın tekrar solunmasını önlemek üzere maskeyi ventile etmek için 

kullanılırlar. Birkaç dakikadan daha uzun süreli olarak verilen nefesle dışarı atılan 

havanın tekrar solunması, bazı durumlarda boğulmalara neden olabilmektedir. 

• Düşük basınçlarında, maskedeki ventilasyon delikleri yoluyla akan hava ya da 

bitişik ventilasyon valfi verilen nefesle dışarı atılan gazın tamamını maskeden 

temizlemek için yeterli olmayabilir. Bazı yeniden solumalar olabilmektedir. 
 

2.6 Filtrelerin Kullanımı 

• Yel Uyku Solunum Cihazları her zaman hava giriş filtresi monte edilmiş olarak 

kullanın. Yalnızca bu kitapta belirtilmiş özellikteki filtreleri kullanın. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarının doğru ve efektif çalışması için özellikle hastanın 

değiştiği durumlarda filtreleri düzenli olarak değiştirin ya da temizleyin. Filtrenin 

değiştirilmemesi ya da kirli bir filtrenin temizlenmemesi Yel Uyku Solunum 

Cihazlarının öngörülenden daha yüksek ısıda çalışmasına neden olabilir. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını kullanırken hava girişi ve filtrenin tıkanmış ve 

engellenmemiş olduğundan emin olun. 
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2.7 Temizlik ve Bakımı 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarının bu kitapta belirtilen hususlar çerçevesinde 

temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını otoklavlamayın ve sterilize etmeyin. Cihazın uzun 

süre kullanımında kalıntı riskine karşı alkol gibi kalıntı bırakmayan malzemelerle 

silin. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını bakımı, servisi ve kontrolü ile uygulanabilir herhangi 

bir güncelleme Foras Medikal servis talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını yalnızca Foras Medikal servis kitapları, teknik 

bültenleri ve herhangi özel servis talimatları doğrultusunda, Foras Medikal 

tarafından yetkilendirilmiş kalifiye servis teknisyenleri tarafından tamir edilmeli ve 

modifiye edilmelidir. 

• Herhangi bir koşul altında kesinlikle Yel Uyku Solunum Cihazlarını kendiniz servis 

ya da tamir etmeye kalkışmayın. Bunu yaptığınız takdirde, üretici Yel Uyku 

Solunum Cihazlarını performansı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir sorumluluğu 

kabul etmeyecektir. Ayrıca bundan böyle garantisi de geçerli olmayacaktır. 
 

2.8 Karşıt Hasta Semptomları(Yan Etkiler) 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını kullanımı sırasında eğer hasta rahatsızlık duyuyorsa 

ya da aşağıdaki semptomlardan birisini yaşıyorsa, derhal bir doktor ya da sorumlu 

bir klinisyen ile görüşülmelidir: 

• Uyanık iken aşırı hava yutmadan kaynaklanan şişme belirtileri 

• Uyurken ağızdan sürekli olarak hava kaçağı 

• Hava yollarında ya da burunda kuruma 

• Kulak sancısı, burun akıntısı ya da sinüste rahatsızlık 

• Gündüz uyku hali 

• Disoryantasyon (çevreye uyum yeteneğinin kaybı) ya da hafıza kaybı, hatırlama 

yeteneğinde düşüş 

• Ruhsal durumunda değişiklik ya da aşırı hassasiyetlik hali 

• Ciltte hassasiyet 

• Sabah baş ağrıları 
 

2.9 Nemlendiricinin Kullanımı 

• Nemlendirici ve Uyku Solunum Cihazlarını non–invaziv kullanım için 

tasarlanmışlardır. 

• Nemlendirici kullanırken, kaza ile dökülme sonucu incinme ve yaralanmaları 

önlemek için Yel Uyku Solunum Cihazlarını hastadan daha aşağıda bir yere 

yerleştirilmelidir. 



 

15 

• Eğer oda nemlendiricisi kullanılıyorsa, bunu Yel Uyku Solunum Cihazlarını en az 2 

metre uzakta bir yere yerleştirin. 

• Hasta devresindeki nemi periyodik olarak kontrol edin. Eğer nem varsa bunu 

kurulayın. Devreyi kurulamaya başlamadan önce, Yel Uyku Solunum Cihazlarının 

içine su kaçmasını önlemek için devreyi Yel Uyku Solunum Cihazlarından çıkartın. 

Bu nem kontrollerinin yapılması gereken sıklık hastanın kendi konumuna ve 

kullanılan cihazın durumuna göre değişmektedir. 

• Eğer hasta devresindeki yoğunluk çok fazla ise, devredeki ısıtılmış bir 

nemlendiriciye su tutucusunun monte edilmesi gerekmektedir. 

• Su tutucu hasta devresindeki herhangi bir yoğunlaşmış suyun hastanın hava 

yollarına kaçmasını ve böylelikle kişisel incinmeye yol açmasını önler. 

• Taşıma sırasında nemlendirici içerisindeki su boşaltılmalıdır. 

• Nemlendirici su haznesine, temiz su (ısıtılıp kaynatılmış olabilir) konulmalıdır. 

Hazneye sudan başka bir madde koymayınız. 

 

2.10 Oksijenin Kullanımı 

• Oksijenin bulunması yanıcı ve parlayıcı maddelerin tutuşma ve yanmasını 

hızlandırır. 

• Eğer oksijen kullanımı istenmiş ve reçete edilmişse, oksijen kaynağının borusunu 

nazal maske ya da solunum sistemi bağlantısının uygun oksijen girişine bağlayın. 

• Sabit akış oranındaki tamamlayıcı oksijen akışında, solunan (içine çekilen) oksijen 

konsantrasyonu verilen basınca, hastanın solunum yapısına, seçilen maskeye ve 

sızıntı oranını bağlı olarak değişmektedir. 

• Yel Uyku Solunum Cihazlarını ile oksijen kullanılırken, Yel Uyku Solunum 

Cihazlarının çalışmadığı durumlarda oksijen akışı kapatılmalıdır. Eğer Yel Uyku 

Solunum Cihazları çalışmıyorsa ve hala oksijen akışı kalmışsa, hasta borusuna ve 

devresine verilen oksijen makinenin içerisinde birikebilir. Makinenin içerisinde 

birikmiş bulunan oksijen yangın tehlikesi yaratacaktır. 

• Odayı yeterli derecede havalandırın. 

• Oksijenin kullanılmakta olduğu odada sigara içmeyin. 

• Işık ampulleri ve diğer ateşleme, tutuşturma ve kontak kaynakları, oksijen tüpü ya 

da hasta devresinin herhangi bir diğer parçalarından en az 2 metre uzakta 

tutulmalıdır. 

• Oksijen tüpü ya da kaynağı kapalı bile olsa, oksijen kaynağının yakınında aerosol 

ya da solvent kullanmayın. 
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3 ÜRÜN TANIMI 

3.1 Ana Parçalar (Bileşenler) 

Yel Uyku Solunum sistemi aşağıdaki parçaları içerir. 

Parça Fonksiyon 

1 Taşıma çantası Yel Cihazlarının korunması için 
2 Kullanım Kılavuzu Ürün ve Kullanım Bilgileri 

3 Maske Nazal ve Ora-Nazal 

4 Hasta Hortumu Cihaz ile Maske bağlantısını yapan mlz. 

5 Elektrik Adaptörü Yel BiPAP S/T’nin çalışması için 

6 Elektrik Kablosu Güç Kablosu 
7 Filtre (gri: yıkanabilir) Giren havayı filtreler 
8 Yel Ana Ünite Cihaz 

Not: Eksik parça olduğunda, satıcınızla görüşünüz. 
 

Ürün Ömrü : Ürün ömrü 10 yıldır. Bu süre kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanım 
için geçerlidir. Örn. Filtre temizlenmeden kullanıldığında cihazın blower motoru bozulur ya 
da tarif edildiği şekilde nemlendirici kullanılmazsa cihaz su kaçar. Bu gibi durumlar 
cihazların ömrünü etkiler. 
 

3.2 Yel Uyku Solunum Cihazıyla birlikte kullanılan aksesuarlar: 

Maske: Cihazdan gelen pozitif hava basıncını hastaya vermek için kullanılmaktadır. 

Ağız-burun, burun ve tam yüz maskeleri olarak kullanıma göre çeşitlilik arz etmektedir. 

Boyları hasta yüz tipine göre farklılık gösterir. Maskelerin kullanımı doktor önerisine göre 

olmaktadır. 

Hortum: Cihazdan gelen pozitif hava basıncını hastaya vermek için kullanılmaktadır. 

Cihaz ile maske arasında bağlantıyı sağlar. Yetişkin hastalarda 22mm, çocuk hastalarda 

ise 15mm çapında hortum kullanılmalıdır. Tavsiye edilen hortum boyu 180cm’dir. 

Adaptör: Cihazlar, haricen 24 Volt DC 3 Amper adaptör ile çalışmaktadır. Adaptörlerin 

konnektör çıkışı sadece Yel Uyku Cihazlarıyla uyumludur. Adaptörün kasa kısmının kablo 

uzunluğu 130 cm, fiş kısmının kablo uzunluğu 140 cm’dir. 

Not: Yel Solunum Cihazları ve aksesuarları steril değildir. 

 

3.3 Yel Uyku Solunum Cihazların Ön Panel (Açılış Ekranı) 
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 Yel Uyku Solunum Cihazları dokunmatik 

ekran üzerinden kontrol edilerek kullanılır. 

 Açılış Ekranında üstteki barda saat, tarih, 

aktif dil seçeneği ve aktif çalışma modunu 

görebilirsiniz. Saat, tarih ve aktif dil 

seçeneğini değiştirmek için Ayar Ekranına 

aktif çalıma modunu değiştirmek için Klinik 

Ayar Ekranına gidiniz.Terapiyi başlatmak 

için soldaki on-off tuşunu kullanılır. Sağdaki 

menüden bilgi sayfasına, ayar sayfasına ve 

klinik ayar sayfalarına erişebilirsiniz. 

Bilgilendirme Sayfası 

Bu sayfanın başında cihazın ismi, 

ikinci satırında cihazın seri numarası 

yer alır. Hemen altında ise cihazın 

toplam çalışma süresi ve son 

kullacının terapi süreleri yer alır. Sağ 

taraftaki QR kodunu kullanarak, 

ekranın altında da yer alan web 

sitemize ulaşabiliriniz. Ekranın sağ alt 

köşesindeki saat tuşu kullanıcı terapi 

süresini sıfırlamak için kullanılır. Açılış 

ekranına dönmek için sol altdaki geri 

tuşu kullanılır. 

  Bilgilendirme Sayfası 

Ayar Sayfası 
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Ayar Sayfası 

Ayar sayfasındaki akıllı nefes değeri sadece CPAP moduna özgüdür ve nefesinizi daha 

kolay vermenizi sağlar. En sağ üst köşedeki aktif cihaz modu CPAP olmadığı sürece 

ekranda yer almaz. 

Rampa basıncı, rampa süresini bu ekrandan ayarlayabilirsiniz. Rampa süresi 0 iken 

rampa özelliği aktifleşmez. 

Nemlendiricinin nem seviyesini 0-10 kademe aralığında ayarlayabilirsiniz. 0 

ayarlandığında nemlendirici aktifleşmez. 

Ekran parlaklığı ve ekranın kararma süresi bu sayfada ayarlanır. Parlaklık ayarı 10 

kademedir. Ekran kararma süresi dakika cinsinden ifade edilmiştir. 0 ayarlandığında ise 

ekran kararmaz. 

 Bu sayfanın üst kısmında yer alan saate dokunarak saat ekranına tarihe dokunarak tarih 

ekranına geçiş yapabilirsiniz. Bayrağa dokunduğunuzda ise dil sekmesi açılacaktır. 

Seçeneklerden istediğiniz dili seçerek cihazın dilini değiştirebilirsiniz. 

Dil Sekmesi 

 

Dil seçimi bu menüden sol şekilde 

görüldüğü gibi yapılabilmektedir. 
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Ayar Çubuğu 

Ayar çubuğu değiştirmek istediğiniz 

nesneye dokunduğunuzda ortaya çıkar 

ve kullanımı oldukça kolaydır. Çubuğu 

kaydırarak veya sağ üst ve sol üst 

kısımda bulunan “<” ve “>”  işaretlerini 

kullanarak değerleri ayarlayın. 

Sonrasında ise  “OK” simgesini 

tıklayarak değişikliği onaylamanız 

gerekir. 

 

 

Saat Sayfası 

Bu sayfaya erişmek için ayarlar 

sayfasında saate dokunun. Bu sayfada 

saatin gösterim şeklini, saati 

ayarlayabilir ve alarm kurabilirsiniz. 

Saati ayarlarken, girdiğiniz değerin 24 

saat formatına uygun olduğuna emin 

olun. Ayar ekranına dönmek için sol 

altdaki geri tuşu kullanılır. 

 

 

Tarih Sayfası 

Bu sayfaya erişmek için ayarlar 

sayfasında tarihe dokunun. Bu 

sayfada tarihin gösterim şeklini ve 

tarihii ayarlayabilirsiniz. Tarihi 

ayarlarken kullandığınız formatı göz 

önünde bulundurun. Yılın son 2 

hanesini kullanın ( örnek: 2018 → 

18). Ayar ekranına dönmek için sol 

altdaki geri tuşu kullanılır. 
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Klinik Ayar Sayfası 

Klinik Ayar Sayfasına girdiğinizde 

aktif olan cihaz modu parametreleri 

ekrana gelir. Bu sayfada sağ üst 

köşeden cihazın çalışma modunu 

seçebilirsiniz. Bu çalışma moduna 

göre ayarlanabilen değerleri görebilir 

ve değiştirebilirsiniz. 

 

 

 

Klinik Ayar Parametreleri 

CPAP klinik ayar ekranında bulunan 

parametreler; 

Pressure: Hedeflenen basınç 

değerinini belirler. 

A-CPAP klinik ayar ekranında 

bulunan parametreler; 

Pressure min: Otomatik olarak 

ayarlanacak PAP değerinin alt 

sınırını belirler. 

Pressure Max:Otomatik olarak ayarlanacak PAP değerinin üst sınırını belirler. 

BPAP klinik ayar ekranında bulunan parametreler; 

Epap: Ekselasyon boyunca verilen basıncı belirler. 

Ipap: İnspirasyon boyunca verilen basıncı belirler. 

Etrig: Ekselasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Itrig: İnspirasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 
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A-BPAP klinik ayar ekranında bulunan parametreler; 

Epap Min: Otomatik olarak belirlenecek Epap değerinin alt sınırını belirler. 

Epap Max: Otomatik olarak belirlenecek Epap değerinin üst sınırını belirler. 

Ipap: İnspirasyon boyunca verilen basıncı belirler. 

Etrig: Ekselasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Itrig: İnspirasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

BPAP-ST klinik ayar ekranında bulunan parametreler; 

Epap: Ekselasyon boyunca verilen basıncı belirler. 

Ipap: İnspirasyon boyunca verilen basıncı belirler. 

Etrig: Ekselasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Itrig: İnspirasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Bpm: Dakika başına düşen minimum nefes sayısını belirler. 

İnspirasyon Süresi: Verilen nefesin inspirasyon süresini saniye cinsinden verir. 

AVAPS klinik ayar ekranında bulunan parametreler; 

Epap: Ekselasyon boyunca verilen basıncı belirler. 

Ipap min: İnspirasyonda hedef tidale göre verilecek basıncın minimum değerini belirler. 

Ipap max: İnspirasyonda hedef tidal göre verilecek basıncın maximum değerini belirler. 

Etrig: Ekselasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Itrig: İnspirasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Bpm: Dakika başına düşen minimum nefes sayısını belirler. 

İnspirasyon Süresi: Verilen nefesin inspirasyon süresini saniye cinsinden verir. 

Tidal Volume: Hedeflenen tidal volume değerini belirler. 

AVAPS klinik ayar ekranında bulunan parametreler; 

Epap: Ekselasyon boyunca verilen basıncı belirler. 

PS min:İnspirasyonda epap üzerine  verilecek ilave basıncın minimum değerini belirler. 

PS max:İnspirasyonda epap üzerine  verilecek ilave basıncın maximum değerini belirler. 

Etrig: Ekselasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Itrig: İnspirasyon tetik seviyesini belirler. 1-5 arasında 5 kademeden oluşur. Kademe 

yükseldikçe tetik için istenen hasta eforu artar. 

Bpm: Dakika başına düşen minimum nefes sayısını belirler. 

İnspirasyon Süresi: Verilen nefesin inspirasyon süresini saniye cinsinden verir. 
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Çalışma Ekranı 

Çalışma ekranın sağ kenarında bar 

basıncın anlık değerini gösterir. 

Ekranın altıdna ise her nefesde 

güncellenen tidal, nefes ve kaçak 

değerleri mevcuttur. Sol ust köşedeki 

simdgeden grafik sayfasına 

geçebilisiniz. Açılış ekranına dönmek 

için sol altdaki geri tuşu kullanılır. 

 

 

 

 

 

Grafik Sayfası 

Bu sayfaya çalışma ekranından 

ulaşabilirsiniz ve ekranın herhangibir 

noktasına dokunmak çalışma ekranına geri 

döndürür. Bu sayfada basınç ve akış 

değerlerinin anlık değerlerini grafik üzerinde 

inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Yel Uyku Cihazları Ön Görünüm 

Yel Uyku Solunum Cihazları Ön Panel Kullanımı 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rotary (Ayar Düğmesi)  

2. Saat 

3. Tarih 

4. Dil Seçimi 

5. Cihaz Modu 

6. Bilgi ekranına giriş 

7. Ayar Ekranına Giriş 

8. Ayar Menüsüne giriş 

9. On/Off 

3.4 Yel Uyku Solunum Cihazları Arka Panel görünüm 
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4. YEL UYKU SOLUNUM CİHAZLARININ AYARLARI 

• Yel Uyku Solunum Cihazları tedavi ayarları konfigürasyonu her zaman mutlaka 

yetkili ve lisanslı bir doktor tarafından reçete edilmeli ve yetkili bir sağlık görevlisi 

tarafından ayarlanmalıdır. 

• Hasta eve dönmeden önce her zaman ayarlanmış olan değerleri kaydediniz.   

 

4.1 Klinik Ayar 

Klinik Ayar menüsüne sahip oldukları şifre ile yetkili bayi ve kişiler girebilir. 

Rampa Fonksiyonu   

Rampa fonksiyonu, belirlenmiş bir süre içerisinde rampa başlangıç basıncından 

ayarlanmış IPAP ve EPAP basıncına doğru bir basınç artışı sağlar 0-60 dakika arasında 

5 dk. aralıklarla ayarlanabilir. Rampa süresince algoritma hesapları devrede değildir. 

Nemlendirici 

Hastaya verilen havanın ilave olarak nemlendirilmesi için nemlendirici fonksiyonu 0 – 10 

kademede ayarlanabilir. Optimum sıcaklık ayarı; odanızın ortam sıcaklığına ve nemine 

bağlıdır. Oda sıcaklığınız düşükse ve/veya bağıl nem yüksekse, hasta hortumundaki aşırı 

yoğunlaşmayı önlemek için daha düşük bir sıcaklık ayarı; oda sıcaklığı yüksekse ve/veya 

bağıl nem düşükse, konfor için daha yüksek bir sıcaklık ayarı gerekli olacaktır. 

 

Mask Off 

Maske çıktığında veya çok fazla kaçak olduğunda devreye girer cihazı beklemeye alır, 

tekrar nefes almaya başladığınızda ayarlanan ilk değerlerden cihaz çalışmaya başlar. 

 

SD Kart Kullanımı 

SD kart 8 GB kapasiteye kadar olmalı ve çentikli tarafı yukarı gelecek şekilde cihaz elektrik 

bağlantısı çıkartıldıktan sonra takılıp çıkartılmalıdır. Yaklaşık 5 yıl boyunca cihaz kullanım 

bilgilerini bu kart muhafaza eder ve Yel Yazılım ile detaylar görüntülenebilir, SD kart takılı 

olmadığı süre boyunca cihaz bilge saklaması yapmamaktadır. 

 

4.2 Ayarlanabilen ve uygulanan Parametreler 

EPAP 3-30 cmH2O (Çözünürlük 0.5 cmH2O) 

IPAP 3-30 cmH2O (Çözünürlük 0.5 cmH2O) 

Rampa 0-60 dk. 5 dk. aralıklarla 

Nemlendirici 0 – 10 (0 Kapalı konum) 
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Mask off Bekleme uygulaması 

İnspiryum triger 1-5 kademe 

Ekspiryum triger 1-5 kademe 

Nefes sayısı 4-30 nefes/Dakika 

Inspiryum süresi 0.3 – 5 saniye 

Yükseliş süresi 1-5 kademe 

Ekran Işığı 0 dk.- 5 dk. 0.5 dk. aralıklarla (0: ekran ışığı her zaman açık) 

Ekran Parlaklığı 1-10 kademe 

Rampa Basıncı 3-EPAP cmH2O (Ayarlanan EPAP değerine dek) 

 

Nemlendirici Ayar Tablosu (25 ˚C %37 nem) 

Kademe 1 30±1 ˚C Kademe 6 

Kademe 2 34±1 ˚C Kademe 7 

Kademe 3 38±1 ˚C Kademe 8 

Kademe 4 42±1 ˚C Kademe 9 

Kademe 5 46±1 ˚C Kademe 10 

 

5 YEL UYKU SOLUNUM CİHAZI KULLANIMI 

5.1 Kullanımdan Önce Uyku cihazlarının Kontrol Edilmesi 

Yel Uyku Solunum Cihazlarını kullanmadan önce her zaman aşağıdaki kontrolleri 

yapın: 

1. Yel Uyku Solunum Cihazlarını temizlenmiş ya da yeni bir hasta devresi takın. 

2.Yel Uyku Solunum Cihazlarını ana şebeke elektriğine bağlayın. 

3. Hasta ayarlarını kontrol edin. 

4. Ön paneldeki ekrandaki başlat düğmesine basarak Yel Uyku Solunum 

Cihazlarını açın. Yel Uyku Solunum Cihazlarını çalıştığından emin olun. 

5. Maskeyi takın ve onu iyice oturacak şekilde ayarlayın. 

Ayarların önerildiği şekilde yapılmış olduğundan emin olun. Yel Uyku Solunum 
Cihazlarını kullanıma hazırdır. 

6. Yel Uyku Solunum Cihazları dokunmatik ekran sistemiyle çalışır ekranda çıkan 
yazı üzerine dokunarak işlem yapılır. 
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5.2 Yel Uyku Solunum Cihazlarının Açılması/ Kapatılması (On ve Off) 

1. Ana şebeke güç kaynağının bağlı olduğundan emin olun. Şebeke Bağlandığında 

3 saniye sonra ana ekran gelmektedir. 

2. Ön panelde açılış ekranında solda bulunan açma kapama butonuna dokunarak 

cihaz anında çalıştırılır. Yel çalışırken “Geri” butonuna dokunarak açılış ekranına 

dönülür. Açma kapama butonuna tekrar basarak cihaz durdurulur. 

 

5.3 Menünün Kullanılması 

Bakınız sayfa 11-16. 

 

5.4 Verilerin Yel BiPAP S/T ile PC Arasında Transfer Edilmesi 

Hasta verilerini doğru olarak görmek ve göstermek için Yel yazılımının PC ye yüklenmesi 

gerekmektedir. USB bağlantısı veya SD kart ile yükleme yapılabilir. Yazılım kullanma 

talimatına göre veri transferi yapılır. 

 

5.5 Entegre Nemlendiricinin Kullanılması 

Nemlendirici hasta havasını nemlendirmek içindir, cihaz ile entegre olduğundan 

nemlendiricisiz kullanmak mümkün değildir, eğer nemlendiricisiz kullanmak gerekirse 

nemlendirici ayarı “0” konumuna getirilmelidir. Nemlendirici üretiminden latex ihtiva eden 

malzeme kullanılmamıştır. 

 

Önemli; Cihaza su dökülmemesi için cihazda su varken taşımayınız. 

 

Nemlendiricinin takılıp çıkartılması: Nemlendirici su haznesini cihazdan ayırmak için 

Cihazdaki mandala basarak su haznesini cihazdan ayırabilirsiniz. Nemlendiricini üst 

kapağındaki tırnağı kaldırarak hazneye su ilave edip kapağı kapatınız. Nemlendiriciyi 

yerine takınız. 

 

Nemlendiricinin Ayarlanması 

Nemlendirici ayarı ortam sıcaklığı ve ayarlanan basınç ve hava akışına göre değişkenlik 

gösterebilir hasta kendisine en uygun ayarı tespit edebilir. Bunun için hortumda aşırı su 

biriktirmeyecek bir sıcaklık değeri seçilmelidir. Su kabı takılı değilken, cihaz çalışıyorken 

veya yeni kapatılmışken ısıtıcı tablaya dokunulmamalıdır. 

 

5.6 Harici Batarya ve Çakmak Kablosu ile Kullanılması 

Yel Uyku Solunum Cihazları Üretici firmanın önerdiği harici batarya ile kullanılmalıdır. 

Üretici firmadan temin edilen çakmak kablosu kullanılmalıdır. Aksi takdirde cihazda ve 

hastada sorunlar olabilir. 



 

27 

 

6 YEL UYKU SOLUNUM CİHAZLARININ KULLANIM İÇİN 

HAZIRLANMASI 

6.1 Yel Uyku Solunum Cihazlarının Kurulumu 

Yel Uyku Solunum Cihazları ilk kez kullanıyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyin: 

1. Bütün ana parçaların ve sipariş edilmiş aksesuarların tamamının var olduğunu kontrol 

edin (paket notuna ya da eğer varsa faturaya bakın) 

2.  Ekipmanın iyi konumda olduğundan emin olun. 

3.  Zorunlu olarak bulunması gereken gri hasta hava filtresinin monte edilmiş olduğunu 

kontrol edin. 

 

6.2 Yel Uyku Solunum Cihazlarının Yerleştirilmesi 

1 Yel Uyku Solunum Cihazları hastaya bakacak şekilde, sağlam, düz bir yüzeye yerleştirin. 

Cihazın kullanıcının üzerine düşmesini önlemek ve devrilme durumunda hastaya su 

gitmemesi için Yel Uyku Solunum Cihazları hastadan daha aşağıda kalacak şekilde 

yerleştirilmelidir. 

2 Yel Uyku Solunum Cihazalarının arkasında hasta hava girişini engelleyebilecek bir şeyin 

olmadığından emin olunuz. 

 

6.3 Yel Uyku Cihazlarının Ana Şebeke Prizine Bağlanması 

1 Elektrik kablosunu Yel Uyku Cihazlarının güç girişine bağlayın. 

2 Elektrik kablosunu güç kaynağına takın. 

3 Elektrik kablosunu ana şebeke elektrik prizine takın ara kablosu kullanmayın. 

 

6.4 Hasta Devresinin Bağlanması 

1 Hasta hortumunu hava çıkışına bağlayınız. 

2 Hasta hortumunun diğer ucunu maskeye takın maskenin hava kaçaklı olduğundan 

emin olun. 

 

Maske kaçak Akışı 

Dışarıya verilen nefesin yeniden solunmasını engellemek için maskeden olan akış, 4 

cmH2O’da en az 12 L/ dakika olmalıdır. Tavsiye edilen maske akışı, 10 cmH2O basınçta 

20 ila 40L/dakikadır. 

Bu akışa şu şekilde ulaşılabilir: 

.  Maskede küçük deliklerle 

.  Bitişik bir ventilasyon valfiyle 

Uygun bir sızıntıya ulaşabilmek için Foras Medikal Ağız Burun maske önerilmektedir. 



 

28 

Sorun Giderme Tablosu & Alarm Kodları Tablosu 

Sorun Giderme 

Problem Çözüm 

Maske hava sızdırıyor 
Maske kılavuzunu kontrol edin. Maskenizi doğru 
taktığınızdan emin olun. 

Ağzım ve/veya burnum kuruyor, 
tıkanıyor 

Nemlilik kontrol edin, mevcut seviye yetersiz geli-
yor ise daha yüksek nemlilik ayarında kullanımı 
deneyin. 

Maskeden gelen hava yüksek 
Rampa özelliğini aktif hale getiriniz. Süresi ve ba-
sıncı için satıcınızdan destek alarak uygun ayarı 
yapabilirsiniz. 

Maskeden gelen hava düşük 
Rampa özelliğini kontrol ediniz. Eğer rampa özel-
liği aktif ise cihazın rampa süresinin bitmesini bek-
leyiniz. 

Nemlendiricim su sızdırıyor 

Nemlendiriciyi doğru biçimde doldurduğunuzdan 
emin olmak için dolum uyarı broşürünü inceleyin. 
Problem doldurma biçiminden kaynaklanmıyorsa 
cihazınızı fişten çekin ve satıcınızla irtibata geçin. 

Cihazım çalışırken alarm veriyor 
ve duruyor 

Ekranın sağ tarafında maskoff ibaresinin çıkıp çık-
madığını kontrol edin. Hortum ve maske bağlantı-
larını kontrol edin. 

SD Kart sembolü aktif olmuyor 
SD kartı cihaza güç kesilmiş konumdayken tekrar 
çıkarın ve takın. 

Cihaz hava vermiyor, çalışmıyor 
Cihazı fişten çekin tekrar takın ve 3 sn kadar on 
butonuna basılı tutarak aktif olmasını sağlayın. 
Problem devam ediyorsa satıcınızla irtibata geçin. 

Cihazım basınç ayarlarını karşı-
lamıyor 

BiPAP S/T cihazınızda hava kaçağı olup olmadı-
ğını solunum devrenizle birlikte kontrol edin. Sorun 
devam ederse satıcınızla irtibata geçiniz. 

 

Alarm Tablosu 
 

Alarm Biçimi Anlamı 

Üç adet kesikli uzun bip sesi Elektrik kesintisi, cihaz güç kesintisine uğradı 

Ekranda mask off yazısı 
Maskoff özelliği aktifken, cihazda fazla kaçak oluştu 
ve cihaz durdu. 
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7 BAKIM 

7.1 Yel cihazlarının Temizlenmesi ve Filtrelerin Değiştirilmesi 

Yel Uyku Cihazları doğru fonksiyon gösterebilmesi için hastaya bağlanan parçalar ve filtre 

düzenli olarak temizlenmeli ve değiştirilmelidir. Değiştirilen parçaların tümü, kullanılan 

ekipman ve atıklar ile ilgili yerel çevre düzenlemelerine göre imha edilmelidir. 

Elektriksel şokları önlemek için, ana elektrik kaynağını Yel Uyku Cihazlarından 

temizleme öncesi kaldırın. 

Yel Uyku Solunum en az yılda bir defa bakım yapılarak verilen değerlerin 

doğrulanması gerektiğini önerir. 

Yel Uyku Cihazlarını herhangi bir sıvıya daldırmayın. 

.  Herhangi bir ekipmana zarar vermemek için temizleme sırasında her zaman dikkatli 

olunuz. 

.  Yel Uyku Cihazlarını sıvı girmesine izin verilmemelidir. 

.  Bir haftadan uzun süre prize takılmadığı durumda saat ve tarih ayarları korunmayabilir. 

Bu sebeple cihazı çalıştırmadan önce saat ve tarihin doğruluğundan emin olun. 

Ana Ünite 

1 Yel Uyku Cihazlarını kapatın ve ana elektrik kaynağından çekiniz. 
2 Hasta devresini çıkartın. 
3 Nemlendiriciyi çıkarın. 
4 Bütün elektrik kabloları çıkarın. 
5 Lifsiz temiz bir bez ve yumuşak deterjan solüsyonu kullanarak Yel Uyku Cihazlarının dış 
yüzeyini temizleyin. 
6 Kabloları ve hasta devresini yeniden takın. Yel Uyku Cihazlarının çalıştırılmadan önce 
parçaların tümünün kuru olduğundan emin olun. 
Nemlendirici Su Haznesi 

Yel nemlendiricisi düzenli olarak temizlenmelidir. 

Yel su haznesinin içerisinde oluşan kireç ve tortulara karşı su haznesinin maksimum su 

alacağı limite kadar sıcak su koyunuz. Suya 15gr limon suyu (sitrik asit) ilave ediniz. 30 

dk. Bekledikten sonra maksimum 70 °C suda elde veya bulaşık makinasında deterjan 

kullanmadan temizleyiniz. Tamamen kuruduktan sonra kullanınız. 

Teknik Özellikleri : Ölçüler (Eni: 6mm, Boyu: 11,5mm, Yükseklik:9mm), Maximum su 

kapasitesi 100ml, Polikarbonat Plastik gövde, Isıtıcı Alüminyum Taban 

• Nemlendirici contasını ve kapağını yerleştirerek tekrar monte edin. Hasar 

durumunda, nemlendiriciyi değiştirin.  
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• Nemlendirici Su haznesindeki suyu devamlı kontrol edin eksilmiş veya bitmiş ise 

tamamlayın. Kullanıldığı iklim veya bölgeye göre su bittiğinde hastanın solunum 

yolu kuruyacağından istenmeyen durumlar oluşabilir.  

Hasta Devresi 

Hasta devresi üreticisinin talimatlarına göre temizlenmelidir. 

Yeni bir hasta tarafından kullanılacağı durumlarda her zaman parçaları değiştirin ya da 

yeni bir set kullanın. 

Respirasyon gazıyla temas halinde olan bütün parçalar aşağıdaki gibi temizlenmelidir: 

1 Sökülen parçaları, hafif deterjan içeren sıcak suyun içine yerleştirin. 

2 Kirli kısımları fırça yardımıyla alın. 

3 Parçaları akan sıcak su altında iyice yıkayın. 

4 Bütün parçalardan suyu sallayarak çıkarın. 

5 Parçaları iyice kurulayın. 

6 Toz olmayan yerde saklayın. 

Hasta devresi üreticisinin talimatları doğrultusunda belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Hasta 

devresinin hasara karşı düzenli olarak kontrol edin. Hasar olduğu durumlarda, devreyi 

değiştirin. 

 

7.2 Hasta Filtresinin Değiştirilmesi ve Temizlenmesi 

Hasta hava filtresi Yel Uyku Cihazlarının arka tarafında bulunmaktadır. 

Yıkanabilir Filtre (gri renkte) 

Yıkanabilir fitreyi en az yılda bir defa değiştirin. Filtreyi en az haftada bir kere yıkayın. 

1 Filtreyi hafif sabun ve ılık su kullanarak yıkayın. 

2 İyice yıkayın. 

3 Filtreyi bir havluyla sıkıştırarak kurulayın. Filtreyi sıkarak suyunu çıkarmayın. 

 

7.3 Düzenli Bakım Kontrolleri 

Yel Uyku Cihazlarının bu kitapta belirtilen talimatlara göre kullanılması ve bakılması 

durumunda düzenli herhangi bir bakım ve kontrolünün yapılmasına ihtiyaç 

duyulmayacaktır. 

Aşağıdaki durumlarda, cihazınızı kullanmayın ve sorumlu bakım sağlayıcınızı 

cihazın denetimi için çağırın: 

.  Tedavi sırasında beklenmedik hasta semptomları. 

. Operasyon sırasında açıklanamayan ani basınç, performans ya da ses değişiklikleri. 

.  Cihazda ya da elektrik kablosunda şüpheli bir hasar. 

 



 

31 

7.4 Servis ve Tamir 

Yel Uyku Solunum Cihazlarının servisi ve tamiratı yalnızca yetkili Foras Medikal servis 

personeli tarafından servis yönergelerine uygun olarak yürütülmelidir. 

Cihazın herhangi bir tamiratı sonrasında servis denetimleri mutlaka yürütülmelidir. 

Yetkili servis işletmeleri Yel Solunum Cihazlarının servis ve bakımı için gerekli olan ve 

bütün teknik dokümanları içeren Yel Solunum Cihazları Servis Kitabını sipariş edebilir. 

Yel Uyku Solunum en az yılda bir defa gerekli kalibrasyon ve testlerinin yapılarak 

verilen değerlerin doğrulanması gerekir. 

 Cihazlarda kullanılan blower motorların 15.000 saatte değiştirilmesi gerekmektedir. 

Filtrenin temiz olmaması ve zamanında değiştirilmemesi ile kullanıldığı ortamın 

aşırı tozlu ve kirli olmasında bu süre kısalabilir. 

Cihaz içerisinde bulunan alarm ve saatin enerji kaynağı olarak kullanılan pil, her 
bakımda ve tamirden sonra kontrol edilmeli, elektrik kesilmelerinde alarm verme-
mesi veya saatin normal çalışmaması durumunda bu pilin değiştirilmesi gerekmek-
tedir. Yılda en az bir defa pil değiştirilmelidir. 
 

7.5 Saklanması 

Yel Solunum Cihazları saklanmadan önce nemlendiriciyi boşaltın, temizleyin ve kurulayın 

ve orijinal kutusunda güneş olmayan depolama şartlarına uygun bir yerde muhafaza edin. 

Cihazın saklama koşulları -20 °C ile 50 °C arasındadır. 

 

7.6 Elden Çıkarılması, Atılması 

Yel Uyku Cihazlarının bütün aksesuarları ve bütün değiştirilen parçaları ekipman ve atıklar 

ile ilgili yerel çevre düzenlemelerine göre elden çıkarılması ve geri dönüşümü yapılmalıdır. 

Yel Uyku Cihazlarının bütün aksesuarları ve bütün değiştirilen parçaları ekipman ve atıklar 

ile ilgili yerel çevre düzenlemelerine göre imha edilmeli ve geri dönüşümü yapılmalıdır. 

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Avrupa Direktifi, 

elektrikli ve elektronik ekipmanların diğer tasnif edilmemiş belediye çöplerinden, geri 

dönüşüm amacıyla ayrı olarak toplanmasını ve elden çıkarılmasını şart koşar. Üzerinde 

çapraz çizgiler olan çöp kutusu sembolü, ayrı bir toplamanın gerekli olduğunu belirtir. 

 

8 Yel BiPAP Uyku Solunum Cihazının Özellikleri 

 

Cpap Teknik Özellikler     AutoCpap Teknik Özellikler 

Çalışma Voltajı : 24 Volt DC    Çalışma Voltajı : 24 Volt DC  

Basınç  : 3-20 cmH2O   EPAP Basıncı : 3-20 cmH2O 

Ölçüleri  : 14X22X11cm   IPAP Basıncı  : 3-20 cmH2O 

        Ölçüleri  : 14X22X11cm 

Bipap Teknik Özellikler     AutoBipap Teknik Özellikler 
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Çalışma Voltajı : 24 Volt DC    Çalışma Voltajı : 24 Volt DC  

EPAP Basıncı : 3-20 cmH2O   EPAP Basıncı : 3-20 cmH2O 

IPAP Basıncı  : 3-20 cmH2O   IPAP Basıncı  : 3-20 cmH2O 

Ölçüleri  : 14X22X11cm   Ölçüleri  : 14X22X11cm 

Sabit Nefes Sayısı : 6     Sabit Nefes Sayısı : 6 

        Epap Min Basıncı : 3-25 cmH2O 

        Ipap Max Basıncı : 3-25 cmH2O 

        Pressure Support : 0-22 cmH2O 

 

Bipap S/T Teknik Özellikler    Bipap S/TAvaps TeknikÖzellikler 

Çalışma Voltajı : 24 Volt DC    Çalışma Voltajı : 24 Volt DC  

EPAP Basıncı : 3-30 cmH2O   EPAP Basıncı : 3-30 cmH2O 

IPAP Basıncı  : 3-30 cmH2O   IPAP Basıncı  : 3-30 cmH2O 

Nefes Alma Tetik. : Var      Nefes Alma Tetik. : Var   

Nefes Verme Tetik. : Var     Nefes Verme Tetik. : Var  

Nefes Oranı  : Ayarlanabilir   Nefes Oranı  : Ayarlanabilir

  

Hedef Hacim  :  Ayarlanabilir   Hedef Hacim  :  Ayarlanabilir 

Rise Time  : 1-5     Rise Time  : 1-5 

 

Bipap ASV Teknik Özellikler    Elit Teknik Özellikler 

Çalışma Voltajı : 24 Volt DC    Çalışma Voltajı : 24 Volt DC  

EPAP Basıncı : 3-15 cmH2O   EPAP Basıncı : 3-40 cmH2O 

PS. Min.  : 3-15 cmH2O   IPAP Basıncı  : 3-40 cmH2O 

PS. Max.  : 3-15 cmH2O   Nefes Alma Tetik. : Var 

Nefes Alma Tetik. : Var     Nefes Verme Tetik. : Var 

Nefes Verme Tetik. : Var     Nefes Oranı  : Ayarlanabilir

        Hedef Hacim  :  Ayarlanabilir 

Modeller arasındaki farklılıklar aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir.  

 

Cihaz 

Cihazların farklılıkları 

Nemlendi

rici 

Rampa IPAP EPAP i.trg E.trg R. 

time 

Mask 

off 

Hedef 

Hacim 

P. 

Support 

EPAP 

Min. 

IPAP 

Max. 

Cpap * *      *     

AutoCpap * * * *    *     

Bipap * * * *    *     

BipapAuto * * * *    *  * * * 
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Bipap S/T * * * * * * * * *    

Bipap S/T Avaps * * * * * * * * *    

ASV * * * * * *  *    * 

Elit * * * * * *  * *    

 

Dinamik Kısa Süreli Basınç Doğruluğu: (ISO 80601-2-70:2015 uyarınca) 

 
 

Azami Akış Hızı: (ISO 80601-2-70:2015 uyarınca) 
 

Parametre Test Basınçları 

IPAP Basıncı (cmH2O) 7 12 19 25 

EPAP Basıncı (cmH2O) 3 8 15 21 

Ölçülen IPAP Basıncı (cmH2O) 7.1 12 18.9 25 

Ölçülen EPAP Basıncı (cmH2O) 2.9 7.9 14.8 21.1 

Akış (LPM) 86.8 155.7 160.1 154.7 

 

8.2 Çevresel Özellikler 

Çalışma Sıcaklığı: 5˚C / 40 ˚C 

Depolama Sıcaklığı: -20˚C /50˚C 

Bağıl Nem (çalışma ve depolama): %15 - %95 (yoğunlaşmayan) 

Atmosfer Basıncı: 70 kPa – 106 kPa (700 mbar – 1060 mbar) 

Taşıma esnasında kuru tutunuz. 

 

8.3 Fiziksel Özellikler 

Ölçüler: 16.5 x 16.5 x 13.5 cm 

Ağırlık (sadece cihaz): 1.127 kg 
 

8.4 Elektriksel Özellikler 

DC Güç Tüketimi; 24 VDC, 3 A 
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Kutup Sayısı: 1 
Beyan Gerilim (Un): 230 VAC 
Beyan Çalışma Gerilimi (Ue): 230 VAC 
Beyan Akım (In): 0.5 A 
Beyan Frekans (fn): 50 Hz 
Sigorta: Cihazın kullanıcı tarafından değiştirilebilir sigortası bulunmamaktadır. 
 

Standartlarla Uyumluluk; 

Cihaz aşağıdaki standartlara uyacak şekilde tasarlanmıştır. 

IEC 60601-1 Medical Electrical Equipment- General Requirements for Safety of Medical 
Electrical Equipment 

IEC 60601-1-2 Medical Electrical Equipment- General Requirements for basic Safety and 
essential performance-Collateral Standard:  Electromagnetic disturbances- Requirements 
and tests 

IEC 60601-1-8 AMD 1 Medical Electrical Equipment – Part 1-8: General Requirements for 
basic Safety and essential performance – Collateral Standard: General Requirements, 
tests and guidance for alarm systems in medical Electrical Equipment and medical 
Electrical systems 

IEC 60601-1-6 Medical Electrical Equipment – Part 1-6 General Requirements for basic 
Safety and essential performance - Collateral Standard : Usability 

IEC 60601-1-10 Medical Electrical Equipment – Part 1-10 General Requirements for basic 
Safety and essential performance - Collateral Standard- Requirements for Development 
of physiologic closed-loop controllers 

IEC 60601-1-11 Medical Electrical Equipment – Part 1-11 General Requirements for basic 
Safety and essential performance Collateral Standard : Requirements for medical 
electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare 
environment 

ISO 80601-2-70  Medical Electrical Equipment-Particular requirements for basic safety 
and essential performance of sleep apnoea breathing therapy equipment 

ISO 80601-2-74 Medical Electrical Equipment- Particular requirements for basic safety 
and essential performance of respiratory humidifying equipment 
 

Artık Riskler 

Risk Analizleri değerlendirme tablosundan kalan artık risklerin beyanıdır. 

1a) Hat Voltajı riski : Kullanım kılavuzunun okunmadan herhangi bir güç kaynağı ile çalıştırılması 

1b) Hastaya Voltaj sızması: Hastaya voltaj sızıntısı için 60601-1 kaçak testlerinin yapılmaması 

1c) Elektrik Çarpması: Temas kaçak akım ve hasta kaçak akım testlerinin yapılmaması 

1d) Elektrik Alan: Kılavuzdaki elektriksel bilgilere uyulmaması 

1e) Manyetik Alan/Radyasyon: Kılavuzda beyan edilen alan dışında kullanılması 

2a) İyonize Radyasyon: Kılavuzda beyan edilen alan dışında kullanılması 

2b) İyonize olmayan Radyasyon: Kılavuzda beyan edilen alan dışında kullanılması 
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3a) Yüksek Sıcaklık: Sensör yanlış montajı 

3b) Düşük Sıcaklık: Sensör yanlış montajı 

4a) Cihazın düşmesi: Cihazın çok yüksekten düşürülmesi 

4b) Cihazın yüksek ses yayması: Testten geçen kritik komponentlerin kullanılmaması 

4c) Titreşim: Talimatlara uygun üretim yapılmaması 

4d) Burulma, kesilme ve gerilme : Kullanım kılavuzuna dikkat edilmemesi 

4e) Akustik Enerji: Kullanım kılavuzuna dikkat edilmemesi 

4f) Cihaza sıvı enjeksiyonu: Kullanım Kılavuzuna göre kullanılmaması 

5a) Kimyasal atıkların oluştuğu gazlar: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

5b) Medikal Gazlar: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

5c) Katkı Maddeleri: Talimata uyulmaması ve yetkili servise götürülmemesi 

5d) Cihazda kalıntı olması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

5e) Bakteri, Virüs ve diğer ajanlar: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

5f) Yeniden veya Çapraz enfeksiyon: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

6a) Toksisite : Biyouyumluluk olmayan maske kullanılması 

6b) Allerji ve İrritasyon: Biyouyumluluk olmayan maske kullanılması 

7a) Temizlik ve Kontaminantlar: Kılavuza dikkat edilmemesi 

8a) Yanlış veya uygun olmayan işlev: Son kontrollerin yapılamaması 

8b) Yanlış ölçüm: Test Formunun kullanılmaması 

8c) Hatalı Veri Transferi: Cihaz ekranına dikkat edilmemesi veya kılavuzun okunmaması 

8d) Model Farklılıkları: Kullanım Kılavuzuna dikkat edilmemesi 

9a) Dikkat eksikliğinden dolayı yanlış kullanım: Kullanım kılavuzunun anlaşılmaması 

9b) Hafıza zayıflığına neden olma: Kullanım kılavuzuna dikkat edilmemesi 

9c) Kullanım şeklinden hastanın zarar görmesi: Kılavuzda tarif edildiği gibi kullanılması 

9d) Bilgi Eksikliği: Kullanım kılavuzunun okunmaması veya eğitim alınmaması 

9e) Sık yapılan ihlaller: Kullanım Kılavuzunun okunmaması, eğitim alınmaması, alışkanlıklar 

9f) Cihaz aksesuarları hk bilgi: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

9g)Cihazın çalıştırması öncesi yetersiz bilgi: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

9h)Uzun süreli kullanımdan kaynaklı riskler: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

9i) Yan etki ve Uyarıların yetersizliği: Kullanım kılavuzuna, etiketteki sembollere uyulmaması 

9j) Alev Alma: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

9k) Aşırı nemli ortamlar: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

9l) Tozlu ortamda kullanım: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

9m)Çocuk, Hamile ve emzikli bayanların kullanımı: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

9n) Cihaza su kaçması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

10a) Kritik Malzemelerden kaynaklı sorunlar: Talimata uygun hareket edilmemesi 

10b) Olası adaptör problemleri: Kullanım kılavuzunun okunmaması, etikete dikkat edilmemesi 
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11a) Uygun olmayan hammadde: Talimata uygun hareket edilmemesi 

11b) Uygun olmayan yarı mamül: Talimata uygun hareket edilmemesi 

12a) Montaj Hatası: Talimata uygun hareket edilmemesi 

12b) Plastik Üretim Hatası: Listeye uygun hareket edilmemesi 

12c) Cihaza program atılamaması: Personel dikkatsizliği 

12d) Yarı Mamül hataları: Eğitim almamış personelin üretim yapması 

13a) Olumsuz Olaylar: Sorumluluk ve Yetkilerin bilinmemesi 

13b) Geri Çağırmalar: Sorumluluk ve Yetkilerin bilinmemesi 

13c) İzlenebilirliğin Olmaması: Hazırlanan kayıt ve formların doldurulmaması 

14a) Paketleme: Prosedüre uyulmaması 

14b) Pakette eksik malzeme çıkması: Kılavuz ve etikete dikkat edilmemesi 

15a) Etiketleme: Talimata uyulmaması 

16a) Operasyonel talimatların eksikliği: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

16b) Aksesuarların yanlış kullanımı: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

16c) Cihazın çalışmasından önce ne yapılacağı: Kılavuzun okunmaması veya eğitim alınmaması 

16d) Uzun süreli kullanım: Kılavuzun okunmaması veya eğitim alınmaması 

16e) Cihazın çalışmaması veya bozulması:  Kılavuzun okunmaması, etikete dikkat edilmemesi 

16f) Cihazın çöpe atılması: Kullanım Kılavuzunun okunmaması 

16g) Performans özelliklerinin bilinmemesi: Etiket veya kılavuza dikkat edilmemesi 

17a) Yan etki ve uyarıların olmaması:  Kullanım Kılavuzunun okunmaması 

18a) Yazılımın çalışmaması: Son kontrol testlerinin yapılmaması 

18b) İşlemcinin çalışmaması: Girdi kontrollerin yapılmaması, talimatlara uyulmaması 

18c) Sensör Hataları: Son kontrollerinin yapılmaması 

18d) Yazılımsal iletişim problemleri: Üretim talimatlarına uyulmaması 

18e) Sensör Basıncı karşılamaması: Cihazın çalışmasının fark edilememesi 

18f) Cihazın amaçlanan kullanım dışında çalışması: Cihazın test edilmemesi 

18g) Çalışan cihazın durması: Test formunda mask off kontrolünün yapılmaması 

19a) Servis Sonrası cihazın düzgün çalışmaması: Talimata uygun hareket edilmemesi 

19b) Servise gelen cihazın sorunu: Müşteri ile iletişim kurulamaması 

20a) Maske hava kaçırması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

20b) Ağız ve burnun kuruması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

20c) Cihazın verdiği havanın yüksek olması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

20d) Cihazın verdiği havanın düşük olması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

20e) Nemlendiricinin su sızdırması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

20f) Cihazın alarm verip durması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

20g) SD kartın kullanılamaması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

20h) Cihazın hava vermemesi, çalışmaması: Kullanım kılavuzunun okunmaması 
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20i) Cihazın ekranının çalışmaması: Talimatlara uyulmaması 

21a) Depolama: Kullanım kılavuzunun okunmaması 

 

İlgili Direktifler 

Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices 

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

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC); 

YEL Uyku Solunum cihazları, tabloda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma uygundur. Kullanıcılar 
cihazın tabloya uygun ortamda kullanılmasını sağlamalıdır. 

 

Korunma Testi IEC 60601 Test Aralıkları Uyumluluk Derecesi Elektromanyetik Ortam-Kılavuz 

Elektrostatik deşarj (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV temas 
± 15 kV hava 
 

± 8 kV temas 
± 15 kV hava 
 

Zemin, ahşap, beton veta seramik karo olmalıdır. 
Zemin sentetik 
Malzemeyle kaplı ise, bağıl nem en az %30 olmalıdır. 

Elektrikli hızlı geçici Rejim/ 
Patlama IEC 61000-4-4 
 

± 2 kV 
Giriş/çıkış hatları için ± 1 kV 
 

± 2 kV 
Giriş/çıkış hatları için ± 1 kV 

Şebeke güç kalitesi, tipik ticari ortam veya hastane 
ortamı için 
Kullanılan kalitede olmalıdır. 

Akım IEC 61000-4-5 
 

± 1 kV diferansiyel mod 
± 2 kV genel mod 
 

± 1 kV diferansiyel mod 
± 2 kV genel mod 
 

Şebeke güç kalitesi, tipik ticari ortam veya hastane 
ortamı için 
Kullanılan kalitede olmalıdır. 

Gerilim çukurları ve kısa 
kesintiler, gerilim değişmeleri ile ilgili 
bağışıklık 
IEC 61000-4-11 

<5% UT  (>95% dip in UT ) 
Için 0.5 çevrim; 
40% UT  (60% dip in UT ) 
Için 5 çevrim; 
70% UT  (30% dip in UT ) 
Için 25 çevrim; 
<5% UT  (>95% dip in UT ) 
Için 5 saniye . 

0% UT  (100% dip in ut ) 0.5 
çevrim - 20 ms 
0% UT  (60% dip in ut ) 1 
çevrim - 100 ms 
70% UT  (30% dip in ut ) 25 
çevrim - 500 ms; 
0% UT  (95% dip in ut ) 5 
saniye - 250 çevrim 

Şebeke güç kalitesi, tipik ticari ortam veya hastane 
ortamı için kullanılan kalitede olmalıdır. Cihaz 
kullanıcısının ana şebeke kesintileri esnasında sürekli 
çalışmaya ihtiyaç duyması halinde, cihazın kesintisiz 
bir güç kaynağından güç alması tavsiye edilmektedir. 

Güç frekansı manyetik alan 
IEC 61000-4-8 
 

30 A/m (50 Hz, 60Hz) 
 

30 A/m 
 

Güç frekansı manyetik alanları, tipik ticari ortam veya 
hastane ortamında bulunan tipik bir yer için geçerli 
olan seviyelerde olmalıdır. 

İletilen RF IEC 61000-4-6 3 Vrms 150 kHz – 80 MHz 
 

± 3 Vrms 
 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları, verici 
frekansı için geçerli olan denklemden elde edilen 
tavsiye edilen ayrım mesafesinden daha yakınında 
kullanılmamalıdır.                           Tavsiye edilen ayrım 
mesafesi; 
d= 1.2 √P 
d= 1.2 √P    80MHz - 800 MHz 
d= 2.3 √P    800MHz-2.5GHz 
P, verici imalatçısına göre vericinin watt cinisinden 
ölçülmüş olan maksimum çıkış gücü değeri ve d, 
tavsiye edilen metre (m) cinsinden ayrım 
mesafesidir. 
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Yazılım Bilgisi; 

Cihaz yazılımı sınıf A yazılım güvenlik sınıfına dahildir. Sınıf A: Yaralanma veya sağlığa 
zarar vermez. Yazılım güncellemelerinin izlenebilirliği için versiyon tanımı kullanılmakta-
dır. Güncellemeler tüm modeller üzerinde gerçekleştirilir. Yel Uyku Cihazlarının güncel 
versiyonu 1.0'dır. Bu versiyona kullanıcı talepleri doğrultusunda “kullanıcı saati” (user 
time) sıfırlama ve hesaplama özelliği eklenmiştir. Cihaz versiyonuna cihazın bilgi menü-
sünden ulaşılabilir. 
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