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بطاقة تعليمات مكثف األوكسجين

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.  ال تضع المكثف تحت 
 رف المعاطف أو عىل 

 الستائر. هذا فيما 

 يتعلق بتشبع 

األكسجين.

 5.  ضع المكثف في مكان 
 آمن حسب التوجيهات. 

 يجب استخدام 

 المكثف بشكل 

عمودي.

6. ال تستخدم الزيت / الشحوم.

9.  نوصي باستبدال النظارات الواقية 8. أقصى طول لخرطوم التوصيل.7. ال تستخدم المعدات الكهربائية.
مرة في األسبوع.

10.  قم بتشغيل المكثف. قم بتوصيل 
سلك الطاقة وتشغيل المكثف.

11.  قم بظبط مقياس التدفق حسب 
توجيهات الطبيب.

12.  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. في 

 حالة عدم وجود أي 

 تدفق، قم باالتصال 

.Westfalen بـ

 13.  يجب تنظيف الفلتر الخشن أسبوعًيا. 
 يمكن العثور عليها 

 عىل جانب و / أو 

خلف المكثف.

 15.  أغلق المكثف بعد االستعمال. 14. ال يجوز استخدام كبالت تمديد.
 ال تقم بتشغيل 

 المكثف عندما يكون 

الجهاز غير مستخدم.

16.  ال يجوز إجراء الصيانة الفنية إال من قبل 
موظف الخدمة.

17. في حالة وجود أي ُعطل و / أو أسئلة:

رقم الهاتف 450 585 570 31+   

18. في حالة وجود أي ُعطل و / أو أسئلة:

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.

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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بطاقة تعليمات خاصة بالفالتر

2.  قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة 1. الفالتر موجودة في الخلف.
الكهربائية أسبوعًيا.

3.  استبدل فلتر المدخل خلف الفلتر الخشن 
إذا اصبح لونه أسود بنسبة 75%.

2.  قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة 1. الفالتر موجودة عىل كال الجانبين.
الكهربائية عىل كال الجانبين.

3.  استبدل فلتر المدخل إذا اصبح لونه أسود 
بنسبة 75%.

2.  قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة 1. الفالتر موجودة عىل كال الجانبين.
الكهربائية أسبوعًيا.

3.  استبدل فلتر المدخل إذا اصبح لونه أسود 
بنسبة 75%.

2.  قم بتنظيف الفلتر الخشن بالمكنسة 1. الفالتر موجودة في الخلف.
الكهربائية أسبوعًيا.

3.  استبدل فلتر المدخل إذا اصبح لونه أسود 
بنسبة 75%.

 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%
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