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دستورالعمل استفاده از دستگاه اکسیژن ساز

پیش از نصب دستگاه به موارد زیر دقت فرمایید:
ــتگاه  ــه دس ــور، همیش ــه درب موت ــیب ب ــری از آس ــرای جلوگی  ب
ــن  ــدن آن روی زمی ــد و از خوابان ــرار دهی ــودی ق ــورت عم ــه ص را ب

ــد. ــودداری کنی خ
 اگــر ولتــاژ منبــع الکتریکــی ناپایــدار اســت و از حــد نرمــال فراتــر 

مــی رود لطفــاً از محافــظ بــرق اســتفاده نماییــد.
 لطفــاً از منبــع الکتریکــی ایمــن و جعبــۀ اتصــال قــوی بــرای تامیــن 

بــرق دســتگاه اســتفاده کنید.
 افــراد غیرحرفــه ای از بازکــردن درب موتــور دســتگاه جــداً خودداری 

. کنند

محل قرار گرفتن دستگاه :
ــر  ــتگاه در نظ ــتن دس ــِل گذاش ــرای مح ــاق را ب ــب ترین ات  مناس

ــد. بگیری
 مطمئــن شــوید کــه دســتگاه از هــر طــرف حداقــل ۱۰ســانتی متر 
)۴اینــچ( از دیــوار، هــر نــوع پارچــه، مبلمــان  و ســایر لــوازم فاصلــه 
داشــته باشــد. دســتگاه را در یــک منطقــه محــدود و تنــگ نگذاریــد.

 دستگاه باید از منابع گرمایی، آتش و رطوبت دور باشد.
 از گذاشتن وسایل متفرقه روی دستگاه خودداری کنید.

نکات ایمنی:
ــد و آن را روی  ــدود  نکنی ــتگاه را مس ــوای دس ــی ه ــز خروج  هرگ
ســطحی صــاف ماننــد تخــت یــا نیمکــت قــرار دهیــد؛ ســطحی کــه 
مانــع  بسته شــدن راه خروجــی هــوا نشــود؛ همچنیــن  بایــد عــاری 

ــرز و ســایر مــوارد مشــابه باشــد . از مــو، پُ
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طریقۀ استفاده :
ــژه ای  ــای وی ــتلزم مراقبت ه ــاز  مس ــتگاه اکسیژن س ــتفاده از دس اس
می باشــد. حیــن اســتفاده از دســتگاه، کاربــران بایــد از سیگارکشــیدن 
ــدک و  ــت، فن ــد کبری ــراق مانن ــع احت ــۀ مناب ــرده و کلی ــاب ک اجتن

غیــره را در اتاقــی دور از محــل قرارگیــری دســتگاه  نگــه دارنــد .
ــه  عامــت »ســیگار کشــیدن ممنــوع« بایــد جهــت اطــاع عمــوم ب
صــورت بــارز در اتــاق نمایــش داده شــود. عــدم توجــه بــه این هشــدار 
ــوال، آســیب های  ــه ام ــه ب ــش ســوزی، صدم ــه آت ــد منجــر ب می توان

فیزیکــی و حتــی مــرگ شــود.
ــرای عملکــرد بهتــر، از خامــوش و روشــن کردن مــداوم دســتگاه   ب

خــودداری کنیــد.
راه انــدازی و تنظیــم مجــدد دســتگاه بایــد بیــن ۳-۵ دقیقــه باشــد. در 

غیــر ایــن صــورت طــول عمــر دســتگاه کاهــش می یابــد.
ــد  ــرب می توان ــواد چ ــا م ــس ی ــن، گری ــا روغ ــتگاه ب ــاس دس  تم
ــه و  ــد دور از دســتگاه، لول ــواد بای ــن م ــراق شــود. ای ــه احت منجــر ب
ــه  ــه روغــن کاری )مگــر ب اتصــاالت آن نگــه داشــته شــوند. از هرگون

ــد. ــودداری کنی ــتگاه خ ــازنده( دس ــه س توصی

تداخل فرکانس رادیویی:
دســتگاه اکسیژن ســاز امــواج فرکانــس رادیویــی را تولیــد و اســتفاده 
ــد،  ــده باش ــب نش ــتورالعمل نص ــق دس ــه طب ــد و در صورتیک می کن
می توانــد منجــر بــه آســیب بــه ســایر دســتگاه هایی کــه در 
ــی  ــچ تضمین ــن حــال هی ــا ای ــد شــود. ب ــرار گرفته ان مجــاورت آن ق
ــدارد.  ــه خصــوص وجــود ن ــرای تداخــل دســتگاه در یــک نصــب ب ب
ــه  ــیب ب ــه آس ــر ب ــتگاه منج ــردن دس ــن و خاموش ک ــه روش چنانچ
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ســایر دســتگاه های مجــاور شــود، بایکــی از روش هــای زیــر می تــوان 
مشــکل را برطــرف کــرد:

 تغییر جهت یا تغییر مکان دستگاه گیرنده؛
 افزایش فاصله دستگاه از سایر دستگاه ها؛ 

 اتصال دستگاه و اکسیژن ساز به پریز مجزا از سایر دستگاه ها؛
 درخواست کمک از تولیدکننده دستگاه یا تکنسین خدمات.

نکات الزم برای کاهش خطر سوختگی، برق گرفتگی، آتش 
سوزی یا صدمه به افراد:

 در حــال حمام کــردن از دســتگاه اســتفاده نکنیــد. چنانچــه 
اســتفاده مــداوم از دســتگاه توســط پزشــک تجویــز شــده اســت، بــه 

ــد:  ــت کنی ــر دق ــکات زی ن
۱- اکسیژن ســاز بایــد در اتاقــی مجــزا در فاصلــۀ حداقــل ۲۵ متــری 

از حمــام قــرار بگیــرد؛
۲- با دست خیس دستگاه را لمس نکنید؛

ــا ســایر  ــا آب ی ــی کــه احتمــال تمــاس آن ب ۳- دســتگاه را در محل
مایعــات باشــد قــرار ندهیــد؛

۴- چنانچــه دســتگاه بــا آب تمــاس پیــدا کــرد، هرگــز بــه آن دســت 
نزنیــد و فــوراً آن را از پریــز بیــرون بکشــید؛

۵- هنگامــی کــه دســتگاه بــه بــرق متصــل اســت، هرگــز نبایــد آن را 
بــدون نظــارت رهــا کــرد؛

۶- دســتگاه بایــد حتمــاً بــا تجویــز پزشــک و طبــق دفترچــۀ راهنمــا 
ــه  ــتار متوج ــا پرس ــار ی ــان بیم ــر زم ــه در ه ــود. چنانچ ــتفاده ش اس
شــود کــه شــخص میــزان اکســیژن مــورد نیــاز را دریافــت نمی کنــد، 
بایــد فــوراً بــا پزشــک تمــاس گرفتــه شــود. کلیــۀ تنظیمــات مربــوط 
بــه ســرعت جریــان دســتگاه بایــد بــا تجویــز پزشــک صــورت گیــرد؛
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۷- چنانچــه دســتگاه در نزدیکــی کــودکان یــا افــراد کم تــوان 
اســتفاده می شــود، بایــد حتمــاً نظــارت دقیــق بــر عملکــرد دســتگاه 

اعمــال شــود؛
ــور مخصــوص دســتگاه  ــی و آداپت ــوازم جانب ــات، ل ــاً از قطع ۸- حتم

ــه شــده اســت اســتفاده کنیــد؛ کــه توســط ســازنده ارائ
ــا  ــر ی ــاز دیگ ــتگاه اکسیژن س ــک دس ــوازات ی ــه م ــتگاه را ب ۹- دس

ــد؛ ــل نکنی ــی متص ــیژن درمان ــتگاه های اکس ــایر دس س
ــاز، آســیب  ــاورت اکسیژن س ــتگاه بخــور در مج ــتفاده از دس ۱۰- اس

ــد؛ ــل می کن ــرده و عملکــرد آن را مخت ــه دســتگاه وارد ک جــدی ب
ــت  ــکی دق ــای پزش ــه توصیه ه ــتگاه ب ــتفاده از دس ــل از اس ۱۱- قب

ــد؛ کنی
ــن  ــد؛ ای ــودداری کنی ــتگاه خ ــی دس ــه در نزدیک ــاد جرق ۱۲- از ایج
ــده  ــاد ش ــاکن ایج ــیته س ــل از الکتریس ــۀ حاص ــامل جرق ــه ش جرق

ــد؛ ــکاک می باش ــوع اصط ــر ن ــط ه توس
ــتگاه  ــا دس ــاز کار ب ــان آغ ــال از زم ــتگاه ۵ س ــد دس ــر مفی ۱۳- عم

می باشــد.

نصب و راه اندازی
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آماده سازی:
ــدا  ــده ج ــاعت از مرطــوب کنن ــای س ــت عقربه ه  بطــری را در جه
ــا آب خالــص ) آب مقطــر( تــا ســطح بیــن مینیمــوم  کنیــد. آن را ب
ــطح  ــتر از س ــده را بیش ــری مرطوب کنن ــد. بط ــُر کنی ــیمم پ و ماکس

ــر نکنیــد؛ ماکســیمم پُ
ــا پیــچ برخــاف جهــت عقربه هــای ســاعت در   ســپس بطــری را ب

جــای خــود ببندیــد؛
 سیم برق را وصل کنید.

موارد احتیاط:
ــتگاه  ــت، دس ــراب اس ــتگاه خ ــاخۀ دس ــا دوش ــیم ی ــه س ۱- چنانچ
ــا آب  ــتگاه ب ــا دس ــد، و ی ــتی کار نمی کن ــه درس ــت و ب ــوب اس معی
و مایعــات دیگــر تمــاس پیــدا کــرده اســت بــه متخصصیــن مجــرب 

ــد؛ ــه کنی ــند، مراجع ــتگاه می باش ــر دس ــرایط تعمی ــد ش ــه واج ک
۲- سیم دستگاه را روی سطح گرم و داغ نگذارید؛

ــی آن  ــه جابه جای ــدام ب ــتگاه اق ــیم دس ــیدن س ــا کش ــز ب ۳- هرگ
ــد؛ نکنی

۴- از سیم های رابط برای دستگاه استفاده نکنید.

عملکرد  نبوالیزر:
داروی مایــع را در کاپ مخصــوص نبوالیــزر بریزیــد و نگذاریــد مقــدار 
دارو از گنجایــش کاپ تجــاوز کنــد. )لطفــاً طبــق توصیه هــای 

ــد( پزشــک عمــل کنی
ــه  ــاال ب ــه ســمت ب ــزر ب ــط نبوالی ــزر را از روی راب ــوش نبوالی  در پ

ــرون بکشــید. بی
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ــزر متصــل کنیــد؛ ســپس  ــط نبوالی ــه کاپ و راب   شــلنگ هــوا را ب
ــه کار  ــروع ب ــزر ش ــد. نبوالی ــن کنی ــتگاه را روش ــاور دس ــۀ پ دکم

می کنــد؛
هنگامی که کار نبوالیزر به پایان رسید، پوشش نبوالیزر را به سمت 
راست روی رابط بچرخانید تا محکم بسته شود؛ اگر نیازی به تنفس 

اکسیژن ندارید، دستگاه را خاموش کنید؛
شــلنگ هــوا را بیــرون بکشــید، قطعــۀ دهانــی را برداریــد، درپــوش 
ــده در  ــی مان ــع باق ــن بکشــید و داروی مای ــه پایی ــزر را ب کاپ نبوالی
کاپ نبوالیــزر را خالــی کنیــد. ســپس شــلنگ هــوا، قطعــۀ دهانــی، 
درپــوش کاپ نبوالیــزر، کاپ نبوالیــزر، لولــه و قطعــۀ T شــکل را بــا 
آب خالــص یــا بــا قــراردادن آنهــا در آب گــرم بــه مــدت ۱۵ دقیقــه 

ــه کنیــد؛ ــه آب اضاف ــز ب بشــویید. می توانیــد مقــداری ســرکه نی

پــس از اتمــام شستشــو، بایــد اقــدام بــه خشــک کردن کلیــه 
ــد. ــات کنی قطع
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مدت زمان استفاده از نبوالیزر باید طبق دستور پزشک باشد.

راه اندازی دستگاه:
هنگامــی کــه دســتگاه شــروع بــه کار می کنــد، چــراغ ســبز روشــن 
می شــود) غلظــت اکســیژن بیــش از ۸۲%(. پــس از ۵ دقیقــه، 
سنســور اکســیژن شــروع بــه کار می کنــد و چراغ هــای نشــانگر 
ــزان غلظــت اکســیژن کنتــرل خواهــد کــرد. شــرح  ــه می را بســته ب

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــانگر ب ــای نش ــرد چراغ ه عملک
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راهنمای عیب یابی:
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