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 موارد احتیاطی کار با دستگاههای اکسیژن ساز

.هــای پزشــکی دقــت کنیــد قبــل از اســتفاده از دســتگاه بــه توصیه   

بوده و مانند صافی عمل کاالی خریداری شده یک محصول الکترومکانیکی 
مینماید،  اکسیژن را از هوای تنفسی جدا نموده و به مصرف بیمار 

 میرساند.

 جهت حفاظت از بخش الکتریکی از یک محافظ خوب استفاده کنید.

رطوبت و بخارات روغن و گردو غبار بیشترین آسیب را به دستگاه 
روغن و گرد و میرساند از قرار دادن دستگاه در معرض رطوبت ، بخارات 

 غبار خودداری نمایید.

درجه قرار دهید ، از قرار دادن دستگاه در مقابل افتاب خودداری نمایید. 20-4دستگاه را ایستاده و در  دمای   

لیتری برای بیماری که ده  5دستگاه ) .در انتخاب نوع دستگاه اکسیژن ساز )قدرت خروجی ( حتما با پزشک معالج مشورت نمایید
(دقیقه نیاز به اکسیژن دارد مناسب نیست. لیتر در  

و باعث تنبلی ریه بیمار شود  قرارگرفتن طوالنی در معرض اکسیژن خالص می تواند برای ریه و سـامانه عصـبی تاثیـر بگـذارد
گردد. بهترین حالت استفاده از پالس اکسیمتر انگشتی و سنجش میزان اکسیژن خون بوده تا میزان استفاده از دستگاه مشخص  

 هنگام حمل و نقل لیوان آب را تخلیه نموده، ایستاده حمل نمایید.

 از قرار دادن دستگاه در کنار مواد آتشزا خودداری نمایید.

جهت جلوگیری از گرم کردن دستگاه ، هیچگاه دستگاه را روی سطوح نرم نگذارید )حتی فرش( و با دیوار نیم متر فاصله داشته 
باشد همچنین از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع حرارتی خودداری نمایید. توجه داشته باشید که دستگاه اکسیژن ساز 

 نباید در یک محیط بدون وجود جریان هوایی قرار گیرد.

تنفسی استفاده می گردد. از استفاده در موارد دستگاه اکسیژن ساز برای مصارف طبی مانند مصارف بیهوشی ، احیا و کمک 
 محیطی یا صنعتی خودداری نماید.

میزان خلوص اکسیژن خروجی دستگاه باید توسط تکنیسین و دستگاههای مجاز انجام شود از روشهای عرفی مانند استفاده از 
 سیگار خودداری نمایید.

اشد و پرتی هوا نداشته باشد) اتصاالت را چک کنید و یا درب لیوان هنگام استفاده دقت کنید مجاری عبور اکسیژن کامال عایق ب
 حتما درست بسته شده باشد(
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هنگام بروز هشدار یا خطا، حتما با بخش خدمات پس از فروش شرکت، تماس حاصل فرمایید. به هنگام بروز خطا یا هشدارفقط 
 تکنسین متخصص اجازه باز کردن روکش بدنه را دارد، زیرا خطر شوک الکتریکی و برق گرفتگی وجود دارد.

هرگز اکسیژن را بدون فیلتر یا زمانی که فیلتر ها خیس است، راه اندازی نکنید. این گونه اعمال می تواند دستگاه اکسیژن ساز 
 را خراب کند. 

 از تمیز کردن دستگاه در هنگام اتصال به برق جدا خودداری کنید. 

 از استعمال دخانیات در کنار اکسیژن ساز خودداری کنید. 

 بعد از ۶ ساعت کارکرد برای افزایش طول عمر دستگاه نیم ساعت به بیمار و دستگاه استراحت داده شود.

.روشــنکردن مــداوم دســتگاه خـودداری کنیـدبــرای عملکــرد بهتــر، از خامــوش و   

.دقیقـه باشـد. در غیـر ایـن صـورت طـول عمـر دسـتگاه کاهـش مییابـد ۵-3انـدازی و تنظیـم مجـدد دسـتگاه بایـد بیـن  راه   

سـایر  و پرز و ومز اهرگــز خروجــی هــوای دســتگاه را مســدود نکنیــد و آن را روی سـطحی صـاف قـرار دهیـد؛ سـطحی کـه مانـع 
. مـوارد مشـابه باشـد  

ر از دســتگاه، لولــه دســتگاه بــا روغــن، گریــس یــا مــواد چــرب میتوانــد منجــر بــه احتــراق شــود. ایــن مــواد بایــد دو تماس
  و اتصــاالت آن نگــه داشــته شــوند. از هرگونــه روغــنکاری  دســتگاه خــودداری کنیــد.

با دست خیس دستگاه را لمس نکنید.و  در حــال حمام کــردن از دســتگاه اســتفاده نکنیــد  



ـه شـخص میـزان اکسـیژن مـورد نیـاز را دریافـت نمیکنـد،باید فورا بـا چنانچــه در هــر زمــان بیمــار یــا پرســتار متوجــه شـود ک
 پزشـک تمـاس گرفتـه شـود. کلیـٔە تنظیمـات مربـوط بایـد بـا تجویـز پزشـک صـورت گیـرد.

سـتگاه بایـد حتمـا نظـارت دقیـق بـر عملکـرد د، چنانچــه دســتگاه در نزدیکــی کــودکان یــا افــراد کم تــوان استفاده میشود 
.اعمــال شــود  

.توســط ســازنده ارائــه شــده اســت اســتفاده کنیــد که از قطعــات و لــوازم جانبــی مخصــوص دســتگاه   

.دســتگاه را بــه مــوازات یــک دســتگاه اکسیژنســاز دیگــر یــا ســایر دســتگاههای اکســیژن درمانــی متصــل نکنیــد   

.اســتفاده از دســتگاه بخــور در مجــاورت اکسیژنســاز، آســیب جــدی بــه دســتگاه وارد کــرده و عملکــرد آن را مختــل میکنــد     

 دهاز ایجــاد جرقــه در نزدیکــی دســتگاه خــودداری کنیــد ایــن جرقــه شــامل جرقــٔە حاصــل از الکتریســیته ســاکن ایجــاد شــ
  .توســط هــر نــوع اصطــکاک هم میباشــد

 در لیوان مرطوب کننده جهت جلوگیری از رسوب ترجیحا از آب جوشیده سرد شده استفاده شود.

 

یزرالعملکرد نبو :  

یـزر الداروی مایـع را در کاپ مخصـوص نبوبرابر نظر پزشک 
کنــد.از گنجایــش کاپ تجــاوز دارو بریزیـد و نگذاریـد مقـدار   

دستگاه باز کنید،  یزرالیزر را از روی رابــط نبوالدر پــوش نبو
.شــلنگ هــوا را بــه کاپ و رابــط نبوالیــزر متصــل کنیــد   

ســپس دکمــٔە پــاور دســتگاه را روشــن کنیــد. نبوالیــزر  
به پایان رسید،  نبوالیزرهنگامی که کار  ،شــروع بــه کار میکنــد

را به سمت راست روی رابط بچرخانید تا محکم  نبوالیزر پوشش
.بسته شود  

اگر نیازی به تنفس اکسیژن ندارید، دستگاه را خاموش کنید؛  
شـلنگ هـوا را بیـرون بکشـید، قطعـٔە دهانـی را برداریـد، 

درپـوش کاپ نبوالیــزر را بــه پاییــن بکشــید و داروی مایــع 
نبوالیـزر را خالـی کنیـد. باقــی مانــده در کاپ   

بـا قـراردادن آنهـا  را بـا آب خالـص دهانی  یزر ، لولـه و قطعـٔەالشـلنگ هـوا، قطعـٔە دهانـی، درپـوش کاپ نبوالیـزر، کاپ نبوکیت و 
.ه نیــز بــه آب اضافــه کنیــددقیقـه بشــویید. میتوانیــد مقــداری ســرک 15در آب گـرم بـه مـدت   

در محیط بدون حرارت یا پرتو آفتاب خشک نمایید. از اتمــام شستشــو پــس  

بسته باشد.اقعی  که به نبوالیزر نیاز ندارید حتما درپوش نبوالیزر ودر م  
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 نحوه اتصال قطعات نبوالیزر:

 

 

 

 


