7F-5/8/10(W)

Porfavor,leiaessemanualdousuáriocomatenção,antesdouso!
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Atenção: Para evitar desabastecimento em caso de falta de
energia ou falha na operação do concentrador de oxigênio,
usuário dependente de oxigênio e paciente crítico deve manter
umafontereservadeoxigênio(porexemplo:cilindrodeoxigênio,
balão de oxigênio). Esse produto deve ser equipado com uma
fontereservadeoxigênioenãoéusadocomosuporteoucomo
umsustentoàvida.

MANUSEIO------------------------------------------------------------------9

ANTESDAINSTALAÇÃO

OPERAÇÃO&INSTALAÇÃO----------------------------------------------10

- O concentrador deve sempre ser mantido na vertical, para
prevenirdanosaogabinete,duranteotransporte.

NOTAS DE SEGURANÇA------------------------------------------1

MANUTENÇÃO-------------------------------------------------------16
GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS--------------------------------19
OUTROSITENSDEATENÇÃO-------------------------------------------23

- O concentrador 7F precisa de cuidado especial em relação ao
EMC NBR IEC 60601-1-2 e deve ser instalado e colocado em
operação,conformeinformaçõescontidasnestemanual.
- Quando a fonte de eletricidade, voltagem da energia estiver
acima da faixa de voltagem normal, favor adicionar um
estabilizadordevoltagem.
-Useumatomada,umconjuntodeforça,elegívelcomoseguro.
- Apenas o técnico pode abrir o gabinete do concentrador de
oxigênio.
-Nãorealizarmanutençãoeoutrosserviços,duranteouso.
- NÃO modifique o concentrador de oxigênio de nenhum jeito.
Alteraçõespodemresultaremdanosaousuário.
- Todas estas instruções sobre como instalar, usar e manter o
equipamento são para evitar um possível dano ambiental
durantesuavidaútilesperada.
-Opacienteéumoperadordesignado.
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LOCALDEARMAZENAMENTO

incêndios de grande proporção, danos à propriedade e
ferimentosfísicosoumorte.

- Seu concentrador pode facilmente ser movido de um local
para o outro com os rodízios. Uma vez que tenha escolhido o
localparausodoequipamento,traveosrodíziosduranteouso
paramantersuaestabilidade.
- Posicione todos os lados do produto a, pelo menos, 10cm (4
inches) de paredes, cortinas, móveis, ou quaisquer outras
obstruções.Nãocoloqueoprodutoemumaáreaconfinada.
-Oconcentradordeoxigêniodeveficarlongedefontesdecalor,
fogo,umidade,condiçõesextremasbaixasouexcessivas.
- Objetos diversos não devem ser colocados em cima do
concentrador.
-JAMAISbloqueieaentradadeardaunidadeouacoloqueem
superfícies macias, tais como camas ou sofás, nas quais a
entradadearpossaserbloqueada.Mantenhaaentradalivrede
fiapos,cabelos,etc.
-Emgeral,ascondiçõesambientaisdeumambientedoméstico
(poeira, luz, fibras de algodão, etc.) não afetam de forma
inaceitável a segurança básica e o desempenho essencial do
equipamento, embora na identificação dessas condições o
operador deva tomar as medidas necessárias para resolver tais
como:limpezaoumudançadelocaldoequipamento.

UTILIZAÇÃO
- O uso de terapias de oxigênio requer atenção especial à
redução de riscos de incêndio. Usuários NÃO DEVEM FUMAR,
duranteautilizaçãodesseproduto.Mantenhatodososfósforos,
cigarros acesos ou outras fontes de combustão fora do quarto,
ondeoaparelhoestálocalizado.Nenhumsinaldefumaçadeve
ser exibido. Materiais têxteis e outros que normalmente não
pegariam fogo, são facilmente inflamáveis e podem pegar fogo
com grande intensidade, em um ambiente com ar enriquecido
com oxigênio. A falha de seguir esse aviso pode resultar em
2

- Para  uma melhor performance, não abra ou desligue o
concentrador com frequência, reinicie após 3-5 minutos.
Períodosmaiscurtosdeoperaçãopodemreduziravidamáxima
útildoproduto.
- Uma combustão espontânea e violenta pode acontecer, caso
óleos, graxas ou substâncias do tipo entrem em contato com
oxigênio sob pressão. Tais substâncias DEVEM ser mantidas
longedoconcentradordeoxigênio,tuboseconexões,etodosos
outros equipamentos de oxigênio. NÃO use quaisquer
lubrificantes,amenosquesejarecomendadopelofabricante.
- O equipamento não possui travas nos rodízios. Por favor,
posicione o concentrador em uma superfície plana e não o
movimentoduranteouso.

MANUTENÇÃO
- Somente pessoal autorizado ou técnicos treinados podem
realizarmanutençãoouajustesaoconcentradordeoxigênio.O
fabricante recomenda que cada tempo de operação não seja
menor que 30 minutos; não pressione o disjuntor com
frequência,afimdeestenderavidadeoperaçãonamáquina.
- A vida útil esperada do dispositivo é de 03 anos, a partir da
data de fabricação (inclui todos os componentes).Materiais
consumíveis de uso individual tem suas datas de validade
gravadasnopróprioprodutoouemsuasembalagens.

INTERFERÊNCIADEFREQUÊNCIADERÁDIO
-Amaiorpartedosequipamentoseletrônicoséinfluenciadapor
Interferência de Rádio Frequência (RFI). CAUTELA deve ser
exercida em relação ao uso de equipamentos portáteis de
comunicação,naáreaaoredordetalproduto.
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- Equipamento de comunicação (wireless), telefones móveis,
celulares e suas bases e walkie-talkies podem afetar esse
aparelho e devem ser mantidos a, pelo menos, 1 metro do
mesmo.

autorizadospelofabricante.

PARAREDUZIRORISCODEQUEIMADURAS,
ELETROCUTAMENTO,INCÊNDIOOUFERIMENTOS
-Eviteousoduranteobanho.Seousocontínuoforrequerido
por prescrição médica: O concentrador deve ser colocado em
outroambientea,pelomenos,2.5mdobanheiro.
- Não entre em contato com o concentrador, enquanto estiver
molhado.
-Nãoposicioneouguardeoproduto,ondeomesmopossacair
naáguaouemoutrolíquido.
- Cabos fixos podem ser substituídos somente por pessoal
autorizado. Para informação a respeito da conexão e
acoplamentocorretos,recorraaessemanual.
- NÃO tente pegar o produto, caso o mesmo tenha caído na
água.Tireoplugueimediatamente.
-Oprodutonãodevenuncaficarplugado,semsupervisão.
-Essedispositivodeveserusadoconformeprescriçãomédicae
essemanualdousuário.Seaqualquermomento,opacienteou
assistente concluírem que o paciente está recebendo uma
quantidade de oxigênio insuficiente, o fornecedor e/ou médico
devemsercontatadosimediatamente.Nenhumajustedeveser
feitoaofluxo,amenosqueprescritoporummédico.

- Não conecte o concentrador a outros concentradores de
oxigêniooudispositivosdeoxigenoterapia.
-Ousodeacessóriosoucertosumidificadoresnãoespecificados
paraousocomconcentradoresdeoxigêniopodemimpactarna
performance.
-Emcertascircunstâncias,aoxigenoterapiapodeserprejudicial.
O fabricante recomenda que você procure orientação médica,
antesdousodesseproduto.
- Evite qualquer fagulha perto de equipamentos de oxigênio
medicinal. Isso inclui quaisquer faíscas de eletricidade estática
criadasporqualquertipodefricção.
- O uso de acessório, transdutor ou cabo que não os
especificados pelo fabricante, pode resultar no aumento de
emissõesouimunidadereduzidadoconcentrador7F.
- Esteja ciente que o cabo de força e/ou tubos podem causar
tropeços ou perigo de estrangulamento. A inalação ou engolir
partes pequenas podem resultar em asfixia. Os materiais do
dispositivo estão em conformidade com compatibilidades
biológicas.
- Há perigo de lesão por contato bem como irritação da pele
durante uso prolongada da cânula nasal de oxigênio. Os
materiais deste equipamento estão de acordo com a
compatibilidadebiológica.

-Umasupervisãoatentaénecessária,quandoesseprodutofor
usadopertodecriançasouindivíduoscomalgumadeficiência.
- Use esse produto apenas para a finalidade descrita nesse
manual.
- Não use partes, acessórios ou adaptadores que não sejam
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SUMÁRIO

1.Fluxomáximorecomendado:7F-5(W):5L/min,7F-8(W):8L/min,
7F-10(W):10L/min

Afunçãodooxigênio
- O fornecimento de oxigênio a pacientes pode ajudar no
tratamento de vasos sanguíneos do coração, sistema
respiratório, tal como a doença pulmonar obstrutiva crônica,
reabilitaçãoecondiçõesdehipóxia.
- Oxigênio pode melhorar a função do corpo, especialmente
adequado para idosos, grávidas, atletas, estudantes, etc., quem
possua hipóxia fisiológica. Também pode reduzir a fadiga, após
trabalhosmanuaisementaispesados.

2. Faixa de fluxo: 7F-5(W): 0.5~5L/min, 7F-8(W): 1~8L/min, 7F10(W):1~10L/min
3. Alteração no fluxo máximo recomendado, quando a
contrapressão7kPaéaplicada:<0.5L/min
4. Concentraçãodeoxigênio:95.5%-87%
5. Pressãomáximadesaída:
7F-5/8(W):45kPa±4.5kPa(6.52psi±0.65psi)
7F-10(W):62kPa±4.5kPa(8.99psi±0.65psi)

OESCOPODOSPRODUTOS
- Para hospital/instituição e uso doméstico, para fornecimento
deoxigênioapacientes.
-Opacienteéumoperadordesignado.

ESTRUTURA
- O produto é basicamente composto pelo recipiente produtor
deoxigênio,fluxômetroeumidificador.
-Gabineteplásticodesegurançacomfunçãode:
.coletadetempo:mostraotempodeoperaçãoemLCD
.alarmedepressãoaltaebaixa

6. Mecanismodealíviodepressãooperacionala:
250kPa±25kPa(36.25psi±3.63psi)
7. Ruído: 7F-5(W) ≤ 53dB(A), 7F-8(W) ≤ 55dB(A), 7F-10(W) ≤
60dB(A)
8. Taxamáximadenebulização:≥0.2mL/min(7F-5/8/10W)
9. Fornecimentodeenergia:
□AC120V±10%□AC220V±10%□AC230V±10%
□50Hz □60Hz1.5amps(AC220V-240V);3.0amps(AC120V)
10.Energiadeentrada:7F-5/8(W):500VA,7F-10(W):850VA
11.Peso:7F-5(W):27kg,7F-8(W):28.5kg,7F-10(W):33kg

.alarmedeperdadeforça.

12. Dimensão: A44.5cm (17.5”) x L37.2cm (14.7”) x C68cm
(26.8”)

-Ocompressorcomprotetortérmicogarantemelhorsegurança.

13.Tempodeoperaçãomínimo:30minutos

-Comfunçãonebulizadoranosmodelos7F-5W,7F-8W,7F-10W.

14.Altitude:Até1828metros(6000ft)acimadoníveldomarsem
diminuiçãodosníveisdeconcentração.De1828metros(6000ft)
a4000metros(13129ft)abaixode90%deeficiência.

ESPECIFICAÇÕES

15.Sistemadesegurança:
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CARACTERÍSTICAS
Sobrecarga de corrente ou conexão solta, desligamento
automático.
Compressor com temperatura alta anormal, desligamento
automático.

MANUSEIO
DESEMPACOTAMENTO
NOTA: A menos que seja para usar o concentrador de oxigênio
imediatamente,eledeveserguardadonacaixaatéseuuso.

Função de alarme de pressão alta & baixa, desligamento
automático.

-Chequeseháquaisquerdanosàcaixaouaoseuconteúdo.Se
houverdanoaparente,favornotificaroentregadorouvendedor
local.

Funçãodeerronocompressor,desligamentoautomático.

-Removatodaaembalagemdacaixa.

Funçãodealarmedebaixaconcentraçãodeoxigênio.
16.Tempodeoperaçãomínimo:30minutos
17.Classificaçãoelétrica:ClasseII,tipoBF
18.Sistemadetrabalho:trabalhocontínuo.
19.Condiçõesnormaisdeoperação:

-Comcuidado,retiretodososcomponentesdacaixa.

INSPEÇÃO
- Examine o exterior do concentrador de oxigênio por
rachaduras, furos, arranhões ou outros danos. Inspecione todos
oscomponentes.

Faixadetemperatura:10◦C~35◦C(50◦F~95◦F);
Umidaderelativa:30%~75%;
Pressãoatmosférica:860hPa~1060hPa(12.47psi~15.37psi);
NOTA:Quandoatemperaturadearmazenamentoformenorque
5◦C, por favor mantenha o equipamento em condição normal
detrabalhopor,pelomenos,4horasantesdouso.

ARMAZENAMENTO
-Armazeneoconcentradordeoxigênioemumlocalseco.
-Nãocoloqueoutrosobjetosemcimadoconcentrador.

20.Temperaturanasaídadooxigênio:≤46◦C
21.Sugestão:Ocomprimentodacânulanasaldooxigêniodeve
sermenorque15.2metrosenãodeveserapertada/comprimida.
22.Condiçõesdetransporteearmazenamento:
Variedadedetemperatura:-20◦C~+60◦C(-68◦F~+140◦F)
Umidaderelativa:10%~93%,semcondensação
Pressãoatmosférica:700hPa~1060hPa(10.15psi~15.37psi)
NOTA: O concentrador de oxigênio deve ser armazenado sob
abrigodoSol,semgasescorrosivoseemambientearejado.Evite
solavancosetransportaroprodutodeitado.
23.Grauantilíquido:IPX0
8
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VISÃODASCARACTERÍSTICAS

PREPAREOUSO
Contadordetempo
decorrido

Saídada
Nebulização
(7F-5W/8W/10W)

Fluxômetro

-Rosqueie-acomfirmezanocopodevolta,emsentidohorário.

LuzAmarela

-Conecte: primeiramente, confirme que o interruptor do
concentrador de oxigênio está desligado, então conecte o
plugue.

LuzVerde

OPERAÇÃODEABSORÇÃODEOXIGÊNIO

LuzVermelha
SaídadeOxigênio

Disjuntor
Umidificador
Interruptorde

Gabinete

Figura1:visãodoequipamento
EntradadeOxigênio
Válvuladesegurança
(interna)

SaídadeOxigênio

-Desrrosqueie a tampa o copo do umidificador, girando-a em
sentidoanti-horário.Enchaocopocomáguafiltrada/fervida(ou
destilada)atéonívelindicadopelofabricante.

Tampa
Copo
Tubo
NívelMáximodeágua
Filtro
NívelMínimodeágua

- Ligue o interruptor, deixando-o no símbolo “I”, o LCD
mostrará “HELLO” (“olá”), indicador verde, amarelo,
vermelho, todos indicam que a máquina está normal. O
indicador verde acende apenas um segundo depois. Quatro
segundos depois, o LCD mostra o tempo decorrido, então a
máquinaentraemmododeoperaçãonormal.
-Gireamanopladoquocientedevazão
atéaquantidadedeoxigêniorequerida.
Gire a manopla em sentido anti-horário
para aumentar o quociente de vazão, e
horárioparadiminui-lo.Enquantoisso,o
copo do umidificador terá bolhas de ar
ao redor do núcleo da peneira. Então,
oxigênio virá da saída de oxigênio.
(Figura3)

Escalade
quocientedefluxo
Botãodofluxômetro

Esferaflutuadora
Janelaindicadora
defluxo

- Conecte a cânula nasal de oxigênio à
saída de oxigênio do umidificador e a
outraextremidadeaopaciente.
Figura3:fluxômetro
Nota: Ajuste o tempo de absorção de oxigênio e a variação do
quocientedefluxo,conformeasindicaçõesdeseumédico.

Figura2:visãodoumidificador
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- Se o umidificador fizer um som contínuo, isso indica que a
cânula nasal de oxigênio entupiu, então, por favor, limpe o
condutotubular.

Sinaldealarme

-CUIDADO:seoquocientedevazãodofluxômetrocairabaixode
0,5L/min, verifique o tubo ou acessórios, devido a possíveis
bloqueiosounósoucopodeumidificadorcomdefeito.

OPERAÇÃODENEBULIZAÇÃO(7F-5/8/10W)
-Encha o copo nebulizador com o líquido medicinal apropriado
(Favor seguir as orientações médicas de tempo de nebulização
ounãoexcedaaescalamáximadocopodenebulização).
-Puxeparacimaatampadonebulizadornainterface.(Figura4）

Amáquinatemafunçãodedetecçãodaseguinteforma:
(1)Falhanociclodepressão
(2)falhadocompressor
(3)baixaconcentraçãodeoxigênio
Observações: todo estado de alarme do concentrador de
oxigênio pertence a baixa prioridade. O sensor de oxigênio
começa a funcionar após 5 minutos de operação. O indicador
mostra cores diferentes com base em diferentes faixas de
concentraçãodeoxigênio.

Interpretaçãodosindicadores.

Sentidoanti-horário
Tampadainterfacedonebulizador
Interfacedonebulizador

Figura4:interfacedonebulizador.

- Conecte a mangueira de ar ao copo do nebulizador e à
interfacedonebulizador,entãoligueoconcentradordeoxigênio.
Agora,podeiniciaranebulizaçãoimediatamente.
NOTA:otempodenebulizaçãodeveseguirasorientaçõesdoseu
médico.
- Quando a nebulização terminar, favor vire a tampa de
nebulizaçãoparaadireitanainterface,paraapertá-la.Quandoo
tratamento terminar, por favor desligue o concentrador de
oxigênio.

Símbolo

Status

Luzesindicadoras

I/O

SISTEMAEMORDEM(concentraçãodeO2
maiorque82%)

Verde

ConcentraçãodeO2émaiorque50%e
menorque82%

Amarela/Verde

FALHADOSISTEMA(concentraçãodeO2é
menorque50%;ou,alarmedefalhade
pressãodecicloalto/baixo;ou,alarmede
falhadocircuitodocompressor;oualarme
deobstrução)

Vermelha

Osinaldealarme
1. Quando a concentração de oxigênio  82% (3%) o indicador
verde acende, o LCD mostra “tempo decorrido-”, o
equipamentoestáemboascondições.

-Rosqueieatampadonebulizadoraoterminarouso.
12
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2. Quando a concentração de O2 maior que 50% (3%) e menor
que 82% (3%) o indicador verde e o indicador amarelo
acenderemambos.OLCDmostra"tempodecorrido".Porfavor,
entreemcontatocomofornecedorimediatamente.Osusuários
podemcontinuarausare,porfavor,garantirqueooxigêniode
backupestejapróximo.

SÍMBOLOS

NOTA: O concentrador alcançará o modo mais estável após
aquecimento(aproximadamente30minutos).
3.QuandoaconcentraçãodeO2émenorque50%,oindicador
vermelho acende com um som de alarme sonoro contínuo. O
LCDmostra“LO”,oequipamentoparadefuncionar.Porfavor,
desligue imediatamente e use oxigênio de reserva e entre em
contatocomofornecedorimediatamente.
4. Alarme de falha do ciclo de pressão ‒ acende a luz vermelha
com som de alarme contínuo, o LCD mostra “E1 ou E2”, o
equipamento para de funcionar. Por favor, desligue
imediatamente e use oxigênio de reserva e entre em contato
comofornecedorimediatamente.

Símbolo

Descrição

Símbolo

Descrição

Correntealternada

Atenção

EquipamentoClasseII

ParteaplicadatipoBF

DESLIGADO(desconexão
daenergiadaredeelétrica)

LIGADO(energia
conectadaàredeelétrica)

Nãofume

Mantenhaparacima

Frágil

Mantenhaseco

Limitaçãode
empilhamento

Disjuntor

Leiaomanualdeinstrução

5.Alarmedefalhadocompressor‒acendealuzvermelhacom
som de alarme contínuo, LCD mostra“E3 ou E4”, o
equipamento para de funcionar. Por favor, desligue
imediatamente e use oxigênio de reserva e entre em contato
comofornecedorimediatamente.

DESLIGANDO
- Retire a cânula nasal de oxigênio da saída de oxigênio,
primeiro,entãodesligueointerruptorecorteafontedeenergia.

14

15

MANUTENÇÃO

MANTENIMIENTO

AVISO: Primeiramente, corte a fonte de energia para evitar
choqueelétrico,NÃOremovaogabinete.

-Substituaofiltroestágio-IIumavezpormês.

Nunca faça manutenção ou serviço durante o uso. Não
modifique o concentrador de maneira alguma. Modificações
podemresultaremperigosparaousuário.

LIMPANDOOGABINETE
-Limpeogabinetecomumlimpadordomésticosuaveecomum
panoouesponjanãoabrasivos,pelomenosumavezpormês.
Figura6

LIMPANDOOUSUBSTITUINDOFILTROS
Por favor, limpe e substitua os filtros em tempo. É muito
importanteparaprotegerocompressoreaumentarotempode
vidaútildoequipamento.
AVISO:NÃOopereoconcentradorsemosfiltrosinstalados.
-Limpeofiltroestágio-Iumavezacada15dias.Ofiltroestágio-I
podeserremovidodopaineldefora.(Figura5)

Figura7

Figura8

1.Abraaportadeacessodofiltro(Figura6).
2.Desrosqueiocorpodofiltro(Figura7).
3.Afrequênciadesubstituiçãodofiltroestágio-IIdependedouso
e condição. Se o corpo do filtro ficar preto, por favor faça a
substituição imediatamente, não importando o tempo de uso
(Figura8).

LIMPANDOOUMIDIFICADOR
-Troqueaáguadocopodoumidificadordiariamente.

Ofiltroestágio-Iestáemambos
osladosdamáquina,vocêpode
removê-lodiretamente.

- Limpe o umidificador uma vez por semana com água com
sabão e o enxague com uma solução de água e vinagre (10:1).
Enxague completamente com água morna e encha com água
filtrada/fervida (ou destilada) até o nível indicado no
umidificador.

LIMPANDOASPARTESDONEBULIZADOR
(7F-5/8/10W)
Figura5:filtroestágio-I

-Limpeaspartesdonebulizador,apóscadauso.
- Remova a mangueira de ar, puxe o bocal, puxe para baixo a
tampa do copo do nebulizador, esvazie o líquido medicinal
remanescente no copo do nebulizador, então lave a mangueira
de ar, o bocal, a tampa do copo do nebulizador, o defletor, o 
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DISASSEMBLY
(CUT OFF the power supply first)
GUIADESOLUÇÃODEPROBLEMAS

MANUTENÇÃO
copo,otubo,apeça-T,etc.,comáguapuraouimerjaositensem
água morna por aproximadamente 15 minutos (Figura 9). Para
lava-los apropriadamente, você pode adicionar um pouco de
vinagreàágua.

Sintoma

NOTA:NÃOfervaosacessóriosouoslavecomáguafervente,ou
elessedeformarãoaoaquecerem.

Apertaobotão,o
concentrador
emiteumalarme
sonorocontínuo,
masnãoexibe
nada,nem
funciona

- Após o término da lavagem, você precisa secar todos os
acessóriosantesdeguarda-los.

peçabucal

TuboT

Tuboondulado

Mangueiradear

copo

Figura9:Nebulizador
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Solução

1)Ofiodeenergia
nãoestáplugado

1)Plugueofionasaída

2)Nãoháenergia
nasaída

2)Verifiqueanormalidade
doabastecimentode
energia

3)Nãoháenergia
suficientenasaída

3)Nãoutilizeextensão

4)Odisjuntorestá
levantado

4)Pressione-o

Observação

Reparos
somentepor
pessoal
autorizado

5)Seesseestadocontinuar,paredeusaro
concentradoreentreemcontatocomseu
fornecedoroquantoantes.

tampa
deﬂetor

PossíveisRazões

Oconcentrador
estáfuncionando,
otempodecorrido
éexibido,masa
luzverdeacendee
aamarelapisca,e
oconcentrador
emiteumsom
contínuo

1)Avoltagemnasaída 1)Nãouseextensõesou
deenergianãoé
substituaafontede
suficiente
energia
2)Ofiltroestágio-Iestá
2)Substituaoulimpebloqueado
o
3)Ofiltroestágio-II
estábloqueado

3)Substituaoulimpeo

4)Aentradadeardo
compressorestá
obstruída
5)Aválvuladealíviode
pressãodocompressor
vazougás
6)Oardesaídado
compressornãoé
suficiente
7)Otubodapeneira
vazougás

4)Abraogabinete
suavementeelimpe

Reparos
somentepor
pessoal
autorizado

5)Conserteousubstitua
aválvula
6)Substitua-o
7)Aperte-o
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GUIADESOLUÇÃODEPROBLEMAS

8)Trocadear
insuficientedo
regulador
9)Falhadaplaca
controladoraprincipal
doPC

8)Substitua-o
9)Substitua-o
Ofluxômetro
sópodeser
diminuído
emalguma
vazão,mas
nãopodeser
aumentado.

1)Osquatropinosda 1)Verifiqueeconectea
Otempodecorrido válvulanãoforam
placadecircuitoaos
éexibido,masa
inseridoscorretamente pinosdaválvula
luzverdeea
amarelaacendem, 2)Amangueiradear
2)Substitua-a
eoconcentrador entupiu
paradefuncionar
3)Nãoconsegueabrir 3)Substitua-a
imediatamentee
aválvula
emiteumsom
4)Falhanaplacade
4)Substitua-a
contínuo
controledecircuito
eletrônicacentral
Ofluxômetro
mostra“0”
ouestá
abaixo,não
foiregulado

1)O
fluxômetro
estáfechado
ouavazão
estábaixa

medidordetempo
decorridoaparece,
aluzverdeacende,
masproduzpouco
ounenhum
oxigênio
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3)Acânula
nasalde
oxigênio
apresenta
falha

2)Ofiltrodo
copodo
umidificador
está
bloqueado

3)Válvula
quebradaou
nãohásaída
dear

3)Substitua-a

Reparos
somentepor
pessoal
autorizado

2)Limpeousubstitua-o

3)Otuboque
3)Separeotubo
interligao
medidorde
vazãoàsaída
deoxigênio
estápresoou
bloqueado

2)O
nãohá
respostaapós fluxômetro
aregulagem. falha

2)Aperteocopoea
tampaousubstitua-os

4)Oconduto
4)Aperteoconduto
tubularda
tubularaofluxômetro
saídado
oxigêniosolta
do
fluxômetro

1)Acânula
1)Verifiqueoconduto
nasalde
tubular
oxigênioestá
entupidaou
bloqueada

1)Oconduto
Ofluxômetro
tubularda
mostra“0”,
entradadear
solta

1)Reguleofluxômetro
novamenteàvazãode
oxigênioprescrita

1)Aválvula
1)Reinicie-o
desegurança
datampado
umidificador
abre

Ofluxômetro
2)Arvaza
Oconcentrador
mostravazão
estáfuncionando epodeser entreocopo
do
semnenhumsom regulado
umidificador
diferente,o
eatampa

GUIADESOLUÇÃODEPROBLEMAS

1)Verifiqueoconduto
tubular

Reparos
somentepor
pessoal
autorizado

Reparos
somentepor
pessoal
autorizado

2)Substitua-o

3)Substitua-a

1)Nãoháventilação
Acânulanasaltem suficienteaoredorda
bolhasouestá
máquina,entãoa
embaçada
temperaturade
operaçãoestámuito
alta

1)Certifique-sequeo
equipamentoestejaapelo
menos10cmdasparedes,
outrosbloqueiosoufontes
decalor

2)Atemperaturada
águaadicionadano
copodoumidificador
estáelevada

2)Adicioneáguageladaao
copo,masnãoadicione
águamaisquente
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GUIADESOLUÇÃODEPROBLEMAS
3)Aáguaadicionada
nocopodo
umidificadorestá
excessiva

MAPADEESBOÇODEOPERAÇÃO
DEPASSAGEMDEGÁS

3)Certifique-sequeonível
deáguafiqueentreo
máximoeomínimoda
escaladeágua

4)Oequipamentopara 4)Paredeingeriroxigênio
repentinamente
imediatamente.Reinicieo
duranteaingestãode
equipamento
oxigênio

Ar

5)Oequipamentopara 5)Verifiqueacânulanasal
repentinamenteao
dobraracânulanasal

separaçãodoazote
dooxigênio

6)Aventoinhainterna
damáquinanãoroda
ourodamuitolenta,
fazendocomquea
temperaturade
operaçãofiqueelevada

Onebulizador
nãofunciona

OUTROSITENSDEATENÇÃO

6)a.retireoqueestá
prendendoaventoinha
6)b.Substitua-a

1)Verifiqueseo
nebulizadorestá
distorcidoounão,se
foidesinfetado

1)Substitua-o

2)Verifiquesea
mangueiradearestá
dobradaounão

2)Certifique-sequenão
estejadobradaequeo
fluxodearestejasuave
duranteouso

3)Verifiquesea
medicaçãoseesgotou
ounão

3)Adicioneaquantidade
deremédioapropriadaao
copo

Reparos
somentepor
pessoal
autorizado

oxigênio

tanquedo
produto

filtro

compressor

trocadordecalor

peneira
molecular

válvulamontada

azote

regulador
depressão

cânulanasal
deoxigênio

válvulade
comutação

filtrode
bacilos

umidificador

nitrogênio

válvula
unilateral

fluxômetro

4)Verifiqueseo
4)Fixe-o,conformemétodo
nebulizadorestáfixado defixaçãodonebulizador
corretamenteounão

Gotasdeáguase
formaramna
mangueiradear

Amedicaçãofoi
excessivaouo
nebulizadorfoilavado

Adicioneaquantidade
apropriadade
medicamentoaocopo.
Conecteamangueiradear
aocorpocentraleligue-o.
Fecheeabrarepetidamente
comodedo,afimdequeas
gotassaiam

ATENÇÃO:Sevocêtiveroutrosproblemas,DESLIGUEoconcentradorprimeiro,usesua
fontedeoxigênioreserva(sefornecida)eentreemcontatocomseufornecedorou
fabricanteimediatamente.
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OUTROSITENSDEATENÇÃO
RACIOCÍNIOELÉTRICO
transformador

fontedealimentação
baixa

Disjuntor
circuitode
controle
eletrônico

válvulamontada2

compressor

válvulamontada1

ventoinha

sensorde
oxigênio

LISTADEACESSÓRIOS
1.Cânulanasaldeoxigênio‒1conjunto
2.Manualdousuário‒1peça
3.Núcleodofiltro‒1conjunto
4.*Nebulizador(7F-5/8/10W)‒1conjunto
Todas as especificações e configurações de produto estão
sujeitasaalteraçõessemavisoprévio.

ELIMINAÇÃODODISPOSITIVO
Contate os escritórios próprios em sua cidade ou estado para
instruçõesdedescarteapropriadodoconcentradordeoxigênio,
suasparteseacessórios.Elesserãocoletadospropriamentecom
resíduosdeequipamentomédico.
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