P2

Orrpárna interfész

Kezelési utasítás

0123

INTERFÉSZ RÉSZEI

1

Fejpánt

2

3
5

Panel
Rögzítőkapocs

4
6

Orrpárnák
(elérhető S, M, L méretekben)
Puha szíjak
Könyök

7
9

Váz
Csukló

8

Rövid cső

Felhelyezés
1

2

3

4

5

Szétszerelés
1

2

Összeszerelés
1

3

2

P2 Orrpárna interfész
Köszönjük, hogy a BMC P2 orrpárna interfészt választotta. Az
orrpárna interfész könnyű, rugalmas és csendes. Ú gy tervezték, hogy
csak minimálisan érintkezzen arcával, így biztosítva azt, hogy
kényelmesen érezze magát a terápia során. Ez a felhasználói
kézikönyv tartalmaz, minden olyan szükséges információt, amelyre
szüksége lehet a interfész helyes használatához.
A interfész nem tartalmaz természetes gumi latexet.

Rendeltetésszerű használat
A P2 orrpárna interfész nem invazív módon vezeti a levegőt a
beteghez egy pozitív légúti nyomást biztosító készülékből, amely
lehet folyamatos pozitív légúti nyomást (CPAP) vagy kétszintű pozitív
légúti nyomást biztosító (BiPAP) készülék.
A P2 orrpárna interfész:
•
Olyan felnőtt betegek (> 66 lb / 30 kg) általi használatra
tervezték, akik számára pozitív légúti nyomás terápiát írtak elő.
•
Rendeltetése szerint alkalmazható egyetlen beteg által ismételt
jelleggel otthoni környezetben, valamint több betegnél ismételt
jellegű felhasználással kórházi / intézményi környezetben.
FIGYELEM: Az Amerikai Egyesült Á llamokban a szövetségi
törvények értelmében a készülék kizárólag orvos által vagy orvosi
rendelvényre árusítható.
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Ellenjavallatok
Ezt a interfész az alábbi kórállapotokban szenvedő betegek esetén
körültekintően kell alkalmazni:
•
Arc deformitás.
•
Sérült arcbőr, amely a interfész érintkezésbe kerül annak
használata során.

A interfész használatát megelőzően
FIGYELMEZTETÉ SEK


Ez a interfész kizárólag a szakorvos vagy a légzésterapeuta
által javasolt (CPAP vagy BiPAP) légáram-generátorokkal
használható. A interfész a légáram-generátor bekapcsolása
nélkül és annak nem megfelelő működése esetén nem szabad
használni. A szellőzőnyílásokat sohase szabad elzárni.



A figyelmeztetés magyarázata: A CPAP és BiPAP készülékek
rendeltetésszerű használata speciális maszkokat (vagy
csatlakozókat)
igényel,
amelyek
rendelkeznek
szellőzőnyílásokkal (csatlakozókönyökön találhatók) amik
lehetővé teszik a levegő folyamatos kiáramlását az interfészből.
Amikor a légáram-generátor be van kapcsolva és megfelelően
üzemel, akkor a légáram-generátorból érkező friss levegő a
csatlakoztatott kilégzőnyíláson keresztül kifújja a kilélegzett
levegőt. Azonban, ha a légáram-generátor nem üzemel (pl.
áramszünet), akkor a interfész keresztül nem jut elegendő friss
levegőhöz, és a kilélegzett levegőt újra belélegezheti. Ilyen
esetben, a P2 orrpárna interfészt azonnal le kell venni.



Alacsonyabb interfész nyomás esetén a kiáramló légáram
alacsonyabb (lásd a “Műszaki specifikációk” részben a
Nyomás-légáram görbe részt). Amennyiben a interfész nyomása
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a kilégzés alatt túl alacsony, akkor lehetséges, hogy nem áll
rendelkezésre elegendő kilégzési szellőztető légáram ahhoz,
hogy a kilélegzett levegőt szállító vezetéket teljesen átöblítse a
következő belégzés kezdete előtt.


Amennyiben gyakorta észlel orrirritációt a interfész használata
során, akkor szüntesse be annak használatát és konzultáljon
kezelőorvosával.



Amennyiben oxigént használ a légáram-generátorral, akkor az
oxigén áramot ki kell kapcsolni ha a légáram-generátor nem
üzemel. A figyelmeztetés magyarázata: Ha a légáram-generátor
nem üzemel, és az oxigén áramlás bekapcsolva marad akkor a
szellőző vezetékbe szállított oxigén felhalmozódhat a
légáram-generátor készülékházában. A légáram-generátor
készülékházában felgyülemlett oxigén tüzet okozhat. Ez a
figyelmeztetés érvényes a légáram-generátorok legtöbb
típusára.



Kérjük tartózkodjon a dohányzástól oxigén használata esetén.
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Felhelyezés
1.
2.

3.

4.

5.

Fűzze át a fejpánt két oldalsó szíját a panelen lévő nyílásokon
egyenként, majd rögzítse azokat visszahajtva.
Helyezze a fejpántot a feje köré, oly módon, hogy a hátsó szíjat
megragadva azt feje hátsó része köré igazítja. A felső szíjnak
kényelmesnek kell elhelyezkednie a feje tetején.
Á llítsa be egyformán mindkét oldalsó szíjat úgy, hogy a interfész
kényelmesen felfeküdjön az orra alá. Helyezze vissza a
rögzítőfüleket.
Távolítsa el az interfészt az arcától, majd helyezze vissza, hogy
az kényelmesen illeszkedjen. Győződjön meg arról, hogy az
orrpárna interfész megfelelően illeszkedik az orrlyukaiba és
mindkettő felfelé áll-e.
Végül csatlakoztassa a interfész csővezetékének végét
készüléke légvezetékéhez. A interfész felhelyezésre került és
használatra kész.

Megjegyzések: A részletes beállításokat és az üzemeltetésre
vonatkozó információkért, lásd légáram-generátorának kézikönyvét.
Az orrpárna interfész három különféle méretben (S, M, L) kapható,
tartsa az orrpárnákat az orrlyukaihoz és győződjön meg arról, hogy a
párna mérete (pl.: M) megfelelően illeszkedik.
Amennyiben levegőszivárgást észlel, akkor a jobb tömítettség
érdekében igazítsa meg az interfészt változtatva az orrpárna szögén.
Amennyiben nem képes a szivárgást megszüntetni, akkor másik
méretű orrpárnára van szüksége.
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Eltávolítás
A P2 interfész eltávolításához, húzza az orrpárnákat el az orrától és
vegye le a fejpántot a fejéről. A fejpánt szíjait nem szükséges
meglazítania.

Szétszerelés
1.
2.

A interfész lévő rövid cső megragadásával, nyomja össze és
húzza le az orrpárnákat a interfész vázán lévő rögzítőkapocsról.
Távolítsa el a fejpántot az interfészről.

Megjegyzések:



A rövid csövet nem lehet szétszerelni.
Ne húzza meg a rövid csövet vagy a légáram-generátor csövét,
mivel azok megsérülhetnek.

Ö sszeszerelés
1.

2.

3.

Csatlakoztassa az orrpárnákat a interfész vázán lévő
rögzítőkapocshoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy orrpárnák
háromszög alakú nyílása és a váz nyílása lefelé nézzen.
Az orrpárnák a megfelelő helyzetben. Bizonyosodjon meg arról,
hogy a váz és az orrpárnák szorosan és hézagmentesen
illeszkednek-e.
Fűzze át a fejpánt két oldalsó szíját a panelen lévő nyílásokon
egyenként, majd rögzítse azokat visszahajtva.
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A P2 interfész otthoni tisztítása
Megjegyzések:



A interfész tisztítását megelőzően mosson kezet.
A interfész első használatát megelőzően mossa ki a fejpántot,
mivel annak festékanyaga foghat. Fontos, hogy a fejpántot
minden esetben kézzel mossa ki.

Naponta / minden egyes használatot követően







Szerelje szét a interfész részeit a szétszerelési utasítások
szerint.
A (fejpánt kivételével) tisztítsa meg a interfész minden egyes
részét alaposan, enyhén mosószeres, meleg (kb. 30°C-os)
vízben történő gyengéd 10 percig tartó dörzsöléssel.
Használjon puha sörtéjű kefét a szellőzőnyílás megtisztításához.
A Bal és Jobb panelek kivételével, öblítse át az összes
alkatrészt ivóvízben és hagyja azokat a közvetlen napfénytől
óvva, a levegőn megszáradni.
Amint minden alkatrész megszáradt, szerelje ismét össze az
interfészt az összeszerelési utasításoknak megfelelően.

Hetente
Mossa át kézzel a fejpántot és a interfész minden egyes elemét
enyhén mosószeres, meleg (kb. 30°C-os) vízben 10 percen keresztül.
Ö blítse át az összes alkatrészt és hagyja azokat a közvetlen
napfénytől óvva, a levegőn megszáradni.

FIGYELEM


Minden esetben kövesse az előírt tisztításra vonatkozó
utasításokat és ne használjon fehérítőt, klórt, alkoholt,
illatanyagokat, hidratálószereket, antibakteriális szereket vagy
illatosított olajokat tartalmazó oldatokat a interfész, légvezeték
bármely részének tisztításakor, mivel azok a interfész
károsodását okozhatják.
6





A rendszer bármely elemének vagy a csővezetéknek a
közvetlen napfénynek való kitétele az eszköz károsodásához
vezethet.
Amennyiben a interfész valamely alkatrészén nyilvánvaló
sérülést (törést, repedést, szakadást, stb.) észlel, akkor az adott
alkatrészt le kell selejtezni és ki kell cserélni.

Betegek kö zö tti ú jrahasznosítás
Amennyiben a interfészt több beteg között megosztva használják,
akkor azt regenerálni kell az egyes használatba vételeket
megelőzően. A tisztítási és fertőtlenítésre vonatkozó utasítások
elérhetők a BMC weboldalán, www.bmc-medical.com. Amennyiben
nem rendelkezik Internet eléréssel, akkor kérjük vegye fel a
kapcsolatot az Ön BMC képviselőjével.

Tárolás
Győződjön meg arról, hogy a interfész alaposan kitisztította és
megszárította, még mielőtt azt hosszabb időre eltenné. A interfész
száraz helyen, a közvetlen napfénytől védve tárolja.
Megjegyzés: A interfész nem tartalmaz PVC-t, DEHP-t illetve
ftalátokat.

7

Á rtalmatlanítás
Az P2 interfész nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot az a
rendes háztartási hulladékkal együtt ártalmatanítható.

Nyomás-Á ramlás
gö rbe

Á ramlási sebesség (L/perc)

Műszaki specifikációk

Interfész nyomás (cmH2O)

Nyomás
(cmH2O)
Á ramlási
sebesség
(L/perc)

4

8

10

12

16

18

20

20

29

33

38

45

48

50

Holttérre
vonatkozó
információ

A holttér az orrpárna és a rövid csőszerelvény
csuklórészig terjedő részének üres térfogata. A P2
interfész holttere nagyméretű orrpárnákkal 92 ml.

Terápiás
nyomás

4 - 20 cmH2O.
Mért nyomásesés (átlagosan a 3 orrpárna méretre)

Ellenállás

50 L/perc értéknél: 0,5 cmH 2O; 100 L/perc értéknél: 1,6
cmH2O
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Zaj

IGAZOLT KETTŐS ZAJKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK az ISO
4871 szabvány szerint. A interfész A-súlyozott
hangnyomásszintje 28 dBA±3 dBA. A interfész A-súlyozott
hangnyomásszintje 1 méteres távolságból 20 dBA±3 dBA.

Kö rnyezeti
feltételek

Üzemi hőmérséklet: +5°C - +40°C
Ü zemi páratartalom: 0% ~ 93% relatív páratartalom, nem
kondenzáló
Tárolás és szállítás: -20°C - +55°C
Tárolási és szállítási páratartalom: 0% ~ 93% relatív
páratartalom, nem kondenzáló

Szimbó lumok
Rendszer és csomagolás
Figyelem, lásd a mellékelt dokumentumokat.
Egy figyelmeztetésre vagy egy esetleges sérülésre hívja
fel a figyelmét illetve az eszköz biztonságos és hatékony
használatára vonatkozó különleges intézkedéseket
magyarázza el.
Tétel száma
Katalógus szám
Hőmérsékletre vonatkozó határértékek
Páratartalomra vonatkozó határértékek
Gyártó
Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
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Korlátozott garancia
A fogyasztónak történő első értékesítés időpontjától számítottan
kilencven (90) napig garantáljuk, hogy a P2 orrpárna interfész,
beleértve annak részegységei, váza, orrpárnája, fejpántja,
csővezetéke és egyéb tartozékai gyártási és anyaghibáktól mentes.
Garanciális jogainak érvényesítéséhez forduljon a hivatalos helyi
forgalmazójához.
Az P2 orrpárna interfész várható élettartama 1 év.
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GYÁ RTÓ :
BMC MEDICAL CO., LTD.
Room 110 Tower A Fengyu Building, No. 115 Fucheng Road, Haidian,
100036 Beijing, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Telefon:
Telefax:

+86-10-51663880
+86-10-51663880 Mell.: 810

MEGHATALMAZOTT KÉ PVISELET AZ EU-BAN:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraβe 80, 20537 Hamburg, Németország
Telefon:
Telefax:

0049-40-2513175
0049-40-255726

Kiadás dátuma: 2018. november 13.
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