Hurtigguide Kröber O2
Kröber O2 er en oksygenkonsentrator beregnet på personer som av lege er blitt foreskrevet ekstra
oksygentilførsel. Apparatet leverer eksakte menger oksygen fra 0,1-6,0 liter/min. Oksygenet leveres til
brukeren via en slange/nesebrille. Les brukermanualen før bruk. Denne guiden erstatter ikke
brukermanualen.
Tilkoblinger
Plasser apparatet slik at apparatets luftinntak
(luftinntaket er plasser lengst ned på apparatets
ene kortside) og luftutgang (lengst ned på ene
langsiden) ikke er tildekket.
Koble nettkabelen til en jordet kontakt.

Skru adapteret (utseendet kan variere)
til apparatets oksygenutløp.

Kople forlengelseslangen for
oksygen til adapteret.

Koble sammen forlengelseslangen sammen med
nesebrillen. Bruk skjøtestykket for å koble
slangene sammen.
Sett begge nesepinnene inn i nesen. Før begge
tilførselsslangene over ørene. Stram til under
haken.

Skru på-/skru av apparatet
Start konsentratoren ved å trykke ned av/påknappen (1) på toppen av maskinen.
-Oksygenkonsentratoren kjører først en selvtest.
-Oksygenproduksjonen starter etter selvtesten.
-Displayet viser hele tiden oksygen
volumstrømmen
- Bruk samme knapp for å skru av apparatet.

Justering av oksygenmengde
Trykk ned justeringsknotten (1) i
minst 2 sekunder til det høres et
lydsignal og tallet for
oksygenstrøm begynner å blinke.
Konsentratoren er nå i justeringsmodus.
Juster oksygenstrømmen ved
å vri på justeringsknotten. Øk
strømmen ved å vri med klokka,
reduser strømmen ved å vri mot klokka.
Innstillingen bekreftes ved å
trykke ned justeringsknotten til
det høres et lydsignal.

Vedlikehold og rengjøring
Konsentratoren skal ved behov tørkes av med en fuktig (ikke dyvåt) klut, slik at væske ikke trenger
inn i maskinen. Benytt vanlige svake vaskemidler (dvs. oppvaskmidler, for eksempel Zalo eller
lignende). Støvfilteret/luftinntaksfilteret skal rengjøres jevnlig og kan gjenbrukes flere ganger.
Filterter kan støvsuges eller vaskes grundig under rennende vann. Husk at filteret må være tørt før
bruk.
Intervall
Daglig
Daglig
Hver 14. dag eller ved behov
Hver måned eller ved behov
Hver måned eller ved behov

Reingjøringsaktivitet
Eventuell fukter må vaskes med varmt vann fra springen.
Vask nesekateteret med varmt vann fra springen.
Konsentratoren tørkes av.
Rengjør eller bytt luftinntaksfilteret.
Bytt nesekateter.

Meditek medisinsk utstyr AS. Rigedalen 15, 4626 Kristiansand
For mer informasjon: http://meditek.no/produkt/krober-o2/

