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Instruction card for oxygen 
concentrator

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

1. Always read the instructions. 2. Do not smoke. No open fire. 3. Ventilate the room well.

4.  Do not place the concentrator  
under the coat rack or  
against the curtains.
This is to prevent  
oxygen saturation.

5.  Place the concentrator  
in a safe place as indicated.
Always use the  
concentrator in the  
upright position.

6. Do not use oil/grease.

7. Do not use any electrical equipment. 8. Maximum length connection hose. 9.  We recommend replacing the 
nozzle once a week.

10.  Turning on the concentrator. Stick 
the plug into the socket and turn 
on the concentrator. 

11.  Configure the flow meter as 
prescribed by your physician.

12.  Check the flow by placing the nozzle 
and/or hose in a glass of water. In 
the absence of  
bubbles, inspect the  
hose and flow meter.  
In the absence  
of flow, contact  
Westfalen Medical.

13.  The coarse filter should be 
cleaned weekly.  
It can be found  
on the side and/or  
back of the  
concentrator.

14. Do not use any extension cords. 15.  Turn off the concentrator after use. 
Do not run the concentrator  
when the device  
is not in use.

16.  Technical maintenance  
must be performed  
by our service  
staff only.

17. Defects and/or questions:

Tel. 0570 - 858 450

18. Malfunctions and/or questions:

13.  Het groffilter dient wekelijks te
worden schoongemaakt.
Deze vindt
u aan de zij- en/of
achterkant van de
concentrator.

 Instructiekaart zuurstofconcentrator

4.  Plaats de concentrator
niet onder de kapstok
of tegen de gordijnen.
Dit i.v.m. verzadiging
zuurstof.

7. Gebruik geen elektrische apparatuur.

10.  Concentrator aanzetten. Stop de
stekker in het stopcontact en zet de
concentrator aan.

15.  Na gebruik de concentrator
uitzetten.
De concentrator  
niet laten draaien 
wanneer het  
apparaat  
niet wordt gebruikt.

5.  Plaats de concentrator
op een veilige plek
zoals aangegeven.
Concentrator moet
rechtop gebruikt
worden.

8. Maximale lengte verbindingsslang.

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

14.  Er mogen geen verlengkabels
worden gebruikt.

17. Storingen en/of vragen: 17. Storingen en/of vragen:

6. Geen olie/vetten gebruiken.

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

12.  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 nog geen flow
contact opnemen met
Westfalen.

2. Niet roken. Geen open vuur. 3. Ventileer de ruimte goed.1. Lees altijd de instructies.
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16.  Technisch onderhoud
mag alleen worden
verricht door de
servicemedewerker.

Tel. 0570 - 858 450
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of tegen de gordijnen.
Dit i.v.m. verzadiging
zuurstof.

7. Gebruik geen elektrische apparatuur.

10.  Concentrator aanzetten. Stop de
stekker in het stopcontact en zet de
concentrator aan.

15.  Na gebruik de concentrator
uitzetten.
De concentrator  
niet laten draaien 
wanneer het  
apparaat  
niet wordt gebruikt.

5.  Plaats de concentrator
op een veilige plek
zoals aangegeven.
Concentrator moet
rechtop gebruikt
worden.

8. Maximale lengte verbindingsslang.

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

14.  Er mogen geen verlengkabels
worden gebruikt.

17. Storingen en/of vragen: 17. Storingen en/of vragen:

6. Geen olie/vetten gebruiken.

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

12.  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 nog geen flow
contact opnemen met
Westfalen.

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

O2

O2

++

aan

aan

uit

uit

16.  Technisch onderhoud
mag alleen worden
verricht door de
servicemedewerker.

Tel. 0570 - 858 450

Westfalen Medical BV 
Rigastraat 14
7418 EW Deventer
Nederland
Tel. +31 (0) 570 – 858 450 
Fax +31 (0) 570 – 858 451
www.westfalenmedical.nl 
info@westfalenmedical.nl
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Instruction chart for filters

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

1. Filters are located at the back. 2. Vacuum the coarse filter weekly. 3.  Replace the intake filter behind the 
coarse filter at 75% black discolouration.

1. Filters are located on both sides. 2.  Vacuum coarse filters on both sides 
weekly.

3.  Replace the intake filter at 75% black 
discolouration.

1. Filters are located on both sides. 2. Vacuum the coarse filter weekly. 3.  Replace the intake filter at 75% black 
discolouration.

1. Filters are located at the back. 2. Vacuum the coarse filter weekly. 3.  Replace the intake filter at 75% black 
discolouration.

 Instructiekaart filters

2. Groffilter wekelijks stofzuigen.

2.  Groffilters wekelijks  stofzuigen
aan beide zijden.

2. Groffilter wekelijks stofzuigen.

2. Groffilter wekelijks stofzuigen.

3. Inlaatfilter achter groffilter vervangen
indien 75 % zwarte verkleuring.

3.  Inlaatfilter vervangen indien 75 %
 zwarte verkleuring.

3.  Inlaatfilter vervangen indien 75 %
 zwarte verkleuring.

3.  Inlaatfilter vervangen indien 75 %
 zwarte verkleuring.

1. Filters bevinden zich aan de achterkant.

1. Filters bevinden zich aan beide zijden.

1. Filters bevinden zich aan beide zijden.

1. Filters bevinden zich aan de  achterkant.

Perfect O2

Platinium S/9

Kröber O2/4.0

DeVilbiss

75%

75%

75%

75%
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2. Groffilter wekelijks stofzuigen.

2. Groffilter wekelijks stofzuigen.

3. Inlaatfilter achter groffilter vervangen
indien 75 % zwarte verkleuring.

3.  Inlaatfilter vervangen indien 75 %
 zwarte verkleuring.

3.  Inlaatfilter vervangen indien 75 %
 zwarte verkleuring.

3.  Inlaatfilter vervangen indien 75 %
 zwarte verkleuring.

1. Filters bevinden zich aan de achterkant.

1. Filters bevinden zich aan beide zijden.

1. Filters bevinden zich aan beide zijden.

1. Filters bevinden zich aan de  achterkant.
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