
Sprzedawca: Niniejszy podr cznik MUSI BY  
przekaza  u ytkownikowi ko cowemu.

U ytkownik: PRZED rozpocz ciem korzystania 
z niniejszego produktu nale y zapozna  si  z 
informacjami znajduj cymi si  w niniejszym 
podr czniku, a podr cznik nale y zachowa , aby 
móc korzysta  z niego w przysz o ci.

Instrukcja obs ugi 

Invacare® Serie Perfecto
2
™ 

Koncentratory tlenowe wyposa one w SensO
2

Zgodne z produktem HomeFill®

Model IRC5PO2AW
Model IRC5PO2VAW
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m OSTRZE ENIE
NIE WOLNO stosowa  niniejszego produktu, ani adnego z 
urz dze  dodatkowych, przed zapoznaniem si  z niniejszymi 
instrukcjami oraz ze wszystkimi innymi wskazówkami, 
takimi jak te, które znajduj  si  w podr czniku u ytkownika, 
podr czniku napraw lub na ulotkach informacyjnych 
dostarczonych z niniejszym produktem lub z wyposa eniem 
dodatkowym. W przypadku niemo no ci zrozumienia 
ostrze e , przestróg lub instrukcji przed prób  u ycia 
niniejszego sprz tu nale y porozumie  si  z lekarzem, 
sprzedawc  lub pracownikiem dzia u technicznego – w 
przeciwnym razie mo e doj  do obra e  cia a u ytkownika.

m OSTRZE ENIA DOTYCZ CE 
WYPOSA ENIA DODATKOWEGO

Produkty firmy Invacare zosta y specjalnie zaprojektowane i 
wyprodukowane w celu stosowania ich z wyposa eniem 
dodatkowym firmy Invacare. Wyposa enie dodatkowe 
innych producentów nie zosta o sprawdzone przez firm  
Invacare i nie zaleca si  jego stosowania z produktami firmy 
Invacare.

WYPOSA ENIE DODATKOWE
Z urz dzeniem tym mo na stosowa  ró ne typy nawil aczy, 
przewodów tlenowych, kaniul i masek. W celu uzyskania 
informacji, które z tych urz dze  s  zalecane dla danego 
u ytkownika, nale y skontaktowa  si  z miejscowym 
pracownikiem opieki zdrowotnej. Przeka e on równie  
instrukcje dotycz ce ich prawid owego u ytkowania, 
konserwacji i czyszczenia.
Akcesoria (kaniula donosowa, maska, przewody, nawil acz 
itp.) u ywane do dostarczania tlenu pacjentowi musz  by  
wyposa one w elementy ograniczaj ce rozprzestrzenianie si  
ognia w akcesoriach w celu zapewnienia bezpiecze stwa 
pacjenta i innych osób. Je li w po czeniu z akcesoriami 
stosowane jest dost pne na rynku urz dzenie zatrzymuj ce 
przep yw aktywowane w przypadku wyst pienia ognia, 
powinno ono znajdowa  si  mo liwie jak najbli ej pacjenta.
Wykaz dodatkowych akcesoriów zgodnych z tymi modelami 
zamieszczono na stronie 30 w cz ci OPCJONALNE 
ELEMENTY WYPOSA ENIA DODATKOWEGO on page 175.
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UWAGI SPECJALNE
W niniejszym podr czniku u yto pewnych okre le  
ostrzegawczych, odnosz cych si  do zagro e  lub czynno ci 
niebezpiecznych, które mog  doprowadzi  do obra e  cia a 
u ytkownika lub do uszkodzenia mienia. W poni szej tabeli 
zamieszczono definicje okre le  ostrzegawczych.

POWIADOMIENIE

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mog  ulec 
zmianie bez powiadomienia.

m NIEBEZPIECZE STWO
Podczas u ytkowania niniejszego urz dzenia NIE WOLNO PALI  
TYTONIU. W pomieszczeniu, w którym znajduje si  produkt, nie 
wolno trzyma  zapa ek, zapalonych papierosów lub innych róde  
zap onu.

OKRE LENIE OSTRZE-
GAWCZE

ZNACZENIE

m NIEBEZPIECZE
STWO

„Niebezpiecze stwo” oznacza zagro enie, 
które – o ile nie uda si  go unikn  – 
doprowadzi do mierci lub powa nych 
obra e  cia a.

m OSTRZE ENIE
„Ostrze enie” oznacza sytuacj  potencjalnie 
niebezpieczn , która – o ile nie uda si  jej 
unikn  – mo e doprowadzi  do mierci lub 
powa nych obra e  cia a.

m UWAGA
„Przestroga” wskazuje potencjalnie 
niebezpieczn  sytuacj , która – o ile nie uda 
si  jej unikn  – mo e spowodowa  
uszkodzenie mienia i/lub niewielki uraz.
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m NIEBEZPIECZE STWO
ZnakI ZAKAZU PALENIA powinny zosta  umieszczone w 
widocznych miejscach. W powietrzu wzbogaconym tlenem tekstylia i 
inne materia y, które w zwyk ych warunkach nie pal  si , mog  atwo 
ulec zapaleniu i p on  z du  intensywno ci . Niezastosowanie si  
do niniejszego ostrze enia mo e spowodowa

du y po ar, uszkodzenie mienia oraz obra enia cia a lub mier  
u ytkowników.

m UWAGA

“Uwaga: Aktualne przepisy ograniczaj  sprzeda  niniejszego 
urz dzenia wy cznie przez lub na zamówienie lekarza lub 
innego pracownika agencji rz dowej uprawnionego przez ni  
do stosowania lub zlecania zastosowania niniejszego 
urz dzenia”.

Firma Invacare zaleca zaopatrzenie si  w alternatywne, 
dodatkowe ród o tlenu na wypadek przerwy w zasilaniu, 
wyst pienia sytuacji alarmowej lub uszkodzenia 
mechanicznego. W celu uzyskania informacji na temat 
rodzaju wymaganego systemu rezerwowego, prosz  
skonsultowa  si  z lekarzem lub dostawc  wyposa enia.

Urz dzenie s u y do uzupe niania tlenu, a nie do 
podtrzymywania lub ratowania ycia.

Przeciwwskazania
Firmie Invacare nie s  znane adne przeciwwskazania 
dotycz ce stosowania koncentratorów z serii Invacare 
Perfecto

2
.
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LOKALIZACJA ETYKIETY

Etykieta z numerem 
seryjnym znajduje si  

zestawie poboru rezonatora

Etykieta specyfikacji 
znajduje si  z ty u, w 
pobli u cz ci dolnej
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CZ  1—OGÓLNE WSKAZÓWKI
W celu zapewnienia bezpiecznej instalacji, monta u i obs ugi 
koncentratora Perfecto

2
 NALE Y post powa  zgodnie z 

niniejszymi wskazówkami.

m OSTRZE ENIE
W niniejszej cz ci zawarto informacje istotne dla 
bezpiecznej obs ugi i eksploatacji niniejszego produktu. 

m NIEBEZPIECZE STWO

Ryzyko pora enia pr dem elektrycznym. NIE WOLNO 
rozk ada  urz dzenia na cz ci. W przypadku konieczno ci 
serwisowania nale y przekaza  je wykwalifikowanemu 
pracownikowi serwisu. Urz dzenie nie zawiera elementów, 
które wymagaj  konserwacji przez u ytkownika.

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA OPARZE , 
MIERTELNEGO PORA ENIA PR DEM 

ELEKTRYCZNYM, PO ARU LUB OBRA E  CIA A.

Urz dzenia nie wolno u ywa  podczas k pieli. Je li lekarz 
zaleci ci g e stosowanie urz dzenia, koncentrator MUSI 
znajdowa  si  w innym pomieszczeniu, w odleg o ci co 
najmniej 2,5 m (7 stóp) od azienki.

NIE WOLNO dotyka  koncentratora, dopóki jest on 
wilgotny.

Produktu NIE WOLNO umieszcza  ani przechowywa  w 
miejscach, gdzie mo e wpa  do wody lub innej cieczy.

NIE WOLNO dotyka  produktu, który wpad  do wody. 
Urz dzenie nale y NATYCHMIAST od czy  od sieci 
zasilaj cej.
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m NIEBEZPIECZE STWO

Je li koncentrator ma uszkodzony przewód lub wtyczk , 
nie dzia a poprawnie, zosta  upuszczony lub uszkodzony 
albo wpad  do wody, nale y wezwa  wykwalifikowanego 
pracownika serwisu w celu sprawdzenia i naprawy 
urz dzenia.

Mo e nast pi  spontaniczny i gwa towny zap on, je li olej, 
smar lub substancje smarne zetkn  si  z tlenem pod 
ci nieniem. Substancje te MUSZ  by  przechowywane z 
dala od koncentratora tlenu, przewodów i z czy oraz 
wszystkich innych urz dze  tlenowych. NIE WOLNO 
u ywa  adnych rodków nawil aj cych, je li nie zostan  
one wyra nie zalecone przez firm  Invacare.

Informacje dotycz ce obs ugi
W celu uzyskania optymalnej wydajno ci firma Invacare 
zaleca, aby koncentrator by  za ka dym razem uruchamiany 
na co najmniej 30 minut. Krótsze czasy mog  skróci  
maksymalny okres u ytkowania produktu. 

Nie nale y zakrywa  przewodów z tlenem, kabli oraz 
jednostki centralnej kocami, narzutami, poduszkami lub 
ubraniami i nale y trzyma  je z dala od ciep ych lub gor cych 
powierzchni, takich jak kaloryfery, piecyki lub podobne 
urz dzenia elektryczne. 

IE WOLNO przesuwa  ani przemieszcza  koncentratora 
poprzez poci ganie za przewód zasilaj cy

W ADNYM WYPADKU nie wolno wlewa  lub wrzuca  
adnych p ynów lub przedmiotów do otworów urz dzenia.

Firma Invacare zaleca stosowanie z niniejszym produktem 
przewodów z tlenem Crush-Proof, których d ugo  nie 
przekracza 15,2 m (50 stóp). 
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Urz dzenie nie posiada cz ci, które mog  by  wymienione 
przez u ytkownika. Nie obejmuje to czynno ci zwi zanych z 
normaln  konserwacj . W celu uzyskania wiadomo ci na 
temat czynno ci konserwacyjnych wykonywanych przez 
u ytkownika, prosz  zapozna  si  z informacjami 
zamieszczonymi w rozdziale dotycz cym konserwacji.

NIE WOLNO pozostawia  w czonego produktu bez 
nadzoru. Prosz  upewni  si , e urz dzenie Perfecto

2
 jest 

wy czone, gdy nie jest w u yciu.

Je eli produkt jest u ywany w pobli u dzieci lub osób 
niepe nosprawnych fizycznie, nale y zapewni  cis y nadzór.

W przypadku, gdy urz dzenie wykorzystywane jest przez 
pacjentów, którzy mog  nie s ysze  lub nie widzie  sygna ów 
alarmowych albo s  niezdolni do zg oszenia uczucia 
dyskomfortu konieczne mo e by  zastosowanie 
dodatkowych rodków nadzoru lub zwrócenie szczególnej 
uwagi. 

Koncentratora NIE WOLNO pod cza  równolegle ani 
szeregowo z innymi koncentratorami tlenu b d  
urz dzeniami do terapii tlenowej.

Zak ócenia cz stotliwo ci radiowych
Urz dzenie zosta o przebadane i spe nia wymagania 
okre lone przez EMC, wyszczególnione w normie IEC/EN 
60601-1-2. Ograniczenia te opracowane zosta y w celu 
zapewnienia odpowiedniej ochrony przez interferencj  
elektromagnetyczn  z typowymi instalacjami medycznymi.
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Mo liwe jest wyst pienie zak óce  innych urz dze , nawet 
przy ni szych poziomach emisji elektromagnetycznych ni  
te, które dopuszczone s  przez podane powy ej standardy. W 
celu sprawdzenia, czy urz dzenie Perfecto

2
 jest przyczyn  

interferencji, nale y wy czy  urz dzenie Perfecto
2
. Je li 

zak ócenia urz dzenia (urz dze ) ustan , oznacza to, e ich 
przyczyn  jest Perfecto

2
.W takich rzadkich przypadkach 

interferencje mo na zmniejszy  lub skorygowa  w 
nast puj cy sposób:

• Przemieszczaj c, przesuwaj c lub zwi kszaj c 
odleg o  pomi dzy urz dzeniami.

• Pod cz urz dzenie do gniazdka innego obwodu ni  
ten, do którego pod czone s  pozosta e urz dzenia 
(urz dzenie).

Nale y unika  sytuacji powoduj cej powstawanie iskier w 
pobli u tlenowych urz dze  medycznych. Dotyczy to iskier 
spowodowanych przez elektryczno  statyczn , powstaj c  
przy ka dym rodzaju tarcia.
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CZ  2—FUNKCJE

Otwór 
wylotowy 

tlenu

Przep ywomierz

Diody wska nika 
czysto ci tlenu / diody 

wska nika awarii i 
zasilania

Wy cznik zasilania

Wy cznik 
obwodu

Licznik 
up ywaj cego 

czasu

Filtr 
obudowy

WIDOK Z TY U

*Zlacze odplywu HFPrzewód 
zasilania

*UWAGA: To gniazdo 
wylotowe s u y wy cznie do 
nape niania butli z tlenem za 
pomoc  domowego kompresora 
tlenu HomeFill. Nie ma ono 
wp ywu na wydajno  
koncentratora. Informacje na 
temat po cze  i obs ugi mo na
znale  w podr czniku 
u ytkownika urz dzenia 
HomeFill, numer cz ci 
1145804. Nieu ywane gniazdo
wylotowe nale y zatka  
korkiem dostarczonym z 
koncentratorem. W celu 
uzyskania dodatkowych 
informacji na temat urz dzenia
HomeFill, prosz  skontaktowa
si  ze sprzedawc  produktów 
firmy Invacare.



CZ  3—EKSPLOATACJA

Perfecto
2
™Series 152 Part No 1163145

CZ  3—EKSPLOATACJA
Koncentrator powinien ZAWSZE znajdowa  si  w pozycji 
pionowej, aby zapobiec uszkodzeniu obudowy podczas 
transportu.
Na wypadek ponownej wysy ki zwyk ymi rodkami 
komunikacji, w firmie Invacare dost pne s  dodatkowe 
opakowania kartonowe.

Rozpakowywanie
UWAGA: Informacje dotycz ce tej procedury przedstawiono na 
RYSUNEK 3.1.

1. Sprawd , czy karton lub 
jego zawarto  nie s  
uszkodzone. W 
przypadku ewidentnych 
uszkodze  nale y 
powiadomi  przewo nika 
lub lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego.

2. Wyjmij z kartonu 
wszystkie lu ne cz ci.

3. Ostro nie wyj  z 
opakowania 
koncentrator, przewód 
zasilania, os on  wlotu 
powietrza, instrukcje 
monta u, nawil acz, 
kaniul , etykiety i 
instrukcj  obs ugi.

RYSUNEK 3.1  
Rozpakowywanie

UWAGA: O ile koncentrator tlenowy nie musi by  
NATYCHMIAST stosowany, nale y pozostawi  koncentrator w 
oryginalnych opakowaniu, do czasu wykorzystania go.

Kontrola
1. Sprawd /skontroluj powierzchni  zewn trzn  

koncentratora, upewniaj c si , e nie ma wyszczerbie , 
wgniece , zadrapa  lub innych uszkodze . Sprawd  
wszystkie elementy.
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Przechowywanie
1. Rozpakowany koncentrator tlenu nale y przechowywa  w 

suchym miejscu.
2. Na ponownie zapakowanym koncentratorze NIE 

WOLNO umieszcza  innych przedmiotów.
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CZ  4—OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie
Koncentrator tlenu jest przeznaczony do indywidualnego 
u ytkowania przez pacjentów z zaburzeniami uk adu 
oddechowego, którzy wymagaj  podawania dodatkowego 
tlenu. Urz dzenie to nie jest przeznaczone do 
podtrzymywania lub przed u ania ycia. Koncentrator jest 
przeznaczony do u ytku w domu lub placówkach opieki 
zdrowotnej.

Opis techniczny
St enie tlenu w mieszaninie wyj ciowej wynosi od 87% do 
95,6%. Tlen dostarczany jest do organizmu pacjenta za 
pomoc  kaniuli donosowej. 

Koncentrator Perfecto2 firmy Invacare wykorzystuje 
technologi  sita molekularnego oraz obrotowej adsorpcji 
ci nieniowej do produkcji tlenu. Powietrze dostaje si  do 
urz dzenia, zostaje przefiltrowane a nast pnie spr one. 
Spr one powietrze jest nast pnie kierowane na jedno z 
dwóch sit poch aniaj cych azot. Zag szczony tlen wydostaje 
si  z przeciwnej strony aktywnego sita i kierowany jest do 
zbiornika tlenu, z którego mo e by  dostarczony dla pacjenta.

Koncentrator Perfecto2 firmy Invacare mo e by  obs ugiwany 
przez pacjenta w warunkach domowych oraz szpitalnych. 
Urz dzenie zasilane jest pr dem zmiennym o nominalnej 
warto ci 230 V/50 Hz.
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UWAGA: Parametry robocze obu modeli koncentratora 
(IRC5PO2AW i IRC5PO2VAW) s  identyczne z wyj tkiem masy 
produktu i zu ycia energii. Odnosz  si  do TYPOWE 
PARAMETRY PRODUKTU on page 156.

Informacje na temat serwisowania dost pne s  na danie, 
jedynie dla wykwalifikowanych pracowników technicznych.
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CZ  5—TYPOWE PARAMETRY 
PRODUKTU
UWAGA: Wszystkie parametry dotycz  obu modeli koncentratora (IRC5PO2AW i 
IRC5PO2VAW), chyba e stwierdzono inaczej.

Pr d zmienny

Urz dzenie typu BF

Urz dzenie pracuje

Urz dzenie nie pracuje

Uwaga – Nale y zapozna  si  z dostarczon  dokumentacj

ZAKAZ palenia

Klasa II, podwójna izolacja

Chronione przed zalaniem

Z dala od otwartego ognia

RYZYKO PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM

Ten produkt spe nia wymagania dyrektywy 93/42/EWG 
dotycz cej urz dze  medycznych.
Data wprowadzenia tego produktu na rynek jest ustalona 
w deklaracji zgodno ci WE.

Wymagania elektryczne: Pr d zmienny 230 VAC ± 10% 
(253 VAC/207 VAC), 50 Hz

Nominalny pr d wej ciowy: 1,5 A 

Poziom d wi ku: maksymalnie 40 dBA

IPX1
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Wysoko  n.p.m.: Do 1828 metrów (6000 stóp) powy ej poziomu morza bez 
pogorszenia poziomów koncentracji. Nie zaleca si  
stosowania powy ej 1828 metrów (6000 stóp).
Zakres ci nienia atmosferycznego: od 101,33 kPa do 
81,22 kPa

Poziomy wyj ciowej 
koncentracji tlenu:

87% do 95,6% przy ustawieniach 0,5 do 5 l/min

UWAGA: Podano poziomy koncentracji osi gni te po okresie 
pocz tkowego nagrzewania (oko o 30 minut).

Maksymalne ci nienie 
wylotowe:

34,5 kPa ± 3,45 kPa (5 psi ± 0,5 psi)

Zakres przep ywu: 0,5 do 5 l/min (maksymalnie). W przypadku przep ywów o 
warto ci ni szych ni  1 l/min, zalecamy u ycie dodatkowych 
elementów przep ywomierza dzieci cego firmy Invacare 
(IRCPF16AW).

Alert o mo liwym 
zablokowaniu

0 l/min do 0,5 l/min
Koncentrator wykrywa stan, który mo e oznacza  
zablokowanie tlenu wyj ciowego.
Alert w postaci powtarzaj cego si  sygna u d wi kowego 
(wy czenie alertu nast puje po po czeniu akcesoriów). 
Mo e by  zwi zany z ustawieniem przep ywu równym 
0,5 l/min lub ni szym.

Zu ycie energii: Perfecto
2
AW - 300 W @ 5 L/min, 280 W @  3 L/min

Perfecto
2
VAW - 320 W @ 5 L/min300 W

Mechanizm uwalniania 
ci nienia dzia a przy:

241 kPa ± 24,1 kPa (35 psi ± 3,5 psi)

Zmiana maksymalnego 
zalecanego przep ywu w 
przypadku zastosowania 
ci nienia wstecznego 7 kPa:

0,7 L/min

Filtry: Obudowy, wylotowy HEPA i wlotowy kompresora

System zabezpiecze : Wy czenie w razie przeci enia pr dowego lub przepi cia. 
Wy czenie w razie wysokiej temperatury kompresora. 
Alarm niskiego ci nienia z wy czeniem kompresora. Alarm 
braku zasilania. Alert o mo liwym zablokowaniu w aparacie 
tlenowym SensO2.

Szeroko : 38,1 cm ± 1 cm (15 ± 3/8 cala)

Wysoko : 58,4 cm ± 1 cm (23 ± 3/8 cala)

G boko : 30,5 cm ± 1 cm (12 ± 3/8 cala)

>
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Waga: Perfecto
2
AW - 20.5 kg ± 1 kg (45 funty ± 2 funty)

Perfecto
2
VAW - 18.1 kg ± 1 kg (40 funty ± 2 funty)

Waga przesy ki: Perfecto
2
AW - 22.7 kg ± 1 kg (50 funty ± 2 funty)

Perfecto
2
VAW - 20.4 kg ± 1 kg (45 funty ± 2 funty)

Warunki otoczenia podczas 
pracy:

10°C – 35°C (50°F – 95°F) przy wilgotno ci wzgl dnej 
20-60%

Temperatura ch odzonego 
powietrza wydechowego:

Poni ej temperatury otoczenia +19°C (+ 45°F)

Temperatura wytwarzanego 
tlenu:

Poni ej temperatury otoczenia +3°C (+ 8°F)

Obudowa: Obudowa wykonana z odpornego na czynniki mechaniczne 
i opó niaj cego palenie plastiku, zgodnego z norm  UL 
94-V0.

Nr AP/APG Nie przeznaczony do u ycia w obecno ci palnych mieszanin 
gazów anestetycznych.

Lista standardów oraz 
przepisów:

IEC/EN61000-3-2
IEC/EN61000-3-3, 
IEC/EN 60601-1, A1, A2
IEC/EN 60601-1-2
ISO8359
MDD 93/42/EEC, Za cznik I oraz IX

Model oznaczony znakiem 
CE

IRC5PO2AW / IRC5PO2VAW

Elektryczne: Nie stosowa  przed u aczy.

Ustawienie: Nie bli ej ni  30,5 cm od ciany, mebli lub zas on, w celu 
zapewnienia odpowiedniego przep ywu powietrza. Nale y 
unika  puszystych dywanów, grzejników, kaloryferów lub 
róde  gor cego powietrza. Wy cznie na pod odze.

Przewody: Kaniula o d ugo ci 2 m oraz przewód odporny na 
zgniatanie (typu Crush-Proof) o maksymalnej d ugo ci 15,2 
m (NIE przygniata  przewodu).

Czas pracy: Do 24 godzin dziennie.

Zalecana temperatura 
przechowywania i 
transportu:

Od -29°C do 65°C przy wilgotno ci wzgl dnej 15–95%.

rodowisko: Bez dymu i sadzy. Nie u ywa  na ograniczonych 
przestrzeniach (Np. w toalecie).

Minimalny czas pracy: 30 minut
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WSKA NIKI O
2

SYMBOL 
ETYKIETY

CZYSTO
O

2
 

LAMPKI KONTROLNE 
(DIODY LED)

SYSTEM OKAY
O

2
 powy ej 85% 

ZIELONA lampka kontrolna

O
2
 od 73% do 85% Ó TA lampka kontrolna

A. wieci stale na Ó TO
B. Miga na Ó TO
Awaria
Skontaktuj si  z wykwalifikowanym 
technikiem.

 SYSTEM FAILURE (Awaria 
systemu)
O

2
 poni ej 73% 

CZERWONA lampka kontrolna
Ci g y, d wi kowy sygna  alarmowy – 
Sieve-GARD, wy czenie kompresora

O2
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CZ  6—INSTRUKCJE OBS UGI

Wst p
Koncentrator tlenowy przeznaczony jest do indywidualnego 
u ytku. Jest to urz dzenie elektroniczne, oddzielaj ce tlen od 
powietrza atmosferycznego. Dostarcza ono tlen w du ym 
st eniu bezpo rednio do kaniuli donosowej. Badania 
kliniczne dowiod y, e koncentratory tlenu stanowi  
terapeutyczny odpowiednik innych typów systemów 
dostarczania tlenu.

Sposób u ywania koncentratora tlenu przedstawi dostawca. 
Nale y si  z nim skontaktowa  w przypadku pojawienia si  
pyta  lub problemów zwi zanych z koncentratorem tlenu. W 
podr czniku obs ugi znajduj  si  informacje na temat 
koncentratora oraz informacje w czasie stosowania 
koncentratora.

Wybierz miejsc

m OSTRZE ENIE

NIE WOLNO zakrywa  otworów wentylacyjnych produktu 
ani umieszcza  go na mi kkiej powierzchni, takiej jak ó ko 
lub kanapa, gdzie otwory wentylacyjne mog  zosta  
zablokowane. Z otworów nale y usuwa  w ókna, w osy itp.

Koncentrator tlenu nale y odsun  od cian, zas on i mebli na 
co najmniej 30,5 cm.

Istnieje mo liwo  wyboru takiego pomieszczenia w domu, 
w którym korzystanie z koncentratora tlenu b dzie 
najwygodniejsze. Dzi ki zamontowanym kó kom urz dzenie 
mo na atwo przewozi  z pokoju do pokoju.
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Koncentrator tlenowy b dzie dzia a  optymalnie w 
przypadku pracy w warunkach przedstawionych w Typowe 
parametry produktu na stronie 156. U ytkowanie w 
warunkach innych ni  opisane mo e spowodowa  
konieczno  cz stszej konserwacji urz dzenia. Aby unikn  
zanieczyszcze  unosz cych si  w powietrzu i/lub dymu, wlot 
powietrza urz dzenia powinien znajdowa  si  w dobrze 
przewietrzanym miejscu.

Ustawienia
1. Pod cz przewód zasilania do gniazda elektrycznego.

2. Pod czanie nawil acza (o ile jest takie zalecenie)

m OSTRZE ENIE
NIE NALE Y nape nia  butelki nawil acza gor ca wod . 
Przed nape nieniem nale y odczeka , a  woda och odzi si  do 
temperatury pokojowej.
NIE WOLNO przepe nia  nawil acza.
NIE WOLNO zamienia  pod cze  wej ciowych i 
wyj ciowych tlenu. Woda z butelki nawil acza mo e si  
przedosta  przez kaniul  z powrotem do pacjenta.
W przypadku u ywania po cze  przewodów d u szych ni  
2,1 m (7 stóp) nale y umie ci  nawil acz mo liwie jak 
najbli ej pacjenta, aby zapewni  maksymaln  wydajno  
nawil acza.

UWAGA: Informacje dotycz ce tej procedury przedstawiono na 
RYSUNEK 6.1, RYSUNEK 6.2 na stronie 162, RYSUNEK 6.3 na 
stronie 164.

1. Usu  pokryw  z butelki.
2. Nape ni  nawil acz przegotowan  wod  z kranu lub 

wod  butelkowan  do poziomu wskazanego przez 
producenta. Przed u yciem gotowa  wod  z kranu przez 
oko o 10 minut, a nast pnie och odzi  do temperatury 
pokojowej. 
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RYSUNEK 6.1    Nape nianie nawil acza
3. W ó  p aski rubokr t w wy obienie p yty przy górnej 

kraw dzi drzwiczek dost pu do filtra i delikatnie je 
podwa  w celu ich otworzenia (RYSUNEK 6.2).

4. Poci gnij i wyjmij cznik butelki nawil acza 
(RYSUNEK 6.2).

5. Zamknij drzwiczki dost pu do filtra i zainstaluj czerpak 
powietrza do drzwiczek dost pu do filtra montuj c na 
czerpaku powietrza sze  klapek w sze ciu szczelinach 
znajduj cych si  na bocznej cz ci drzwiczek dost pu do 
filtra.

RYSUNEK 6.2    cznik butelki nawil acza

Butla nawil acza 
z/bez pokrywyButla 

nawil acza z 
pokryw

W tym 
miejscu 
nale y 

w o y  p aski 
rubokr t

Drzwiczki 
dost pu do filtra

cznik butelki 
nawil acza

Filtr obudowy

Czerpak 
powietrza

Klapki

Szczeliny
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6. Pod cz cznik butelki nawil acza do butelki nawil acza, 
obracaj c nakr tk  znajduj c  si  na butelce nawil acza w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do 
czasu pewnego jej zamocowania. Zob. Szczegó  “A” w 
RYSUNEK 6.3.

7. Wybra  miejsce na zestaw butelka nawil acza/adapter:

•Podczas umieszczania butelki nawil acza w komorze 
koncentratora pod czy  przewód butelki/adaptera 
nawil acza do z cza wyj cia tlenu na koncentratorze. 
Patrz rysunek szczegó owy B na ILUSTRACJI 6.3.

•Aby butelka nawil acza znalaz a si  w pobli u 
pacjenta, nale y umie ci  zestaw butelka 
nawil acza/adapter w uchwycie butelki nawil acza 
(M1521, Patrz Opcjonalne elementy wyposa enia 
dodatkowego na stronie 175) i ustawi  ca o  na 
p askiej powierzchni mo liwie jak najbli ej pacjenta. 
Pod czy  z cze przewodu tlenu (MS4301, Patrz 
Opcjonalne elementy wyposa enia dodatkowego na 
stronie 175) do ko ca przewodu butelki 
nawil acza/adaptera. Pod czy  jeden koniec 
przewodu zasilania tlenem (MS4107 lub MS4121, Patrz 
Opcjonalne elementy wyposa enia dodatkowego na 
stronie 175) do wolnego ko ca z cza przewodu tlenu, 
a drugi koniec do z cza wyj cia tlenu na 
koncentratorze.

UWAGA: W przypadku u ywania po cze  przewodów d u szych 
ni  2,1 m (7 stóp) nale y umie ci  nawil acz mo liwie jak najbli ej 
pacjenta, aby zapewni  maksymaln  wydajno  nawil acza.

8. Pod czy  przewód doprowadzaj cy kaniuli nosowej 
pacjenta do wyj cia butelki nawil acza. Patrz rysunek 
szczegó owy B na ILUSTRACJI 6.3.

9. Po zmontowaniu sprawdzi  przep yw tlenu przez kaniul  
nosow .
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RYSUNEK 6.3    Komora nawil acza

Power Switch
UWAGA: Informacje dotycz ce 
tej procedury przedstawiono na 
RYSUNEK 6.4.

1. W cz prze cznik 
Zasilania. Wszystkie 
lampki na panelu oraz 
alarm d wi kowy 
zostan  w czone na 
jedn  sekund , 
wskazuj c, e urz dzenie 
dzia a prawid owo.

RYSUNEK 6.4   Wy cznik 
zasilania

Butelka 
nawil acza

Komora 
nawil acza

cznik 
butelki 

nawil acza

Butelka 
nawil acza

SZCZEGÓ  “A” SZCZEGÓ  “B”

Przewody 
tlenowe

Z cze otworu 
wylotowego 

tlenu

Odp yw 
butelki 

nawil acza

Prze cznik 
zasilania 
w ./wy . 
(I/O)
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Szybko  przep ywu
UWAGA: Informacje dotycz ce tej procedury przedstawiono na 
RYSUNEK 6.5.

UWAGA: Nale y uwa a , aby nie ustawia  przep ywu tlenu 
powy ej CZERWONEGO pier cienia. Przep yw tlenu o warto ci 
wi kszej ni  5 l/min spowoduje obni enie st enia tlenu.

1. Ustaw pokr t o szybko ci przep ywu w po o eniu 
zaleconym przez lekarza lub specjalist .

m OSTRZE ENIE
NIE WOLNO zmienia  ustawienia l/min na 
przep ywomierzu, o ile zmiana nie zosta a zalecona 
przez lekarza lub specjalist .

UWAGA: Aby prawid owo odczyta  wskazanie przep ywomierza, 
nale y znale  na nim lini  zalecanej szybko ci przep ywu. 
Nast pnie nale y obraca  pokr t o przep ywu do momentu, a  
wska nik osi gnie t  lini . Teraz nale y ustawi  rodek wska nika 
na zaleconej linii l/min.

UWAGA: Alert o mo liwym zablokowaniu oznacza stan, który 
mo e by  zwi zany z cz ciowym lub ca kowitym zablokowaniem 
tlenu wyj ciowego.

2. Je li szybko  przep ywu na przep ywomierzu spadnie 
poni ej 0,5 l/min na ponad jedn  minut , nast pi 
uruchomienie alertu o mo liwym zablokowaniu. S  to 
szybkie sygna y d wi kowe. Sprawd  przewody lub 
wyposa enie dodatkowe, upewniaj c si , czy przewody 
nie zosta y zablokowane albo zagi te, a butelka 
nawil acza nie jest wadliwa. Po przywróceniu 
nominalnego przep ywu z przedzia u od 0,5 l/min do 
0,75 l/min alert o mo liwym zablokowaniu zostanie 
wy czony.

UWAGA: Zastosowanie niektórych akcesoriów, takich jak 
przep ywomierz pediatryczny PreciseRx™ czy kompresor 
HomeFill, spowoduje wy czenie alertu o mo liwym zablokowaniu.
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RYSUNEK 6.5    Szybko  przep ywu

Wska nik czysto ci tlenu SensO
2
 

Ta funkcja s u y do monitorowania czysto ci tlenu 
wytwarzanego przez koncentrator. Je li czysto  spadnie 
poni ej ustawionych standardów fabrycznych, za wieci si  
lampka kontrolna na panelu sterowania.

Pocz tkowe uruchomienie 
koncentratora
UWAGA: Koncentratora mo na u ywa  podczas pocz tkowego 
okresu nagrzewania (oko o 30 min), oczekuj c na osi gni cie 
maksymalnej czysto ci O

2
.

Po w czeniu urz dzenia za wieci si  ZIELONA lampka 
(SYSTEM OK/O2 powy ej 85%). Po pi ciu minutach czujnik 
tlenu b dzie dzia a  normalnie i sterowa  lampkami 
kontrolnymi w zale no ci od warto ci koncentracji tlenu. 

Ga ka 
przep ywu

Wska nik

Przep ywomierz

Panel przedni

0,5 L/min
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Wyja nienie znaczenia diod wska nika czysto ci 
tlenu
UWAGA: Informacje dotycz ce tej procedury przedstawiono na 
RYSUNEK 6.6 na stronie 167.

Lampka ZIELONA (O2) - normalna praca.

Lampka Ó TA ( ) - natychmiast skontaktuj si  z dostawc . 
Mo na kontynuowa  korzystanie z koncentratora, o ile 
dostawca nie zaleci innego post powania. Upewnij si , e w 
pobli u znajduje si  rezerwowe ród o tlenu.

Lampka CZERWONA ( ) - wy czenie ca ego urz dzenia. 
Natychmiast wy cz w celu uzupe nienia tlenu i skontaktuj 
si  z dostawc .

Lampka ZIELONA – oraz mrugaj ca lampka Ó TA - 
natychmiast skontaktuj si  z dostawc . Czujnik tlenu nie dzia a 
prawid owo; mo na kontynuowa  u ywanie koncentratora.

RYSUNEK 6.6    
Wyja nienie znaczenia diod wska nika czysto ci tlenu

Licznik up ywu czasu (licznik godzin) 
Licznik godzin wy wietla czn  liczb  godzin pracy urz dzenia. 
Informacje na temat jego umiejscowienia zamieszczono w 
cz ci Funkcje na stronie 151.

O2

Automatyczne 
wy czenie

U yj rezerwy

Poni ej normy

Normalne

KOLOR 
CZERWONY

Skontaktuj si  z 
dostawc

KOLOR 
Ó TY

KOLOR 
ZIELONY

CZYSTO  TLENU
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CZ  7—KONSERWACJA

m OSTRZE ENIE

Koncentratory firmy Invacare zosta y specjalnie 
zaprojektowane w celu zminimalizowania rutynowej 
konserwacji zapobiegawczej. Zabiegi zapobiegawczej 
konserwacji koncentratora mog  by  przeprowadzane 
wy cznie przez wykwalifikowany personel. 

Podczas czyszczenia nale y od czy  koncentrator od sieci 
zasilaj cej. Aby zapobiec pora eniu pr dem elektrycznym, 
NIE WOLNO zdejmowa  obudowy.

UWAGA: Konserwacja MUSI by  wykonana przynajmniej wed ug 
wytycznych konserwacji. W miejscach o du ym st eniu kurzu lub 
sadzy niezb dne mo e by  cz stsze przeprowadzanie konserwacji. 
Patrz REJESTR KONSERWACJI PREWENCYJNEJ na 
stronie 171.

Konserwacja rutynowa

Czyszczenie filtra obudowy

m UWAGA

NIE WOLNO u ywa  koncentratora bez zainstalowanego 
filtra.

UWAGA: Informacje dotycz ce tej procedury przedstawiono na 
FIGURE 7.1 na stronie 169. 

UWAGA: W tylnej cz ci znajduje si  jeden filtr obudowy.

1. W razie potrzeby nale y go zdemontowa  i oczy ci .

UWAGA: Warunki rodowiskowe, które mog  wymaga  cz stych 
kontroli i czyszczenia filtra, to mi dzy innymi: du e zapylenie, 
zanieczyszczenie powietrza, etc.
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2. Wyczy  filtr obudowy za pomoc  odkurzacza lub umyj 
go w ciep ej wodzie z myd em i dok adnie op ucz.

3. Przed ponown  instalacj  filtr nale y dok adnie osuszy .

FIGURE 7.1   Czyszczenie filtra obudowy

Czyszczenie obudowy

1. Obudow  nale y czy ci  agodnym rodkiem 
czyszcz cym i mi kk  szmatk  lub g bk  (niepowoduj c  
zarysowa ).

Czyszczenie i dezynfekcja termiczna nawil acza
UWAGA: Aby ograniczy  odk adanie si  z ogów wapnia i nie 
dopu ci  do mo liwego zanieczyszczenia bakteryjnego, nawil acz 
tlenu nale y czy ci  i dezynfekowa  codziennie. Nale y post powa  
zgodnie z instrukcjami producenta. Je li nie dostarczono instrukcji, 
wykona  nast puj ce CZYNNO CI:

1. Umy  nawil acz w wodzie z myd em i op uka  go 
roztworem z o onym z dziesi ciu cz ci wody i jednej 
cz ci octu.

2. Wyp uka  dok adnie gor c  wod .

3. Zanurzy  ca kowicie nawil acz w wodzie o temperaturze 
65°C na 15 minut.

4. Pozostawi  do ca kowitego wyschni cia.

UWAGA: Aby ograniczy  wzrost bakterii, po czyszczeniu nale y 
pozostawi  nawil acz do ca kowitego wyschni cia, kiedy nie jest 
u ywany. Nale y si  zapozna  z punktem Ustawienia na stronie 
161.
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Czyszczenie i dezynfekcja przed przekazaniem 
kolejnemu pacjentowi

m OSTRZE ENIE

Czyszczenie i dezynfekcj  koncentratora i akcesoriów przed 
przekazaniem kolejnemu pacjentowi powinni wykonywa  
WY CZNIE wykwalifikowani pracownicy.

UWAGA: Aby nie dopu ci  do przekazywania kolejnym pacjentom 
czynników chorobotwórczych w wyniku zanieczyszczenia 
elementów i akcesoriów, nale y post powa  zgodnie z tymi 
instrukcjami. W tym samym czasie nale y przeprowadzi  
konserwacj  zapobiegawcz , je li jest konieczna.

1. Akcesoria pacjenta nienadaj ce si  do u ycia przez wielu 
pacjentów nale y wyrzuci  i zast pi  nowymi; dotyczy to 
mi dzy innymi takich akcesoriów jak:

•kaniula nosowa i przewód,

•maska,

•nawil acz.

2. W razie Czyszczenie filtra obudowy na stronie 168 i 
konserwacj  zapobiegawcz  opisan  na stronie 171.

3. Sprawdzi  koncentrator tlenu pod k tem mo liwych 
uszkodze  zewn trznych lub oznak, które mog  
wskazywa  na konieczno  serwisowania lub naprawy.

4. Sprawdzi , czy koncentrator i wszystkie alarmy dzia aj  
prawid owo.

5. Przed ponownym zapakowaniem i przekazaniu nowemu 
pacjentowi nale y sprawdzi , czy opakowanie zawiera 
koncentrator, przewód zasilania, os on  wlotu powietrza, 
instrukcje monta u, nawil acz, kaniul , etykiety i 
instrukcj  obs ugi.
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FIGURE 7.2   REJESTR KONSERWACJI 
PREWENCYJNEJ 
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CZ  8—ROZWI ZYWANIE 
PROBLEMÓW

OBJAW: PRAWDO-
PODOBNA 

PRZYCZYNA:

ROZWI ZANIE:

Alarm: Brak zasilania:

Krótkie d wi ki, 
d ugie przerwy

1. Przewód zasilania nie jest 
pod czony.

1. W ó  wtyczk  do gniazda.

Koncentrator nie 
dzia a, prze cznik 
zasilania w czony.

2. Brak zasilania w 
gnie dzie.

2. Sprawd  wy czniki obwodu 
lub bezpieczniki w domu. Je li 
problem wyst pi ponownie, 
u yj innego gniazda.

Bip......Bip...... 3. Zadzia a  wy cznik 
obwodu.

3. Wci nij/wymie  wy cznik 
obwodu. Je li problem 
utrzymuje si , skontaktuj si  z 
dostawc  us ugi. 

Alarm:
Ci g y

Koncentrator nie 
dzia a, prze cznik 
zasilania w czony. 

Biiiiiiiiiiiiip....

Awaria systemu:
1. Przegrzanie urz dzenia z 
powodu zablokowanego 
wlotu powietrza.

2. Niewystarczaj cy poziom 
zasilania w gnie dzie.

3. Wymagane s  naprawy 
wewn trzne.

1a. Wyjmij i wyczy  filtry 
obudowy.

1b. Koncentrator tlenu nale y 
odsun  od cian, zas on i mebli 
na co najmniej 30,5 cm.

2. NIE u ywaj przed u aczy. 
Pod cz urz dzenie do innego 
gniazda lub obwodu 
elektrycznego.

3. Skontaktuj si  z serwisem.
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wieci si  Ó TA 
lub CZERWONA 
lampka.

Alarm:
Ci g y
wieci si  tylko 

czerwona lampka.

* Dotyczy 
wy cznie modeli 
IRC5PO2AW.

1. Niska czysto  tlenu.* 1. Wyczy  lub wymie  filtry.

2. Zgi te lub zablokowane 
przewody, kaniula lub 
nawil acz.*

2. Sprawd , czy nie ma zgi  lub 
blokad. Popraw, wyczy  lub 
wymie  element. Po dokonaniu 
poprawki WY CZ zasilanie na 
60 sekund, a nast pnie W cz je 
ponownie.

3. Przep ywomierz 
ustawiony na warto  0,5 
l/min *.

3. Sprawd , czy przep ywomierz 
jest ustawiony na 1,0 l/min lub 
wi cej. Patrz Typowe 
parametry produktu na 
stronie 156.

4. Przegrzanie urz dzenia z 
powodu zablokowanego 
wlotu powietrza.

4a. Wyjmij i wyczy  filtry 
obudowy.
4b. Koncentrator tlenu nale y 
odsun  od cian, zas on i mebli 
na co najmniej 30,5 cm.

5. Niewystarczaj cy poziom 
zasilania w gnie dzie.

5. NIE u ywaj przed u aczy. 
Pod cz urz dzenie do innego 
gniazda lub obwodu 
elektrycznego.

6. Wymagane s  naprawy 
wewn trzne.

6. Skontaktuj si  z serwisem.

Miga ZIELONA lub 
Ó TA lampka

1. Wymagane s  naprawy 
wewn trzne.

1. Skontaktuj si  z serwisem.

OBJAW: PRAWDO-
PODOBNA 

PRZYCZYNA:

ROZWI ZANIE:
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Alarm:
Rapid (Szybko)

Bip....Bip...
Bip....Bip

Alert o mo liwym 
zablokowaniu
1a. Mo liwe zablokowanie 
wewn trz drogi
tlenu.

1b. Zgi te lub zablokowane 
przewody, kaniula lub 
nawil acz.

1c. Przep ywomierz 
ustawiony na warto  
0,5 l/min.

1a. Sprawd , czy nie ma zgi  
lub blokad. Popraw, wyczy  lub 
wymie  element. Po dokonaniu 
poprawki Wy cz zasilanie na 
60 sekund, a nast pnie W cz je 
ponownie.

1b. Szybko ci przep ywu poni ej 
1 l/min nie s  zalecane.

UWAGA: Zastosowanie 
przep ywomierza 
pediatrycznego spowoduje 
wy czenie alertu o mo liwym 
zablokowaniu.

OBJAW: PRAWDO-
PODOBNA 

PRZYCZYNA:

ROZWI ZANIE:
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CZ  9—OPCJONALNE 
ELEMENTY WYPOSA ENIA 
DODATKOWEGO
Dost pne s  równie  nast puj ce opcjonalne elementy 
wyposa enia dodatkowego:

• Standardowa kaniula nosowa – model przeznaczony 
dla doros ych, 2,1 m (7 stóp) - M3120

• Standardowy nawil acz — cz  Invacare nr 1155719

• Nawil acz PreciseRX™ przeznaczony dla 
dzieci/Element wyposa enia dodatkowego 
przep ywomierza - IRCPF16AW

• Kompresor domowego systemu tlenoterapii HomeFill 
– IOH200AW

• Uchwyt butelki nawil acza — M1521

• Przewód zasilania tlenem 2,1 m (7 stóp) — MS4107

• Przewód zasilania tlenem 6,3 m (21 stóp) — MS4121

• Z cze przewodu tlenu — MS4301
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INFORMACJE DOTYCZ CE 
UTYLIZACJI

Ten produkt jest dostarczany przez producenta dbaj cego o 
rodowisko i przestrzegaj cego dyrektywy 2002/96/CE 

dotycz cej zu ytych urz dze  elektrycznych i 
elektronicznych (WEEE).

Produkt mo e zawiera  substancje, które 
mog  by  szkodliwe dla rodowiska, je li 
zostan  wyrzucone w miejscach 
(sk adowiskach odpadów) 
nieodpowiadaj cych przepisom.

Symbol ‘przekre lonego kosza na mieci’ 
zosta  umieszczony na tym produkcie w celu 
zach cenia u ytkownika do stosowania – w 
miar  mo liwo ci – recyklingu.

Nale y dba  o rodowisko naturalne i utylizowa  produkt, 
przekazuj c go po zako czeniu u ytkowania do zak adu 
utylizacji.


