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مكان المنظم

1. قم بلف المنظم عىل األسطوانة )محكم اليد(.
تأكد من أن يديك نظيفة وخالية من الدهون.   

                                                           
2. افتح االسطوانة عن طريق فتح الصمام الرئيسي لألسطوانة برفق. يوجد 

مقبض دوار أعىل األسطوانة.

3. قم بظبط مقياس التدفق )عدد اللترات في الدقيقة( حسب توجيهات 
الطبيب.

 4. ال يوجد أي تدفق: تحقق من التدفق عن طريق وضع نظارات 
و / أو أنبوب في كوب من الماء. في حالة عدم وجود فقاعات، افحص 
الخرطوم وتحقق من مقياس التدفق. إن كنت ال تجد أي تدفق، يُرجى 

 Westfalen Medical االتصال بـ

إزالة المنظم

1. اغلق االسطوانة عن طريق فتح الصمام الرئيسي لألسطوانة برفق. يوجد 
مقبض دوار أعىل األسطوانة.

                                                           
2. اضبط مقياس تدفق المنظم عىل الموضع 2 أو أعىل موضع له.

3. ستسمع اآلن / سينطلق األكسجين المتبقي من المنظم.

4. تأكد من أن كل األكسجين خارج المنظم من خالل التحقق من المؤشر. 
يجب ضبط هذا عىل “0”.

5. اضبط مقياس تدفق المنظم عىل الموضع 0.

6. قم بلف المنظم من األسطوانة. يمكن القيام بذلك بإصبعين، بدون 
الحاجة إىل قوة. احذر! ال يجوز استخدام أي أدوات لهذا الغرض.
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بطاقة تعليمات اسطوانة األكسجين

والمنظم

Zorgt voor lucht in uw leven

Een frisse wind 
door CPAP-land 
Uw CPAP-therapie slaat beter aan 
met de nieuwe standaards van 
Westfalen Medical

3. قم بتهوية المكان جيًدا.2. ال تدخن. عدم وجود أي نار مشتعلة.1. اقرا دائًما التعليمات.

4. قم بوضع اسطوانة األكسجين
    دائًما في وضع رأسي.

6. أقصى طول لخرطوم التوصيل.5. ال تستخدم الزيت / الشحوم.

7.  نوصي باستبدال النظارات الواقية 
مرة في األسبوع.

9. في حالة وجود أي ُعطل و / أو أسئلة:8. ال تستخدم المعدات الكهربائية.

رقم الهاتف 450 858 - 0570

13.  Gebruik geen gereedschap.  
Technisch onderhoud  
mag alleen worden  
verricht door onze  
servicemedewerkers.   

 
 

4.  Zet de zuurstofcilinders 
altijd vast en rechtop.

7.  Wij adviseren u de  
neusbril 1x per week  
te vervangen. 

10.  Stel de flowmeter in zoals  
voorgeschreven door uw arts.

15. Storingen en⁄of vragen:

5. Geen olie⁄vetten gebruiken.

8.  Gebruik geen elektrische apparatuur.

11.  Controleer de flow door de neusbril 
en⁄of slang te plaatsen in een  
glas water. Bij geen  
bubbels slang nalopen  
en de flowmeter  
controleren. Bij geen  
flow contact opnemen  
met Westfalen.

14.  Dicht: drukregelaar naar rechts 
draaien. 

6. Maximale lengte verbindingsslang.

9.  Open: drukregelaar naar links draaien.

12.  Controleer stand inhoudsmeter.

2. Niet roken. Geen open vuur. 3. Ventileer de ruimte goed. 1. Lees altijd de instructies. 

leeg

vol

Tel. 0570 - 858 450

dicht

Westfalen Medical BV
Postbus 124
7400 AC Deventer
Nederland
Tel. +31 (0) 570 – 858 450
Fax +31 (0) 570 – 858 451
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Zorgt voor lucht in uw leven

Instructiekaart zuurstofcilinder 
en reduceertoestel
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Zorgt voor lucht in uw leven

Plaatsen reduceertoestel

1. Schroef het reduceertoestel op de cilinder (handvast)
Let hierbij op dat uw handen schoon en vetvrij zijn.

2. Open de cilinder door de hoofdkraan van de cilinder open te 
draaien (draaiknop boven op cilinder)

3. Stel de flowmeter (aantal liter per minuut) in zoals 
voorgeschreven door uw arts.

4. Ervaart u geen flow; controleer de flow door de neusbril en/of 
slang op uw handpalm of in een glas water te plaatsen. Bij geen 
bubbels, de slang nalopen en de flowmeter controleren. Ervaart u 
nog steeds geen flow, neemt u dan contact op met 
Westfalen Medical. 

Verwijderen reduceertoestel

1. Sluit de cilinder door de hoofdkraan van de cilinder dicht te 
draaien (draaiknop boven op cilinder)

2. Stel de flowmeter van het reduceertoestel in op stand 2 of diens 
hoogste stand.

3. U hoort/laat nu de resterende zuurstof uit het reduceertoestel 
lopen (dit is dus niet de inhoud van de fles).

4. Controleer of alle zuurstof uit het reduceertoestel is, door op de 
Inhoudsmeter te kijken , deze dient op ‘’0’’ te staan.

5. Stel de flowmeter in op stand 0.

6. Schroef het reduceertoestel van de cilinder. Dit kan zonder 
kracht met 2 vingers gebeuren. Let op! Hierbij mag geen gebruik 
gemaakt worden van gereedschap.
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Technisch onderhoud  
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