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GİRİŞ 

K5BW sabit oksijen konsantratörü harici olarak çalışan, Sınıf II, Tip BF bir cihazdır. Cihazın temel işlevi, tolerans 

dahilinde kalan bir hacimde oksijen sağlamaktır - tolerans, üreticinin bu özel tıbbi uygulamadaki uzmanlığından 

teknik yargıya dayanarak tanımlanmıştır. Ayrıca, cihazın düşük oksijen konsantrasyonu gibi belirli hata koşullarını 

algılama ve alarm oluşturma yeteneği de temel işlevinin bir parçası olarak kabul edilir. 

 

Bu kullanım kılavuzu, K5BW Oksijen Yoğunlaştırıcı için önemli bilgiler ve güvenlik önlemleri içermektedir. Oksijen 

konsantratörünüzü kullanmadan önce, lütfen bu kullanım kılavuzunu okuyun ve anlayın. Bu kullanım kılavuzunu 

ileride başvurmak üzere saklayın. 

 

CİHAZIN KULLANIM AMACI 

 

K5BW Oksijen Konsantratörü, tamamlayıcı oksijen gerektirdiği teşhis edilen reçeteli bazda kullanılır.Oksijen 

konsantratörü, bu hastalara takviye, yüksek oksijen konsantrasyonu oksijeni sağlayacaktır. evde veya kurumsal / 

hastane ortamında. 

 

UYARI 

1.Bir hekim tarafından veya bir doktor siparişiyle satışa sunulacak cihaz. 

Alternatif bir oksijen kaynağı için yedekleme düzenlemeleri yapmak hastanın ve / veya sağlayıcının 

sorumluluğundadır. 

3.Elektrik kesintisi veya mekanik arıza durumunda alternatif bir oksijen kaynağının bulunması gerekir. 

4.Cihaz, kirletici veya alevleri önleyecek şekilde yerleştirilmelidir. 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı tıbbi cihazları etkileyebilir.K5BW oksijen konsantratörü dışında başka bir 

cihazın yakınında veya yakınında kullanılması tavsiye edilmez.Komşu kullanım gerekirse, K5BW oksijen 

konsantratörünün normal olduğunu doğrulamak için gözlemlenmelidir. kullanılacak yapılandırmada işlem. 

6. cihazı saklarken veya taşırken, her zaman dik tutun. 

7. oksijen tedavisi sırasında oksijen zenginleştirme ile ilişkili yangın riski vardır. Oksijen konsantratörü veya 

aksesuarları kıvılcım veya açık alev yakınında kullanmayın. 8. Tıbbi durumunuza göre terapötik miktarda oksijen 

verilmesini sağlamak için Model K5BW, yalnızca belirli aktivite seviyelerinizde sizin için ayrı ayrı bir veya daha fazla 

ayar belirlendikten veya reçete edildikten sonra kullanılmalıdır. 

- Yoğunlaştırıcı üreticisinin teknik özelliklerine uygun ve ayarlarınız belirlenirken kullanılan özel parça ve aksesuar 

kombinasyonuyla birlikte kullanın. 

9.Sadece oksijen tedavisi öncesi ve sırasında oksijene uyumlu su bazlı losyonlar veya merhemler kullanın. Yangın ve 

yanık riskini önlemek için asla petrol veya yağ bazlı losyonlar veya merhemler kullanmayın. 

10.Yangın ve yanma riskini önlemek için bağlantı parçaları, bağlantılar, tüpler veya oksijen konsantratörünün diğer 

aksesuarlarını yağlamayın. 



11. Düzgün çalışmasını sağlamak ve yangın ve yanık riskini önlemek için sadece üretici tarafından önerilen yedek 

parçaları kullanın. 

Bu cihazın 4000 m'nin üzerindeki bir yükseklikte veya 0 ℃ ila 70 ℃ sıcaklığın dışında veya% 95 RH'nin üzerinde 

bağıl nemin, akış hızını ve oksijen yüzdesini ve dolayısıyla tedavinin kalitesini olumsuz etkilemesi beklenir. 

12.Oksijen, yangının başlamasını ve yayılmasını kolaylaştırır. Oksijen konsantratörü açık, ancak kullanımda değilse, 

burun kanülünü veya maskeyi yatak örtüleri veya sandalye minderleri üzerinde bırakmayın; Oksijen 

zenginleşmesini önlemek için kullanılmadığında oksijen yoğunlaştırıcıyı kapatın. 

13.Aksi oksijen tedavisi sırasında rahatsızlık hissediyorsanız veya tıbbi bir acil durum yaşıyorsanız, zarar görmemesi 

için derhal tıbbi yardım alın. 

14.Geriatrik, pediatri veya rahatsızlığı iletemeyen başka herhangi bir hasta, rahatsızlıktan kaçınmak için rahatsızlık 

ve / veya tıbbi aciliyet hakkında bilgi vermek için ek izleme ve / veya dağıtılmış bir alarm sistemi gerektirebilir. 

Oksijen tedavisi sırasında sigara içmek tehlikelidir ve yüz yanıklarına veya ölüme neden olması muhtemeldir. 

Oksijen konsantratörünün veya oksijen taşıyan aksesuarların bulunduğu odada sigara içilmesine izin vermeyin. 

16.Oksijen tedavisi sırasında açık alevler tehlikelidir ve muhtemelen yangına veya ölüme neden olabilir. Oksijen 

konsantratörünün veya oksijen taşıyan aksesuarların 2 m yakınında açık alevlere izin vermeyin. 

17.Foshan Keyhub Electronic Industries Co., Ltd., üretici tavsiyelerine uymamayı seçen kişiler için hiçbir sorumluluk 

kabul etmez. 

18. Hasta oksijen tedavisinden önce doktora başvurmalıdır.Yüksek konsantrasyonlu oksijene uzun süre maruz 

kalmak oksijen toksisitesine neden olacaktır. 

 

kontrendikasyon 

1.Cihaz yaşam destekleyici veya yaşam sürdürme amaçlı değildir. 

2.Bazı durumlarda oksijen tedavisi tehlikeli olabilir.Bu cihazı kullanmadan önce lütfen tıbbi yardım alın. 

3. cihaz sürekli 5LPM kadar yüksek saflıkta oksijen akışı sağlamak için tasarlanmıştır. Cihaz sadece bu aralık içinde 

oksijen tedavisi reçete hastalar tarafından kullanılmalıdır. 

Cihaz sesli ve görsel göstergelerle alarm vereceğinden, rahatsızlığı iletemeyen, alarmları duyan, gören ve 

anlayamayan hastalar ek izleme gerektirebilir. 

 

YAN ETKİNLİKLER / TEHLİKELER 

 

Aşağıdaki ifadelere uyulmaması, cihazın performansını düşürebilir ve tüm garantileri geçersiz kılabilir. 

1.Cihazın üzerinde veya yakınında yağ, gres veya petrol bazlı ürünler KULLANMAYIN. 

2. Sistemle birlikte verilenler dışında güç tedarikçileri veya hava filtreleri KULLANMAYIN. 

3.Cihaz zenginleştirilmiş olarak üretildiğinden cihazın 3m içinde sigara içilmesine veya açık ateşe izin VERMEYİN 

yanmayı hızlandıran oksijen gazı. 



4. oksijen konsantratörü üzerindeki giriş ve çıkış deliklerine hava akışını engellemeyin. cihaz 

havalandırılan alanda bulunmalıdır. 

5.Cihaz sıvısını batırmayın. Cihaz suya veya yağışa maruz kalmamalıdır. 

cihazın elektronik bileşenlerine zarar verebilir ve tüm garantileri geçersiz kılar. 

6.Cihazı belirtilen sıcaklıkların dışındaki sıcaklık ve nem seviyelerine KULLANMAYIN veya maruz bırakmayın. 

 operasyonel ortam koşulları teknik özellikler bölümünde özetlenmiştir. Aşırı sıcaklıklar 

ve nem seviyeleri cihaza zarar verebilir. 

7.Cihazı büyük cihazlarla aynı elektrik prizine takmayın. Bunu yapmak, 

aşırı elektrik yükü. 

8.Oksijen konsantratörü ile kullanım için belirtilmemiş bazı nemlendiricilerin kullanılması performansı düşürebilir 

 

 

OPERASYON 

 

UYARI: Kullanmadan önce bu kılavuzdaki güvenlik bölümünü ve kullanım talimatlarını okuyun. 

 

HAZIRLIK 

Oksijen çıkışına uygun aksesuarları takın. 

1. Oksijen çıkış konnektörünü prize takın. 

2. Nazal Kanülü doğrudan konektöre takın. 

 

Nemlendirici şişe ile Boru Bağlantısı:  

UYARI: Yoğunlaştırıcılı bir nemlendirici şişesinin kullanımı bir doktor tarafından reçete edilmelidir. 

Terapinizin bir parçası olarak bir nemlendirici şişesi kullanmanız istenirse, lütfen aşağıdaki adımları izleyin: 

1. Nemlendirici şişesini üst işarete kadar damıtılmış su ile doldurun. 

UYARI: Nemlendirici şişesini aşırı DOLDURMAYIN. 

2. Şişenin üstündeki kelebek somunu oksijen çıkışına geçirin 

 böylece şişe askıya alınır. Sıkıca sıkıldığından emin olun. 

3. oksijen tüpünü şişenin çıkışına takın. 

 

NOT: Oksijen çıkışının malzemesi, hastanın güvenliği için yangının yayılmasını azaltabilen metaldir. 



UYARI: Oksijen giriş ve çıkış bağlantılarını tersine AÇMAYIN, aksi takdirde nemlendirici şişesindeki su oksijen 

hortumundan hastaya geri döner. Kanül, maske veya doktorunuz tarafından reçete edilen diğer aksesuarlar oksijen 

tüpüne takılmalıdır. 

 

 

KURMAK 

1. Yoğunlaştırıcı güç anahtarının “KAPALI” konumda olduğundan emin olun. AC konnektörünü elektrik prizine takın. 

2. Güç anahtarını “ON” konumuna getirin. Oksijen konsantratörü çalışmaya başlar. Tam oksijen konsantrasyonuna 

ulaşmak yaklaşık 3 dakika sürer. 

3. Akış ölçer topunu öngörülen LPM üzerinde ortalamak için akış ölçer düğmesini çevirin. Debimetre ancak ünite 

açıldıktan sonra ayarlanabilir. 

4. Şimdi oksijen konsantratörünüz çalışıyor. Lütfen belirtilen kullanım süresini seçin. 

 

UYARI 

1.Güç kablosu ve fişin yanlış kullanımı yanma, yangın veya diğer elektrik çarpması tehlikelerine neden olabilir. 

2.Oksijen yanıcıdır. Çalışan oksijen konsantratörünün yakınında sigara içmeyin. 

Saflık Göstergesi: 

Oksijen konsantratörünün saflığı% 82'nin altındaysa, paneldeki sarı ışık yanacaktır. 

 

Alarm göstergesi 

Oksijen yoğunlaştırıcının gücü aniden kaybolduğunda, yoğunlaştırıcı hastayı uyarmak için 1 saniye bip sesi çıkarır. 

 

 

Devre kesici (Sıfırlama düğmesi) 

Oksijen konsantratörünüz, elektrik devrelerini güç anahtarının yanında aşırı yüklenmeye karşı korumak için bir 

devre kesici (sıfırlama düğmesi) ile donatılmıştır. Aşırı yük durumunda devre kesici düğmesi çıkacaktır. Devre 

kesiciyi sıfırlamak için lütfen düğmeye basın. 

 

KAPAT 

Yoğunlaştırıcıyı doktorunuz tarafından belirtilen süre boyunca kullandıktan sonra, yoğunlaştırıcı gücünü kapatmak 

için yoğunlaştırıcının güç anahtarını “KAPALI” konuma getirin. AC konnektörünü elektrik prizinden çıkarın. 

 

Oksijen konsantratörünü taşıma 



K5BW Oksijen Yoğunlaştırıcı, nakliye için tekerler ile donatılmıştır. Yoğunlaştırıcıyı taşımak için lütfen önce bunları 

yapın: 

1. Varsa, tüp, kanül, maske ve nemlendirici şişesi gibi aksesuarları çıkarın ve saklayın. 

2. Güç kablosunu katlayın ve sarın ve kayışı kullanarak yoğunlaştırıcı kabine takın. 
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