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Por�favor,�leia�esse�manual�do�usuário�com�atenção,�antes�do�uso!
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NOTAS�DE�SEGURANÇA

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�
uma�fonte�reserva�de�oxigênio�(por�exemplo:�cilindro�de�oxigênio,�
balão� de� oxigênio).� Esse� produto� deve� ser� equipado� com� uma�
fonte�reserva�de�oxigênio�e�não�é�usado�como�suporte�ou�como�
um�sustento�à�vida.

ANTES�DA�INSTALAÇÃO

-� O� concentrador� deve� sempre� ser� mantido� na� vertical,� para�
prevenir�danos�ao�gabinete,�durante�o�transporte.

-�O�concentrador�7F�precisa�de�cuidado�especial� em� relação�ao�
EMC� NBR� IEC� 60601-1-2� e� deve� ser� instalado� e� colocado� em�
operação,�conforme�informações�contidas�neste�manual.

-� Quando� a� fonte� de� eletricidade,� voltagem� da� energia� estiver�
acima� da� faixa� de� voltagem� normal,� favor� adicionar� um�
estabilizador�de�voltagem.

-�Use�uma�tomada,�um�conjunto�de�força,��elegível�como�seguro.

-� Apenas� o� técnico� pode� abrir� o� gabinete� do� concentrador� de�
oxigênio.

-�Não�realizar�manutenção�e�outros�serviços,�durante�o�uso.

-� NÃO�modifique� o� concentrador� de� oxigênio� de� nenhum� jeito.�
Alterações�podem�resultar�em�danos�ao�usuário.

-� Todas� estas� instruções� sobre� como� instalar,� usar� e� manter� o
equipamento� são� para� evitar� um� possível� dano� ambiental�
durante�sua�vida�útil�esperada.

-�O�paciente�é�um�operador�designado.
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UTILIZAÇÃO

-� Seu� concentrador� pode� facilmente� ser� movido� de� um� local�
para� o� outro� com�os� rodízios.�Uma� vez� que� tenha� escolhido�o�
local�para�uso�do�equipamento,�trave��os�rodízios�durante�o�uso�
para�manter�sua�estabilidade.

-�Posicione� todos�os� lados�do�produto�a,�pelo�menos,� 10cm� (4�
inches)� de� paredes,� cortinas,� móveis,� ou� quaisquer� outras�
obstruções.�Não�coloque�o�produto�em�uma�área�confinada.

-�O�concentrador�de�oxigênio�deve�ficar�longe�de�fontes�de�calor,�
fogo,�umidade,�condições�extremas�baixas�ou�excessivas.

-� Objetos� diversos� não� devem� ser� colocados� em� cima� do�
concentrador.

-�JAMAIS�bloqueie�a�entrada�de�ar�da�unidade�ou�a�coloque�em�
superfícies� macias,� tais� como� camas� ou� sofás,� nas� quais� a�
entrada�de�ar�possa�ser�bloqueada.�Mantenha�a�entrada�livre�de�
fiapos,�cabelos,�etc.

-�Em�geral,�as�condições�ambientais�de�um�ambiente�doméstico�
(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:�limpeza�ou�mudança�de�local�do�equipamento.

incêndios� de� grande� proporção,� danos� à� propriedade� e�
ferimentos�físicos�ou�morte.

-� Para� � uma� melhor� performance,� não� abra� ou� desligue� o�
concentrador� com� frequência,� reinicie� após� 3-5� minutos.�
Períodos�mais�curtos�de�operação�podem�reduzir�a�vida�máxima�
útil�do�produto.

-� 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�
longe�do�concentrador�de�oxigênio,�tubos�e�conexões,�e�todos�os�
outros� equipamentos� de� oxigênio.� NÃO� use� quaisquer�
lubrificantes,�a�menos�que�seja�recomendado�pelo�fabricante.

-� O� equipamento� não� possui� travas� nos� rodízios.� Por� favor,�
posicione� o� concentrador� em� uma� superfície� plana� e� não� o�
movimento�durante�o�uso.

NOTAS�DE�SEGURANÇANOTAS�DE�SEGURANÇA

-� O� uso� de� terapias� de� oxigênio� requer� atenção� especial� à�
redução� de� riscos� de� incêndio.� Usuários� NÃO� DEVEM� FUMAR,�
durante�a�utilização�desse�produto.�Mantenha�todos�os�fósforos,�
cigarros�acesos�ou�outras� fontes�de�combustão�fora�do�quarto,�
onde�o�aparelho�está�localizado.�Nenhum�sinal�de�fumaça�deve�
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�

LOCAL�DE�ARMAZENAMENTO

-� Somente� pessoal� autorizado� ou� técnicos� treinados� podem�
realizar�manutenção�ou�ajustes�ao�concentrador�de�oxigênio.�O�
fabricante� recomenda� que� cada� tempo� de� operação� não� seja�
menor� que� 30� minutos;� não� pressione� o� disjuntor� com�
frequência,�a�fim�de�estender�a�vida�de�operação�na�máquina.

-� 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�
gravadas�no�próprio�produto�ou�em�suas�embalagens.

MANUTENÇÃO

INTERFERÊNCIA�DE�FREQUÊNCIA�DE�RÁDIO

-�A�maior�parte�dos�equipamentos�eletrônicos�é�influenciada�por�
Interferência� de� Rádio� Frequência� (RFI).� CAUTELA� deve� ser�
exercida� em� relação� ao� uso� de� equipamentos� portáteis� de�
comunicação,�na�área�ao�redor�de�tal�produto.
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NOTAS�DE�SEGURANÇA

autorizados�pelo�fabricante.

-� Não� conecte� o� concentrador� a� outros� concentradores� de�
oxigênio�ou�dispositivos�de�oxigenoterapia.

-�O�uso�de�acessórios�ou�certos�umidificadores�não�especificados�
para�o�uso�com�concentradores�de�oxigênio�podem�impactar�na�
performance.

-�Em�certas�circunstâncias,�a�oxigenoterapia�pode�ser�prejudicial.�
O� fabricante� recomenda� que� você� procure� orientação� médica,�
antes�do�uso�desse�produto.

-� Evite� qualquer� fagulha� perto� de� equipamentos� de� oxigênio�
medicinal.� Isso� inclui� quaisquer� faíscas� de� eletricidade� estática�
criadas�por�qualquer�tipo�de�fricção.

-� O� uso� de� acessório,� transdutor� ou� cabo� que� não� os�
especificados� pelo� fabricante,� pode� resultar� no� aumento� de�
emissões�ou�imunidade�reduzida�do�concentrador�7F.

-� 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�
compatibilidade�biológica.

-� 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.

PARA�REDUZIR�O�RISCO�DE�QUEIMADURAS,�
ELETROCUTAMENTO,�INCÊNDIO�OU�FERIMENTOS

-�Evite�o�uso�durante�o�banho.�Se�o�uso�contínuo�for�requerido�
por� prescrição�médica:� O� concentrador� deve� ser� colocado� em�
outro�ambiente�a,�pelo�menos,�2.5m�do�banheiro.

-�Não�entre�em�contato� com�o�concentrador,� enquanto�estiver�
molhado.

-�Não�posicione�ou�guarde�o�produto,�onde�o�mesmo�possa�cair�
na�água�ou�em�outro�líquido.

-� Cabos� fixos� podem� ser� substituídos� somente� por� pessoal�
autorizado.� Para� informação� a� respeito� da� conexão� e�
acoplamento�corretos,�recorra�a�esse�manual.

-� NÃO� tente� pegar� o� produto,� caso� o� mesmo� tenha� caído� na�
água.�Tire�o�plugue�imediatamente.

-�O�produto�não�deve�nunca�ficar�plugado,�sem�supervisão.

-�Esse�dispositivo�deve�ser�usado�conforme�prescrição�médica�e�
esse�manual�do�usuário.�Se�a�qualquer�momento,�o�paciente�ou�
assistente� concluírem� que� o� paciente� está� recebendo� uma�
quantidade�de�oxigênio� insuficiente,�o� fornecedor�e/ou�médico�
devem�ser�contatados�imediatamente.�Nenhum�ajuste�deve�ser�
feito�ao�fluxo,�a�menos�que�prescrito�por�um�médico.

-�Uma�supervisão�atenta�é�necessária,�quando�esse�produto�for�
usado�perto�de�crianças�ou�indivíduos�com�alguma�deficiência.

-� Use� esse� produto� apenas� para� a� finalidade� descrita� nesse�
manual.

-� Não� use� partes,� acessórios� ou� adaptadores� que� não� sejam�

NOTAS�DE�SEGURANÇA
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-� O� fornecimento� de� oxigênio� a� pacientes� pode� ajudar� no�
tratamento� de� vasos� sanguíneos� do� coração,� sistema�
respiratório,� tal� como� a� doença� pulmonar� obstrutiva� crônica,�
reabilitação�e�condições�de�hipóxia.

-� 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�
trabalhos�manuais�e�mentais�pesados.

SUMÁRIO

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

A�função�do�oxigênio

O�ESCOPO�DOS�PRODUTOS
-� Para� hospital/instituição� e� uso� doméstico,� para� fornecimento�
de�oxigênio�a�pacientes.

-�O�paciente�é�um�operador�designado.

ESTRUTURA
-� O� produto� é� basicamente� composto� pelo� recipiente� produtor�
de�oxigênio,�fluxômetro�e�umidificador.

-�Gabinete�plástico�de�segurança�com�função�de:

�����������������.coleta�de�tempo:�mostra�o�tempo�de�operação�em�LCD

����������������.�alarme�de�pressão�alta�e�baixa

����������������.�alarme�de�perda�de�força.

-�O�compressor�com�protetor�térmico�garante�melhor�segurança.

-�Com�função�nebulizadora�nos�modelos�7F-5W,�7F-8W,�7F-10W.

ESPECIFICAÇÕES

1.�Fluxo�máximo�recomendado:�7F-5(W):�5L/min,�7F-8(W):�8L/min,�
7F-10(W):�10L/min

2. Faixa� de� fluxo:� 7F-5(W):� 0.5~5L/min,� 7F-8(W):� 1~8L/min,� 7F-
10(W):�1~10L/min

3. Alteração� no� fluxo� máximo� recomendado,� quando� a�
contrapressão�7kPa�é�aplicada:�<0.5L/min

4. Concentração�de�oxigênio:�95.5%-87%

5. Pressão�máxima�de�saída:

7F-5/8(W):�45kPa�±�4.5kPa�(6.52psi�±�0.65psi)

7F-10(W):�62kPa�±�4.5kPa�(8.99psi�±�0.65psi)

6. Mecanismo�de�alívio�de�pressão�operacional�a:

250kPa�±�25kPa�(36.25psi�±�3.63psi)

7. Ruído:� 7F-5(W)� ≤� 53dB(A),� 7F-8(W)� ≤� 55dB(A),� 7F-10(W)� ≤�
60dB(A)

8. Taxa�máxima�de�nebulização:�≥�0.2mL/min�(7F-5/8/10W)

9. Fornecimento�de�energia:

□AC120V�±�10%�□AC220V�±�10%�□AC230V�±�10%

□50Hz�� □60Hz�1.5amps�(AC220V-240V);�3.0amps�(AC120V)

10.�Energia�de�entrada:�7F-5/8(W):�500VA,�7F-10(W):�850VA

11.�Peso:�7F-5(W):�27kg,�7F-8(W):�28.5kg,�7F-10(W):�33kg

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

13.�Tempo�de�operação�mínimo:�30�minutos

14.�Altitude:�Até�1828�metros�(6000ft)�acima�do�nível�do�mar�sem�
diminuição�dos�níveis�de�concentração.�De�1828�metros�(6000ft)�
a�4000�metros�(13129ft)�abaixo�de�90%�de�eficiência.

15.�Sistema�de�segurança:
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MANUSEIO

DESEMPACOTAMENTOSobrecarga� de� corrente� ou� conexão� solta,� desligamento�
automático.

Compressor� com� temperatura� alta� anormal,� desligamento�
automático.

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

Função�de�erro�no�compressor,�desligamento�automático.�

Função�de�alarme�de�baixa�concentração�de�oxigênio.

16.�Tempo�de�operação�mínimo:�30�minutos

17.�Classificação�elétrica:�Classe�II,�tipo�BF

18.�Sistema�de�trabalho:�trabalho�contínuo.

19.�Condições�normais�de�operação:

Faixa�de�temperatura:�10◦C~35◦C�(50◦F~95◦F);

Umidade�relativa:�30%~75%;

Pressão�atmosférica:�860hPa~1060hPa�(12.47psi~15.37psi);

NOTA:�Quando�a�temperatura�de�armazenamento�for�menor�que�
5◦C,�por� favor�mantenha�o�equipamento�em�condição�normal�
de�trabalho�por,�pelo�menos,�4�horas�antes�do�uso.

20.�Temperatura�na�saída�do�oxigênio:�≤46◦C

21.�Sugestão:�O�comprimento�da�cânula�nasal�do�oxigênio�deve�
ser�menor�que�15.2metros�e�não�deve�ser�apertada/comprimida.

22.�Condições�de�transporte�e�armazenamento:

Variedade�de�temperatura:�-20◦C�~�+60◦C�(-68◦F�~�+140◦F)

Umidade�relativa:�10%�~�93%,�sem�condensação

Pressão�atmosférica:�700hPa�~�1060hPa�(10.15psi�~�15.37psi)

NOTA:� O� concentrador� de� oxigênio� deve� ser� armazenado� sob�
abrigo�do�Sol,�sem�gases�corrosivos�e�em�ambiente�arejado.�Evite�
solavancos�e�transportar�o�produto�deitado.

23.�Grau�antilíquido:�IPX0

CARACTERÍSTICAS

NOTA:�A�menos�que� seja�para�usar�o� concentrador�de�oxigênio�
imediatamente,�ele�deve�ser�guardado�na�caixa�até�seu�uso.

-�Cheque�se�há�quaisquer�danos�à�caixa�ou�ao�seu�conteúdo.�Se�
houver�dano�aparente,�favor�notificar�o�entregador�ou�vendedor�
local.

-�Remova�toda�a�embalagem�da�caixa.

-�Com�cuidado,�retire�todos�os�componentes�da�caixa.

INSPEÇÃO

-� Examine� o� exterior� do� concentrador� de� oxigênio� por�
rachaduras,� furos,�arranhões�ou�outros�danos.� Inspecione�todos�
os�componentes.

ARMAZENAMENTO

-�Armazene�o�concentrador�de�oxigênio�em�um�local�seco.

-�Não�coloque�outros�objetos�em�cima�do�concentrador.
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VISÃO�DAS�CARACTERÍSTICAS

Figura�1:�visão�do�equipamento

PREPARE�O�USO

Figura�2:�visão�do�umidificador

Entrada�de�Oxigênio

Saída�de�Oxigênio

Tubo

Filtro

Válvula�de�segurança�

(interna)

Tampa

Copo

Nível�Máximo�de�água

Nível�Mínimo�de�água�

OPERAÇÃO�DE�ABSORÇÃO�DE�OXIGÊNIO

Escala�de�
quociente�de�fluxo

Botão�do�fluxômetro

Esfera�flutuadora

Janela�indicadora�
de�fluxo

Figura�3:�fluxômetro
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-Desrrosqueie� a� tampa� o� copo� do� umidificador,� girando-a� em�
sentido�anti-horário.�Encha�o�copo�com�água�filtrada�/fervida�(ou�
destilada)�até�o�nível�indicado�pelo�fabricante.

-Rosqueie-a�com�firmeza�no�copo�de�volta,�em�sentido�horário.

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

Saída�da�

Nebulização

(7F-5W/8W/10W)

Contador�de�tempo�

decorrido

Fluxômetro

Luz�Vermelha

Luz�Amarela

Luz�Verde

Disjuntor

Interruptor�de�

Saída�de�Oxigênio

Umidificador

Gabinete

-� 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�
máquina�entra�em�modo�de�operação�normal.

-�Gire�a�manopla�do�quociente�de�vazão�
até�a�quantidade�de�oxigênio�requerida.�
Gire�a�manopla�em�sentido�anti-horário�
para�aumentar�o�quociente�de� vazão,� e�
horário�para�diminui-lo.�Enquanto�isso,�o�
copo�do�umidificador� terá� bolhas� de� ar�
ao� redor� do� núcleo� da� peneira.� Então,�
oxigênio� virá� da� saída� de� oxigênio.�
(Figura�3)

-� Conecte� a� cânula� nasal� de� oxigênio� à�
saída� de� oxigênio� do� umidificador� e� a�
outra�extremidade�ao�paciente.

Nota:� Ajuste�o� tempo�de� absorção�de�oxigênio� e� a� variação�do�
quociente�de�fluxo,�conforme�as�indicações�de�seu�médico.
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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�
conduto�tubular.

-�CUIDADO:�se�o�quociente�de�vazão�do�fluxômetro�cair�abaixo�de�
0,5L/min,� verifique� o� tubo� ou� acessórios,� devido� a� possíveis�
bloqueios�ou�nós�ou�copo�de�umidificador�com�defeito.

OPERAÇÃO�DE�NEBULIZAÇÃO�(7F-5/8/10W)

-Encha�o�copo�nebulizador�com�o� líquido�medicinal�apropriado�
(Favor� seguir� as� orientações�médicas�de� tempo�de�nebulização�
ou�não�exceda�a�escala�máxima�do�copo�de�nebulização).

-Puxe�para�cima�a�tampa�do�nebulizador�na�interface.�(Figura�4）

Sentido�anti-horário

Tampa�da�interface�do�nebulizador

Interface�do�nebulizador

Figura�4:�interface�do�nebulizador.

-� Conecte� a� mangueira� de� ar� ao� copo� do� nebulizador� e� à�
interface�do�nebulizador,�então�ligue�o�concentrador�de�oxigênio.�
Agora,�pode�iniciar�a�nebulização�imediatamente.

NOTA:�o�tempo�de�nebulização�deve�seguir�as�orientações�do�seu�
médico.

-� Quando� a� nebulização� terminar,� favor� vire� a� tampa� de�
nebulização�para�a�direita�na�interface,�para�apertá-la.�Quando�o�
tratamento� terminar,� por� favor� desligue� o� concentrador� de�
oxigênio.

-�Rosqueie�a�tampa�do�nebulizador�ao�terminar�o�uso.

A�máquina�tem�a�função�de�detecção�da�seguinte�forma:

(1)�Falha�no�ciclo�de�pressão

(2)�falha�do�compressor

(3)�baixa�concentração�de�oxigênio

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�
concentração�de�oxigênio.�

Sinal�de�alarme

Interpretação�dos�indicadores.
 

Vermelha 

Amarela/Verde 

VerdeI/O

Concentração�de�O2�é�maior�que�50%�e�

menor�que�82%

FALHA�DO�SISTEMA�(concentração�de�O2�é�
menor�que�50%;�ou,�alarme�de�falha�de�
pressão�de�ciclo�alto/baixo;�ou,�alarme�de�
falha�do�circuito�do�compressor;�ou�alarme�
de�obstrução)

Símbolo Status Luzes�indicadoras

SISTEMA�EM�ORDEM�(concentração�de�O2�

maior�que�82%)

O�sinal�de�alarme

1.� Quando� a� concentração� de� oxigênio� � 82%� (3%)� o� indicador�
verde� acende,� o� LCD� mostra� “tempo� decorrido-”,� o 
equipamento�está�em�boas�condições. 
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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�
acenderem�ambos.�O�LCD�mostra�"tempo�decorrido".�Por�favor,�
entre�em�contato�com�o�fornecedor�imediatamente.�Os�usuários�
podem�continuar�a�usar�e,�por�favor,�garantir�que�o�oxigênio�de�
backup�esteja�próximo.

NOTA:� O� concentrador� alcançará� o� modo� mais� estável� após�
aquecimento�(aproximadamente�30�minutos).

3.�Quando�a�concentração�de�O2�é�menor�que�50%,�o�indicador�
vermelho� acende� com� um� som� de� alarme� sonoro� contínuo.� O�
LCD�mostra�“LO”,�o�equipamento�para�de�funcionar.�Por�favor,�
desligue� imediatamente� e� use� oxigênio� de� reserva� e� entre� em�
contato�com�o�fornecedor�imediatamente.

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�
com�o�fornecedor�imediatamente.

5.�Alarme�de�falha�do�compressor�‒�acende�a�luz�vermelha�com�
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�
com�o�fornecedor�imediatamente.

DESLIGANDO

-� Retire� a� cânula� nasal� de� oxigênio� da� saída� de� oxigênio,�
primeiro,�então�desligue�o�interruptor�e�corte�a�fonte�de�energia.

SÍMBOLOS

Símbolo Descrição Símbolo Descrição

Corrente�alternada Atenção

Parte�aplicada�tipo�BFEquipamento�Classe�II

DESLIGADO�(desconexão�
da�energia�da�rede�elétrica)

LIGADO�(energia�
conectada�à�rede�elétrica)

Não�fume Mantenha�para�cima

Frágil Mantenha�seco

Limitação�de�
empilhamento

Leia�o�manual�de�instrução

Disjuntor
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MANUTENÇÃO MANTENIMIENTO

AVISO:� Primeiramente,� corte� a� fonte� de� energia� para� evitar�
choque�elétrico,�NÃO�remova�o�gabinete.

Nunca� faça� manutenção� ou� serviço� durante� o� uso.� Não�
modifique� o� concentrador� de� maneira� alguma.� Modificações�
podem�resultar�em�perigos�para�o�usuário.

LIMPANDO�O�GABINETE

-�Limpe�o�gabinete�com�um�limpador�doméstico�suave�e�com�um�
pano�ou�esponja�não�abrasivos,�pelo�menos�uma�vez�por�mês.

LIMPANDO�OU�SUBSTITUINDO�FILTROS

Por� favor,� limpe� e� substitua� os� filtros� em� tempo.� É� muito�
importante�para�proteger�o�compressor�e�aumentar�o�tempo�de�
vida�útil�do�equipamento.

AVISO:�NÃO�opere�o�concentrador�sem�os�filtros�instalados.

-�Limpe�o�filtro�estágio-I�uma�vez�a�cada�15�dias.�O�filtro�estágio-I�
pode�ser�removido�do�painel�de�fora.�(Figura�5)
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O�filtro�estágio-I�está�em�ambos�

os�lados�da�máquina,�você�pode

removê-lo�diretamente.

Figura�5:��filtro�estágio-I

-�Substitua�o�filtro�estágio-II�uma�vez�por�mês.

Figura�6 Figura�7 Figura�8

1.�Abra�a�porta�de�acesso�do�filtro�(Figura�6).

2.�Desrosquei�o�corpo�do�filtro�(Figura�7).

3.�A�frequência�de�substituição�do�filtro�estágio-II�depende�do�uso�
e� condição.� Se� o� corpo� do� filtro� ficar� preto,� por� favor� faça� a�
substituição� imediatamente,� não� importando� o� tempo� de� uso�
(Figura�8).

LIMPANDO�O�UMIDIFICADOR

-�Troque�a�água�do�copo�do�umidificador�diariamente.

-� 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.�

LIMPANDO�AS�PARTES�DO�NEBULIZADOR�
(7F-5/8/10W)

-�Limpe�as�partes�do�nebulizador,�após�cada�uso.

-� 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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copo,�o�tubo,�a�peça-T,�etc.,�com�água�pura�ou�imerja�os�itens�em�
água�morna� por� aproximadamente� 15�minutos� (Figura� 9).� Para�
lava-los� apropriadamente,� você� pode� adicionar� um� pouco� de�
vinagre�à�água.

NOTA:�NÃO�ferva�os�acessórios�ou�os�lave�com�água�fervente,�ou�
eles�se�deformarão�ao�aquecerem.

-� Após� o� término� da� lavagem,� você� precisa� secar� todos� os�
acessórios�antes�de�guarda-los.

Tubo�ondulado

copo

defletor

tampa

Tubo�Tpeça�bucal

Mangueira�de�ar

Figura�9:�Nebulizador

SoluçãoPossíveis�RazõesSintoma

Aperta�o�botão,�o�

concentrador�

emite�um�alarme�

sonoro�contínuo,�

mas�não�exibe�

nada,�nem�

funciona

O�concentrador�

está�funcionando,�

o�tempo�decorrido�

é�exibido,�mas�a�

luz�verde�acende�e�

a�amarela�pisca,�e�

o�concentrador�

emite�um�som�

contínuo

Observação

1)�O�fio�de�energia�

não�está�plugado
1)�Plugue�o�fio�na�saída

2)�Não�há�energia�

na�saída

3)�Não�há�energia�

suficiente�na�saída

4)�O�disjuntor�está�

levantado

5)�Se�esse�estado�continuar,�pare�de�usar�o�
concentrador�e�entre�em�contato�com�seu�
fornecedor�o�quanto�antes.

2)�Verifique�a�normalidade�
do�abastecimento�de�
energia

3)�Não�utilize�extensão

4)�Pressione-o

Reparos�

somente�por�

pessoal�

autorizado

1)�A�voltagem�na�saída�

de�energia�não�é�

suficiente

1)�Não�use�extensões�ou�

substitua�a�fonte�de�

energia

2)�O�filtro�estágio-I�está�

bloqueado
2)�Substitua�ou�limpe-

o

3)�Substitua�ou�limpe-

o

3)�O�filtro�estágio-II�

está�bloqueado

4)�A�entrada�de�ar�do�
compressor�está�
obstruída

4)�Abra�o�gabinete�

suavemente�e�limpe

5)�A�válvula�de�alívio�de�
pressão�do�compressor�
vazou�gás

5)�Conserte�ou�substitua�

a�válvula

6)�O�ar�de�saída�do�
compressor�não�é�
suficiente

6)�Substitua-o

7)�O�tubo�da�peneira�
vazou�gás

7)�Aperte-o

Reparos�

somente�por�

pessoal�

autorizado
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O�tempo�decorrido�

é�exibido,�mas�a�

luz�verde�e�a�

amarela�acendem,�

e�o�concentrador�

para�de�funcionar�

imediatamente�e�

emite�um�som�

contínuo

1)�Os�quatro�pinos�da�

válvula�não�foram�

inseridos�corretamente��

1)�Verifique�e�conecte�a�

placa�de�circuito�aos�

pinos�da�válvula

2)�A�mangueira�de�ar�

entupiu
2)�Substitua-a

3)�Substitua-a3)�Não�consegue�abrir�

a�válvula

4)�Falha�na�placa�de�
controle�de�circuito�
eletrônica�central

4)�Substitua-a

1)�Regule�o�fluxômetro�

novamente�à�vazão�de�

oxigênio�prescrita

8)�Troca�de�ar�
insuficiente�do�
regulador

8)�Substitua-o

9)�Falha�da�placa�
controladora�principal�
do�PC

9)�Substitua-o

O�concentrador�

está�funcionando�

sem�nenhum�som�

diferente,�o�

medidor�de�tempo�

decorrido�aparece,�

a�luz�verde�acende,�

mas�produz�pouco�

ou�nenhum�

oxigênio

O�fluxômetro�

mostra�“0”�

ou�está�

abaixo,�não�

foi�regulado

1)�O�

fluxômetro�

está�fechado�

ou�a�vazão�

está�baixa

1)�A�válvula�

de�segurança�

da�tampa�do�

umidificador�

abre
O�fluxômetro�

mostra�vazão�

e�pode�ser�

regulado

1)�Reinicie-o

2)�Ar�vaza�

entre�o�copo�

do�

umidificador�

e�a�tampa

2)�Aperte�o�copo�e�a�

tampa�ou�substitua-os

3)�Substitua-a3)�A�cânula�

nasal�de�

oxigênio�

apresenta�

falha

4)�Aperte�o�conduto�

tubular�ao�fluxômetro

4)�O�conduto�

tubular�da�

saída�do�

oxigênio�solta�

do�

fluxômetro

Reparos�

somente�por�

pessoal�

autorizado

GUIA�DE�SOLUÇÃO�DE�PROBLEMAS

1)�A�cânula�

nasal�de�

oxigênio�está�

entupida�ou�

bloqueada
O�fluxômetro�

só�pode�ser�

diminuído�

em�alguma�

vazão,�mas�

não�pode�ser�

aumentado.

1)�Verifique�o�conduto�

tubular

2)�O�filtro�do�

copo�do�

umidificador�

está�

bloqueado

2)�Limpe�ou�substitua-o

3)�Separe�o�tubo3)�O�tubo�que�

interliga�o�

medidor�de�

vazão�à�saída�

de�oxigênio�

está�preso�ou�

bloqueado

Reparos�

somente�por�

pessoal�

autorizado

1)�O�conduto�

tubular�da�

entrada�de�ar�

solta

O�fluxômetro�

mostra�“0”,�

1)�Verifique�o�conduto�

tubular

Reparos�

somente�por�

pessoal�

autorizado

2)�O�

fluxômetro�

falha

não�há�

resposta�após�

a�regulagem.�

2)�Substitua-o

3)�Válvula�

quebrada�ou�

não�há�saída�

de�ar

3)�Substitua-a

A�cânula�nasal�tem�

bolhas�ou�está�

embaçada

1)�Certifique-se�que�o�

equipamento�esteja�a�pelo�

menos�10cm�das�paredes,�

outros�bloqueios�ou�fontes�

de�calor

1)�Não�há�ventilação�

suficiente�ao�redor�da�

máquina,�então�a�

temperatura�de�

operação�está�muito�

alta

2)�Adicione�água�gelada�ao�

copo,�mas�não�adicione�

água�mais�quente

2)�A�temperatura�da�

água�adicionada�no�

copo�do�umidificador�

está�elevada�



3)�Certifique-se�que�o�nível�

de�água�fique�entre�o�

máximo�e�o�mínimo�da�

escala�de�água

3)�A�água�adicionada�

no�copo�do�

umidificador�está�

excessiva

4)�Pare�de�ingerir�oxigênio�

imediatamente.�Reinicie�o�

equipamento

4)�O�equipamento�para�

repentinamente�

durante�a�ingestão�de�

oxigênio

GUIA�DE�SOLUÇÃO�DE�PROBLEMAS

5)�Verifique�a�cânula�nasal5)�O�equipamento�para�

repentinamente�ao�

dobrar�a�cânula�nasal

6)a.�retire�o�que�está�

prendendo�a�ventoinha

6)b.�Substitua-a

6)�A�ventoinha�interna�

da�máquina�não�roda�

ou�roda�muito�lenta,�

fazendo�com�que�a�

temperatura�de�

operação�fique�elevada

Reparos�

somente�por�

pessoal�

autorizado

1)�Substitua-o1)�Verifique�se�o�
nebulizador�está�
distorcido�ou�não,�se�
foi�desinfetado

2)�Certifique-se�que�não�
esteja�dobrada�e�que�o�
fluxo�de�ar�esteja�suave�
durante�o�uso

2)�Verifique�se�a�
mangueira�de�ar�está�
dobrada�ou�não

O�nebulizador�

não�funciona

3)�Adicione�a�quantidade�
de�remédio�apropriada�ao�
copo

3)�Verifique�se�a�
medicação�se�esgotou�
ou�não

4)�Fixe-o,�conforme�método�
de�fixação�do�nebulizador

4)�Verifique�se�o�
nebulizador�está�fixado�
corretamente�ou�não

Adicione�a�quantidade�
apropriada�de�
medicamento�ao�copo.�
Conecte�a�mangueira�de�ar�
ao�corpo�central�e�ligue-o.�
Feche�e�abra�repetidamente�
com�o�dedo,�a�fim�de�que�as�
gotas�saiam

A�medicação�foi�
excessiva�ou�o�
nebulizador�foi�lavado

Gotas�de�água�se�

formaram�na�

mangueira�de�ar
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ATENÇÃO:�Se�você�tiver�outros�problemas,�DESLIGUE�o�concentrador�primeiro,�use�sua�

fonte�de�oxigênio�reserva�(se�fornecida)�e�entre�em�contato�com�seu�fornecedor�ou�

fabricante�imediatamente.

OUTROS�ITENS�DE�ATENÇÃO

MAPA�DE�ESBOÇO�DE�OPERAÇÃO�
DE�PASSAGEM�DE�GÁS

trocador�de�calor

válvula�montada

nitrogênio

fluxômetro

Ar compressor

separação�do�azote�
do�oxigênio

peneira�
molecular

oxigênio

tanque�do�
produto

azote

regulador�
de�pressão

umidificador

filtro�de�
bacilos�

válvula�
unilateral

válvula�de
�comutação

filtro

cânula�nasal�
de�oxigênio

23
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RACIOCÍNIO�ELÉTRICO

OUTROS�ITENS�DE�ATENÇÃO

Disjuntor

transformador
fonte�de�alimentação

�baixa

circuito�de�
controle�
eletrônico

sensor�de�
oxigênio

ventoinha compressor

vá
lvu

la
�m

o
n
ta
d
a
�1

vá
lvu

la
�m

o
n
ta
d
a
�2

LISTA�DE�ACESSÓRIOS

1.�Cânula�nasal�de�oxigênio�‒�1�conjunto

2.�Manual�do�usuário�‒�1�peça

3.�Núcleo�do�filtro�‒�1�conjunto

4.�*Nebulizador�(7F-5/8/10W)�‒�1�conjunto

Todas� as� especificações� e� configurações� de� produto� estão�
sujeitas�a�alterações�sem�aviso�prévio.

ELIMINAÇÃO�DO�DISPOSITIVO

Contate� os� escritórios� próprios� em� sua� cidade� ou� estado� para�
instruções�de�descarte�apropriado�do�concentrador�de�oxigênio,�
suas�partes�e�acessórios.�Eles�serão�coletados�propriamente�com�
resíduos�de�equipamento�médico.


