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1 ΣΥΜΒΟΛΑ
Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης (IFU), στη
συσκευή και στα κιβώτια αποστολής, καθώς και στις ετικέτες της συσκευής.
Σύμβολο
Σημασία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
℞Only

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Επισημαίνει κινδύνους ή μη ασφαλείς
πρακτικές που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
ή θάνατο, αν δεν αποφευχθούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ – Επισημαίνει κινδύνους ή μη ασφαλείς πρακτικές
που μπορεί να προκαλέσουν ελαφρύ τραυματισμό και/ή
υλικές ζημιές, αν δεν αποφευχθούν.
Σημείωση – Επισημαίνει πληροφορίες αρκετά σημαντικές,
ώστε να πρέπει να επισημανθούν ή να επαναληφθούν.
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει την
πώληση αυτού του τεχνολογικού προϊόντος μόνο από
επαγγελματία ιατρό ή κατόπιν εντολής επαγγελματία
ιατρού. Αυτός ο συμπυκνωτής οξυγόνου πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο υπό την εποπτεία επαγγελματία
ιατρού.
Συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες οδηγίες της ΕΕ, καθώς
και με την οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
Απαγορεύεται το Κάπνισμα
Να μην εκτίθεται σε γυμνή φλόγα
Να μην εκτίθεται σε λάδια ή γράσα
Επωνυμία και διεύθυνση κατασκευαστή
Τεχνολογικό προϊόν τύπου BF
Κατηγορία προστασίας II

IP22

Προστασία από κατακόρυφη πτώση σταγόνων νερού όταν
βρίσκεται σε σάκο μεταφοράς
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ΣΥΜΒΟΛΑ (ΣΥΝΕΧ.)
Απαιτούνται εργαλεία / Μόνο για τεχνικούς
Μη ασφαλές για χρήση σε περιβάλλον μαγνητικού
συντονισμού (MR) - Το Nuvo Nano πρέπει να μένει έξω από
την αίθουσα του μαγνητικού τομογράφου. Κίνδυνος
εκσφενδόνισης σιδηρομαγνητικών εξαρτημάτων.
Να μην απορρίπτεται μαζί με σύμμεικτα αστικά απόβλητα
Να φυλάσσεται σε ξηρές συνθήκες
Συνεχές ρεύμα (DC)
Ημερομηνία κατασκευής
Αριθμός τεμαχίου (Παρτίδα / Αριθμός παρτίδας)
Αριθμός σειράς
Αριθμός καταλόγου (Αριθμός μοντέλου συν παραλλαγή)
Ανατρέξτε στις Τεχνικές Πληροφορίες / στο Εγχειρίδιο Σέρβις
Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης / στο Εγχειρίδιο Χρήστη
Να παραμένει σε όρθια θέση
ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ – Προσοχή κατά τον χειρισμό
Όρια θερμοκρασίας για αποθήκευση
Όρια υγρασίας για αποθήκευση
Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της συσκευής
βρίσκονται στην §4.3.
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2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η μονάδα δεν προορίζεται για την υποστήριξη
ζωτικών λειτουργιών. Κάθε ασθενής που δεν μπορεί να
επικοινωνήσει αίσθημα δυσφορίας κατά τη χρήση
αυτού του τεχνολογικού προϊόντος θα πρέπει να
παρακολουθείται και με συμπληρωματικά μέσα.
Αυτή η συσκευή παράγει αέριο εμπλουτισμένο με
υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου, το οποίο ευνοεί την
ταχεία καύση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ επιτρέπετε το κάπνισμα ή την παρουσία γυμνής
φλόγας στον χώρο που βρίσκεται η συσκευή ή το
εξάρτημα χορήγησης οξυγόνου (ρινική κάνουλα). Αν
δεν τηρηθεί αυτή η προειδοποίηση, μπορεί να
προκληθεί σοβαρή πυρκαγιά, υλικές ζημιές και/ή
τραυματισμός ή θάνατος.
Το οξυγόνο επιταχύνει την καύση των εύφλεκτων
ουσιών, επομένως, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε λάδια, γράσα,
προϊόντα βάσης πετρελαίου ή άλλα εύφλεκτα
προϊόντα:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

• στη συσκευή
• στα βοηθητικά εξαρτήματα (π.χ. ρινική κάνουλα)
• στο πρόσωπο / στον λαιμό του ασθενή
• για τη λίπανση συνδετικών, συνδέσεων, σωλήνων
κ.λπ.
Συνιστούμε να υπάρχει εφεδρική πηγή οξυγόνου για
διακοπές ρεύματος ή μηχανικά προβλήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ασθενής έχει την ευθύνη να προνοήσει για
εναλλακτική παροχή οξυγόνου κατά τη διάρκεια
ταξιδιών.
Οι ρυθμίσεις του Nano ενδέχεται να μην αντιστοιχούν
με συνεχή παροχή οξυγόνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ρυθμίσεις του Nano δεν αντιστοιχούν με άλλες
μάρκες ή άλλα μοντέλα συμπυκνωτών οξυγόνου.
Ανατρέξτε στις προδιαγραφές στη σελίδα 18 για να
προσδιορίσετε την ενδεδειγμένη ρύθμιση για εσάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
2010-8101CE-EL-E

Για την ασφάλεια και το όφελος του ασθενή, ΜΗΝ
τροποποιείτε αυτό το σύστημα ή αυτόν τον εξοπλισμό
με κανένα τρόπο.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ (ΣΥΝΕΧ.)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

℞

Only

Αυτό το τεχνολογικό προϊόν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν
διαβάσει και έχουν κατανοήσει ολόκληρο το
παρόν εγχειρίδιο.
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. επιτρέπει
την πώληση αυτού του τεχνολογικού προϊόντος
μόνο από επαγγελματία ιατρό ή κατόπιν εντολής
επαγγελματία ιατρού. Αυτός ο συμπυκνωτής
οξυγόνου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό
την εποπτεία επαγγελματία ιατρού.

3 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ασθενείς που εξακολουθούν να καπνίζουν (λόγω
του αυξημένου κινδύνου φωτιάς και της
πιθανότητας να περιοριστεί το όφελος της
θεραπείας εξαιτίας της κακής πρόγνωσης που
συνεπάγεται το κάπνισμα).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε
ορισμένες
περιπτώσεις,
η
μη
συνταγογραφημένη οξυγονοθεραπεία μπορεί να
είναι επικίνδυνη. Ζητήστε ιατρική συμβουλή
πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
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4 Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ
4.1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ο φορητός συμπυκνωτής οξυγόνου Nuvo Nano προορίζεται για χρήση βάσει
ιατρικής συνταγής, από ασθενείς που απαιτούν υψηλές συγκεντρώσεις οξυγόνου
σε συμπληρωματική βάση. Είναι μια μικρή, φορητή συσκευή, με δυνατότητα
συνεχούς χρήσης κατ’ οίκον, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και κατά τη διάρκεια
μετακινήσεων.
Η συσκευή δεν προορίζεται για την υποστήριξη ή υποκατάσταση ζωτικών
λειτουργιών.
Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά, βρέφη ή παιδιατρικούς ασθενείς.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση από έναν ασθενή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνον
αφού θα έχουν προσδιοριστεί ή θα έχουν
συνταγογραφηθεί, ειδικά για εσάς και ειδικά για τα δικά
σας επίπεδα δραστηριότητας, μία ή περισσότερες
ρυθμίσεις της συσκευής – ΚΑΙ – χρησιμοποιήστε μόνον τα
εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον
προσδιορισμό των ρυθμίσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χορήγηση της οξυγονοθεραπείας, αν αισθανθείτε
δυσφορία ή παρουσιάσετε κάποιο επείγον ιατρικό
σύμπτωμα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες αναπνευστικές προσπάθειες του ασθενή
ενδέχεται να μην ενεργοποιήσουν τον εξοπλισμό
υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών, συνεπώς η συσκευή
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με
τραχειοστομία.

Το Nuvo Nano (Nano) αρχικά αναρροφά αέρα από το περιβάλλον μέσω του φίλτρου
εισαγωγής εξωτερικού αέρα. Ο φιλτραρισμένος αέρας εισέρχεται στον συμπιεστή μέσω
ενός λεπτού φίλτρου. Στη συνέχεια, ο συμπιεσμένος αέρας εξέρχεται από τον
συμπιεστή. Κατόπιν, ένα ηλεκτρονικό σύστημα βαλβίδων κατευθύνει τον αέρα μέσα σε
έναν από δύο σωλήνες που περιέχουν ένα μοριακό κόσκινο (κλίνες διαχωρισμού). Το
μοριακό κόσκινο προσροφά (κατακρατά) το άζωτο του αέρα, καθώς ο αέρας ωθείται
μέσα από τις κλίνες διαχωρισμού. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται προσρόφηση με
εναλλαγή πίεσης (PSA). Ενώ ο ένας σωλήνας παράγει το αέριο προϊόν, ο άλλος σωλήνας
εκκενώνεται από το προσροφημένο άζωτο. Αφού περάσει από τη δεξαμενή
αποθήκευσης οξυγόνου, ο ρυθμός χορήγησης του αερίου προϊόντος στον ασθενή
ρυθμίζεται από ένα στόμιο περιορισμού της ροής και μια παλμική βαλβίδα
δοσομέτρησης μόλις ανιχνευθεί αναπνοή. Στη συνέχεια, το αέριο περνά από ένα λεπτό
φίλτρο σωματιδίων και από έναν αισθητήρα που ανιχνεύει τη συγκέντρωση οξυγόνου
στο παραγόμενο αέριο, πριν εξέλθει από τη συσκευή μέσα από μια πυράντοχη έξοδο.
Το παραγόμενο αέριο παρέχεται στον ασθενή και απορροφάται από τους ιστούς μέσα
στη μύτη, στους πνεύμονες και στη διαδρομή μεταξύ αυτών.
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4.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Μπροστινός πίνακας (Εικ. 1)

1

2

1 – Περιβάλλον χειρισμού (HMI)
2 – Έξοδος παραγόμενου οξυγόνου
3 – Φίλτρο θαλάμου
4 – Εξαγωγή αέρα
Το φίλτρο εισαγωγής αέρα δεν
εικονίζεται – είναι προσβάσιμο
αφού αφαιρεθεί το φίλτρο του
θαλάμου (Εικ. 1-3).
Βλ. σελ. 29 για αντικατάσταση.

Εικόνα 1

3

Πίσω πίνακας (Εικ. 2)

5

5 – Μπαταρία
6 – Απελευθέρωση μπαταρίας
7 – Είσοδος ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
Η ετικέτα τεχνικών στοιχείων δεν
εικονίζεται – βρίσκεται στο κάτω
μέρος της συσκευής.

7

6

Εικόνα 2
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4.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ (PN 8100-1550)
Μία επιλογή ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι η τυπική
μπαταρία ιόντων λιθίου της εταιρείας μας. Όταν
φορτιστεί πλήρως, η μπαταρία επιτρέπει έως και 4 ώρες
λειτουργίας.
Για να επαναφορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε την
στο Nano και συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC
(παρακάτω). Η πλήρης φόρτιση διαρκεί 4 ώρες το
μέγιστο.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ AC
Μια άλλη επιλογή ηλεκτρικής τροφοδοσίας είναι το τροφοδοτικό AC της εταιρείας
μας (Τροφοδοτικό), που αποτελείται από τον αντάπτορα AC/DC (Αντάπτορας) και
ένα ειδικό για την εκάστοτε χώρο καλώδιο AC (Καλώδιο) που τοποθετείται σε
λειτουργική πρίζα τοίχου. Το τροφοδοτικό προσαρμόζεται αυτόματα σε τάσεις
εισόδου από 100V έως 240V (50-60 Hz), επιτρέποντας τη χρήση της συσκευής με
τους περισσότερους τύπους ηλεκτρικής τροφοδοσίας στον κόσμο.
Για να συνδέσετε το τροφοδοτικό στη συσκευή: 1) συνδέστε το βύσμα C στην
υποδοχή D, 2) συνδέστε τον αντάπτορα Β στην είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας της
συσκευής (Εικ. 2-7), 3) τοποθετήστε το φις Α στην πρίζα του τοίχου.
Περιγραφή

Αριθμός εξαρτήματος

Αντάπτορας τροφοδοτικού 8100-1540
Καλώδιο ΗΠΑ

4500-1311

Καλώδιο ΕΕ

4500-1330

Καλώδιο ΗΒ

4500-1341

** Διατίθενται συμπληρωματικά καλώδια με
προδιαγραφές άλλων χωρών κατόπιν αιτήματος.

Εικόνα 3
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά ή καλώδια διαφορετικά
από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

2010-8101CE-EL-E

Αν χρησιμοποιηθούν μη ενδεδειγμένα αναλώσιμα και
καλώδια, μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια και/ή οι
επιδόσεις της συσκευής.
Είναι ευθύνη του ασθενή να ελέγχει περιοδικά την μπαταρία
και να την αντικαθιστά όταν χρειάζεται. Η Nidek Medical δεν
φέρει καμία ευθύνη για τα άτομα που επιλέγουν να μην
τηρούν τις συστάσεις του κατασκευαστή.
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4.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (HMI)

Σύμβολο

Σημασία

Λειτουργία

Ενεργοποίηση /
Απενεργοποίηση

- Πατήστε μία φορά για «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»
- Πατήστε παρατεταμένα για ένα
δευτερόλεπτο για «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ»

Σίγαση ηχητικών
συναγερμών

Πατήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ
ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του
ηχητικού συναγερμού.

Πληροφορίες /
Προδιαγραφές

Πατήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστούν
τα χαρακτηριστικά της συσκευής.

Ρύθμιση ροής

Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να
αυξομειώσετε τη ροή

Δείκτης
ανίχνευσης
αναπνοής

Αυτή η μπλε ένδειξη ανάβει όταν ανιχνεύεται
μια αναπνοή και χορηγείται μια παλμική
δόση.

Ένδειξη
συναγερμού

Αυτή η κίτρινη ένδειξη ανάβει όταν υπάρχει
ενεργός συναγερμός που μπορεί να απαιτεί
κάποια ενέργεια.

2010-8101CE-EL-E
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4.5 ΟΘΟΝΕΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Εικονίδιο

Περιγραφή
Ρύθμιση ροής (από 1 έως 5)

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας
Χρόνος λειτουργίας συσκευής
(Ω:ΛΛ*) (μία χρήση)
Ειδοποιήσεις σε σίγαση

Ηχητικές ειδοποιήσεις
ενεργοποιημένες
* το ανώτερο όριο εμφάνισης είναι ΩΩΩΩ:ΛΛ

2010-8101CE-EL-E
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ΟΘΟΝΕΣ (ΣΥΝΕΧ.)
ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
• Συσκευή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
• Μόνο μπαταρία συνδεδεμένη
(Το τροφοδοτικό δεν είναι
συνδεδεμένο)
• Ενδείξεις επιπέδου μπαταρίας
▪ ποσοστό που απομένει
▪ χρόνος που απομένει (Ω:ΛΛ)
• Συσκευή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
• Μόνο μπαταρία συνδεδεμένη
(Το τροφοδοτικό δεν είναι
συνδεδεμένο)
• Επίπεδο μπαταρίας ≥ 25%

• Συσκευή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
• Μόνο τροφοδοτικό συνδεδεμένο
(Δεν έχει συνδεθεί μπαταρία)

• Συσκευή ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
• Μπαταρία συνδεδεμένη·
φορτίζεται
▪ Τροφοδοτικό συνδεδεμένο
• Ενδείξεις επιπέδου μπαταρίας
▪ ποσοστό φόρτισης
▪ υπόλοιπος χρόνος για πλήρη
φόρτιση μπαταρίας (Ω:ΛΛ)
• Συσκευή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
• Μπαταρία συνδεδεμένη·
φορτίζεται
▪ Τροφοδοτικό συνδεδεμένο
• Ενδείξεις επιπέδου μπαταρίας
▪ ποσοστό φόρτισης
▪ υπόλοιπος χρόνος για πλήρη
φόρτιση μπαταρίας (Ω:ΛΛ)

2010-8101CE-EL-E
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ΟΘΟΝΕΣ (ΣΥΝΕΧ.)
ΟΘΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧ.)

• Συσκευή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
• Μόνο τροφοδοτικό συνδεδεμένο
(Δεν έχει συνδεθεί μπαταρία)

ΟΘΟΝΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (Βλ. §4.5 για όλα τα ενεργά μηνύματα
συναγερμών και τις ενέργειες)

Ενεργός συναγερμός στην ηχητική
λειτουργία
Απουσία αναπνοής
Ελέγξτε τη ρινική κάνουλα

Ενεργός συναγερμός σε λειτουργία
σίγασης
Απουσία αναπνοής
Ελέγξτε τη ρινική κάνουλα

Πολλαπλοί ενεργοί συναγερμοί
(στην οθόνη θα εμφανίζονται
κυλιόμενα μηνύματα συναγερμού)
Απουσία αναπνοής
Ελέγξτε τη ρινική κάνουλα

ΟΘΟΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΘΕΡΜ: 20
Μοντέλο: 8100-1550 Κατάσταση: Καλή
ΜΟΡΙΑΚΟ
ΘΕΡΜ: 26
Διάρκεια λειτουργίας: 5ω
Καλή

Κατάσταση:

ΣΥΣΚΕΥΗ
ΘΕΡΜ: 27
Διάρκεια λειτουργίας: 5ω
Μοντέλο: 855
Έκδ. υλικολογισμικού: Nidek_Nano_V1
Έκδ. υλικού: Nidek_Nano_V1

2010-8101CE-EL-E

Διαθέσιμες πληροφορίες:
Θερμοκρασία μπαταρίας, κατάσταση μπαταρίας,
θερμοκρασία μοριακού (κόσκινου), διάρκεια
λειτουργίας μοριακού (κόσκινου), μοντέλο συσκευής,
θερμοκρασία συσκευής, διάρκεια λειτουργίας
συσκευής, έκδοση υλικολογισμικού, έκδοση υλικού
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4.6 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διάταξη πυρασφάλειας: Η συσκευή περιλαμβάνει μεταλλική διάταξη
πυρασφάλειας στην έξοδο παραγόμενου οξυγόνου (Εικ. 1-2). Η
διάταξη αποτρέπει την είσοδο φλόγας μέσα στη συσκευή.
Αυτόματη παλμική λειτουργία: Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αν
δεν ανιχνευθεί αναπνοή για 15 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα ξεκινήσει
αυτόματη παλμική λειτουργία με ρυθμό περίπου μία φορά κάθε 3
δευτερόλεπτα μέχρι να ανιχνεύσει αναπνοή. Μόλις ανιχνεύσει
αναπνοή, η συσκευή θα εξέλθει από την αυτόματη παλμική λειτουργία
και θα αρχίσει να χορηγεί παλμούς με βάση την αναπνοή σας.
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
Σε περίπτωση συναγερμού, η «Ένδειξη συναγερμού»(§4.3) θα ανάψει
με κίτρινο χρώμα και θα ενεργοποιήσει τον διακεκομμένο ηχητικό
συναγερμό (2 σύντομα ηχητικά σήματα σε διαστήματα 15
δευτερολέπτων). Όλες οι δοκιμές λειτουργίας των συναγερμών
εκτελούνται αυτόματα κατά την εκκίνηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει ηχητικό συναγερμό που ειδοποιεί
τον χρήστη αν προκύψει πρόβλημα. Για να μπορεί να
ακουστεί ο συναγερμός, θα πρέπει να προσδιοριστεί η
μέγιστη απόσταση μέχρι την οποία μπορεί να
απομακρυνθεί ο χρήστης από τη συσκευή ανάλογα με
το επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος χώρου.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα στον σάκο
μεταφοράς, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε τον
συναγερμό.

2010-8101CE-EL-E
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (ΣΥΝΕΧ.)
ΕΝΕΡΓΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Εμφάνιση μηνύματος

Απουσία αναπνοής
Ελέγξτε τη ρινική
κάνουλα

Χαμηλό οξυγόνο:
< 87%
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Χαμηλό οξυγόνο:
< 50%
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Χαμηλή μπαταρία
Φορτίστε τώρα

Η μπαταρία
εξαντλήθηκε
Συνδέστε στο
τροφοδοτικό

Η μπαταρία είναι
πολύ κρύα
Προειδοποίηση: Βλ.
Οδηγίες Χρήσης

Η μπαταρία είναι
πολύ ζεστή
Χρησιμοποιήστε μόνο
το τροφοδοτικό

2010-8101CE-EL-E

Επεξήγηση και ενέργεια

Δεν ανιχνεύτηκε αναπνοή για περισσότερο από 15
δευτερόλεπτα.
Ενεργοποιείται αυτόματη παλμική λειτουργία.
Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί καλά η ρινική κάνουλα, αν
έχει τσακίσει, αν έχει φορεθεί σωστά, και αναπνέετε
από τη μύτη.
Η συγκέντρωση οξυγόνου είναι κάτω από 87% για
περισσότερο από 5 λεπτά (συνεχόμενα).
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Η συγκέντρωση οξυγόνου είναι κάτω από 50% για
περισσότερο από 5 λεπτά (συνεχόμενα).
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Το επίπεδο μπαταρίας είναι μεταξύ 5% και 20%.
Συνδέστε το τροφοδοτικό AC/DC για φόρτιση.
Το φορτίο της μπαταρίας είναι κάτω από 5%.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Αντικαταστήστε την μπαταρία ή συνδέστε το
τροφοδοτικό για φόρτιση.
Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή
(< 0C / 32F).
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Μετακινηθείτε σε θερμότερο περιβάλλον και
επανεκκινήστε τη συσκευή.
Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ υψηλή
(> 65C / 149F).
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Αποσυνδέστε την μπαταρία και χρησιμοποιήστε το
τροφοδοτικό μέχρι να κρυώσει η μπαταρία. Μετά
επανασυνδέστε την μπαταρία και επανεκκινήστε τη
συσκευή.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (ΣΥΝΕΧ.)
Εμφάνιση μηνύματος

Το σύστημα είναι
πολύ κρύο
Προειδοποίηση: Βλ.
Οδηγίες Χρήσης

Το σύστημα είναι
πολύ ζεστό
Προειδοποίηση: Βλ.
Οδηγίες Χρήσης

Εξαντλημένη
μπαταρία
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Χαμηλή τάση
εισόδου
Ελέγξτε το τροφοδοτικό

Αστοχία κλίνης
διαχωρισμού
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Βλάβη
τροφοδοτικού
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αντικαταστήστε
την κλίνη
διαχωρισμού
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

2010-8101CE-EL-E

Επεξήγηση και ενέργεια

Η θερμοκρασία του συστήματος είναι πολύ χαμηλή
(< 0C / 32F).
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Μετακινηθείτε σε θερμότερο περιβάλλον και
επανεκκινήστε τη συσκευή.
Η θερμοκρασία του συστήματος είναι πολύ υψηλή
(> 65C / 149F).
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Μετακινηθείτε σε πιο δροσερό περιβάλλον και
επανεκκινήστε τη συσκευή.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι κάτω από 50%
(έχει ξεπεράσει 500 κύκλους φόρτισης / εκφόρτισης)
Αντικαταστήστε σύντομα την μπαταρία (απευθυνθείτε
στον προμηθευτή του εξοπλισμού).
Η παροχή τάσης εισόδου είναι κάτω από 17V.
Η συσκευή θα τροφοδοτείται μόνο από την μπαταρία.
Αντικαταστήστε το τροφοδοτικό AC/DC (απευθυνθείτε
στον προμηθευτή του εξοπλισμού).
Η κλίνη διαχωρισμού δεν λειτουργεί ή έχει αστοχήσει.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Αντικαταστήστε την κλίνη διαχωρισμού (απευθυνθείτε
στον προμηθευτή του εξοπλισμού).
Τάση συστήματος κάτω από 10,5V.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Συνδέστε πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Αντικαταστήστε το τροφοδοτικό AC (απευθυνθείτε
στον προμηθευτή του εξοπλισμού).
Η κλίνη διαχωρισμού έχει λήξει / Σφάλμα τσιπ κλίνης
διαχωρισμού.
Αντικαταστήστε την κλίνη διαχωρισμού (απευθυνθείτε
στον προμηθευτή του εξοπλισμού).
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (ΣΥΝΕΧ.)
Εμφάνιση μηνύματος

Αστοχία συμπιεστή
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αποτυχία ελέγχου
βαλβίδας
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αστοχία
ανεμιστήρα ψύξης
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αστοχία παροχής
αερίου
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αποτυχία
εκκίνησης Sys
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Περιορισμός ροής
αερίου
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αστοχία
αισθητήρα
αναπνοής
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

2010-8101CE-EL-E

Επεξήγηση και ενέργεια

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Η βαλβίδα δεν λειτουργεί (δεν επενεργεί).
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Μη φυσιολογική παροχή αερίου προϊόντος.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Η συγκέντρωση δεν φθάνει στο 87% εντός της περιόδου
εκκίνησης.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 10
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Έχει φράξει ο σωλήνας εξόδου αερίου / έχει τσακίσει η
ρινική κάνουλα.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Ο αισθητήρας αναπνοής δεν λειτουργεί.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (ΣΥΝΕΧ.)
Εμφάνιση μηνύματος

Επεξήγηση και ενέργεια

Αστοχία
αισθητήρα
οξυγόνου

Ο αισθητήρας οξυγόνου δεν λειτουργεί.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Δεν ανιχνεύεται χορήγηση οξυγόνου.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.
Μη φυσιολογική πίεση στη δεξαμενή.
Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά από 30
δευτερόλεπτα.
Απευθυνθείτε στον προμηθευτή του εξοπλισμού για
συντήρηση.

Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αστοχία
χορήγησης αερίου
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

Αστοχία πίεσης
δεξαμενής
Απευθυνθείτε στον
προμηθευτή

2010-8101CE-EL-E
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4.7 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι επιδόσεις της συσκευής (ειδικά η συγκέντρωση οξυγόνου)
αναφέρονται σε θερμοκρασία 21°C (70°F) και πίεση μίας ατμόσφαιρας.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία
και το υψόμετρο.
Μοντέλο

855

Περιγραφή

Συμπυκνωτής οξυγόνου Nuvo Nano

Είσοδος τροφοδοτικού AC

100 έως 240 VAC / 50 έως 60 Hz

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Τάση 14,54 VDC / Ονομαστική χωρητικότητα
6,8Ah

Περιβάλλον εργασίας χειριστή

Μεγάλη έγχρωμη οθόνη LCD 2,8 ιντσών

Μέση περιεκτικότητα οξυγόνου

87% έως 96% σε όλες τις ρυθμίσεις

Αναπνευστική συχνότητα

10 έως 40 αναπνοές ανά λεπτό
 0,12 cm H2O

Ευαισθησία εναύσματος εισπνοής
Μέγιστη πίεση εξόδου
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

25 PSI
22,6cm x 8,9cm x 16,5cm
(8,3 ίντσες x 3,5 ίντσες x 6,5 ίντσες)

Βάρος
Στάθμη θορύβου

2,1 κιλά (4,7 λίβρες)
49 dBA (στη ρύθμιση 2)

Διάρκεια μπαταρίας
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
Κατηγορία προστασίας

Έως 4 ώρες
Όχι πάνω από 4 ώρες
Κατηγορία II
Εξαρτήματα: Τύπου BF

Προστασία έναντι διείσδυσης
(Ingress)*

IP22

* Συμμορφώνεται με την κατηγορία προστασίας IP22 του προτύπου EN 60529:2001 +
A2:2014. Το περίβλημα προστατεύει τα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα από
κατακόρυφη πτώση σταγόνων νερού υπό κλίση 15 και από εισχώρηση σωματιδίων
μεγαλύτερων από 12,5mm όταν η συσκευή βρίσκεται μέσα στον σάκο μεταφοράς.
* Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60601-1:2006 [11.6.3]. Το περίβλημα προστατεύει
τα εσωτερικά ηλεκτρικά εξαρτήματα αν χυθεί ένα ποτήρι νερό πάνω στη συσκευή.
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ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΙ ΠΑΛΜΩΝ
Ρυθμίσεις

1

2

Ρυθμός
αναπνοής

3

4

5

Όγκοι παλμών (ml)

10

21

42

63

84

100

15

14

28

42

58

66,7

20

10,5

21

31,5

42

50

25

8,4

16,8

25,2

33,6

40

30

7

14

21

28

33,3

35

6

12

18

24

28,6

40

5,3

10,5

15,8

21

25

±15% υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας (STDP)*
±25% πάνω από το ονομαστικό εύρος συνθηκών περιβάλλοντος
* STDP είναι 101,3kPa, σε θερμοκρασία λειτουργίας 20C, υπό ξηρές συνθήκες

Υλικά σε άμεση ή έμμεση επαφή με τον ασθενή
Στοιχείο

Υλικό

Περίβλημα συμπυκνωτή

PC+ ABS

Τυπωμένες ετικέτες

Πολυανθρακικό

Περιβάλλον χειρισμού (HMI)

PET

Έξοδος παραγόμενου οξυγόνου

Αλουμίνιο

Τροφοδοτικό AC

PVC

Φίλτρο αέρα θαλάμου

Σήτα ανοξείδωτου χάλυβα

Φίλτρο εισαγωγής αέρα

100% μάλλινη τσόχα

Φίλτρο προϊόντος

PP + υαλοβάμβακας

Αγωγός/Σωλήνας

Αλουμίνιο, PVC, χαλκός,
πολυουρεθάνη και/ή σιλικόνη
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4.8 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τα βοηθητικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται με τη συσκευή πρέπει να
είναι συμβατά με οξυγόνο, σχεδιασμένα για οξυγονοθεραπεία, βιοσυμβατά,
και να συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις του Κανονισμού περί
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (QSR) του FDA ή με τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, ή κάθε άλλες εφαρμοστέες κανονιστικές
απαιτήσεις.
Τα ακόλουθα βοηθητικά εξαρτήματα, που διατίθενται από την Nidek Medical
Products, Inc. και τους διανομείς μας, πληρούν τις εν λόγω απαιτήσεις.
Για να προμηθευτείτε αυτά τα βοηθητικά εξαρτήματα, απευθυνθείτε στον
προμηθευτή της συσκευής.
Στοιχείο

Αριθμός εξαρτήματος

Ρινική κάνουλα ενηλίκων

9012-8780

Με σωλήνα 2 μέτρων, για ροή 6 λίτρων/λεπτό

Σάκος μεταφοράς

8100-1650

Θήκη σιλικόνης

8100-1675

Τροφοδοτικό AC/DC

8100-1540

Μπαταρία

8100-1550

Φίλτρο εισαγωγής αέρα (σετ των 5)

8100-1181

Φίλτρο θαλάμου

8100-1031

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η ρινική κάνουλα συνδεθεί ή χρησιμοποιηθεί λανθασμένα
στον ασθενή, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ή και
στραγγαλισμός. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος,
αποφύγετε καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν
περιτύλιξη της ρινικής κάνουλας ή του σωλήνα γύρω από τον
λαιμό του ασθενή και μην συνδέετε στη συσκευή σωλήνες με
μήκος μεγαλύτερο από 7,6 μέτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα αυτιά, η μύτη και ο λαιμός του ασθενή μπορεί να
ερεθιστούν μετά από παρατεταμένη έκθεση στη ρινική
κάνουλα. Για ανακούφιση των συμπτωμάτων, συνιστάται να
χρησιμοποιείται μόνο λιπαντικό υδατικής βάσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση ορισμένων βοηθητικών εξαρτημάτων χορήγησης
οξυγόνου και/ή ανταλλακτικών που δεν συνιστώνται από τον
κατασκευαστή ενδέχεται να μειώσει τις επιδόσεις της
συσκευής και να ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ρινική κάνουλα πρέπει να παρέχει ροή τουλάχιστον 6
λίτρα/λεπτό.
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5 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Η συσκευή Nano είναι συσκευασμένη έτσι ώστε να προστατεύεται από
ζημιές κατά τη μεταφορά και τη φύλαξη. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή
από τη συσκευασία, ελέγξτε για ζημιές. Αν διαπιστώσετε ζημιά,
απευθυνθείτε στον προμηθευτή της συσκευής.
Η συσκευασία θα περιέχει τα ακόλουθα:
Συμπυκνωτή οξυγόνου Nano, δύο μπαταρίες (καμία συνδεδεμένη στη
συσκευή), αντάπτορα τροφοδοτικού AC/DC, ειδικό για τη χώρα χρήσης
ηλεκτρικό καλώδιο AC, θήκη σιλικόνης, σάκο μεταφοράς, πέντε (5)
φίλτρα εισαγωγής αέρα, μία (1) ρινική κάνουλα με σωλήνα 2 μέτρων,
και το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε άμεσα τη συσκευή, ανατρέξτε
στην ενότητα «Συνθήκες περιβάλλοντος αποθήκευσης» παρακάτω.
5.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε χώρο χωρίς υγρασία, με
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -20°C έως 70°C (-4°F έως 158°F)
και σχετική υγρασία 5-90%.
Η παρατεταμένη αποθήκευση μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση
οξυγόνου – ελέγξτε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε.
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6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με εκρηκτική
ατμόσφαιρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης,
κρατήστε τον συμπυκνωτή μακριά από πηγές
θερμότητας, πηγές πυρακτώσεως, διαλύτες, αεροζόλ
κ.λπ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μονάδα πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί σε
καλά εξαεριζόμενο χώρο, χωρίς ρύπους ή
αναθυμιάσεις,
επαρκώς
φωτισμένο
και
προστατευμένο από τα στοιχεία της φύσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την ασφάλεια του ασθενή, δεν επιτρέπεται καμία
τροποποίηση του εξοπλισμού. Επίσης, συνιστούμε να
μην συνδέσετε τη συσκευή σε εξοπλισμό ή εξαρτήματα
που δεν προσδιορίζονται ρητά στις παρούσες οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν είναι συνδεδεμένη
στο ρεύμα. Για να συνεχίσει να λειτουργεί η συσκευή
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, συνιστούμε να
υπάρχει εφεδρική πηγή ισχύος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Nano έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Για τη
βέλτιστη διάρκεια ζωής των κλινών διαχωρισμού,
συνιστούμε να χρησιμοποιείτε συχνά τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΝΑ ΜΗΝ χρησιμοποιείται σε περιβάλλον μαγνητικού
συντονισμού (μαγνητικός τομογράφος, ακτινογραφικό
μηχάνημα κ.λπ.). Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία
της συσκευής.

6.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε χώρο χωρίς υγρασία, με
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5°C έως 40°C (41°F έως 104°F) και
σχετική υγρασία 10-90%.
Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σε υψόμετρο έως 3000 μέτρα
(10.000 πόδια) και σε θερμοκρασία 21°C (70°F) χωρίς υποβάθμιση του
προϊόντος.
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6.2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Όταν ταξιδεύετε, να έχετε μαζί σας αρκετές φορτισμένες μπαταρίες ώστε να
μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή για τουλάχιστον το 150% της
αναμενόμενης διάρκειας του ταξιδιού (π.χ. για 4ωρη πτήση / διαδρομή, να
έχετε διαθέσιμες μπαταρίες για τουλάχιστον 6 ώρες).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο άνεμος ή τα δυνατά ρεύματα μπορούν να επηρεάσουν
αρνητικά την ακριβή χορήγηση της οξυγονοθεραπείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένα μέσα μεταφοράς (π.χ. αεροσκάφη, τρένα,
λεωφορεία, πλοία) μπορεί να διαθέτουν παροχές
ηλεκτρικής ισχύος. Ίσως μπορείτε να ζητήσετε θέση κοντά
σε πρίζα, την οποία θα χρησιμοποιήσετε για την ηλεκτρική
τροφοδοσία της συσκευής.
Απευθυνθείτε στον μεταφορέα για τη διαθεσιμότητα και
τη συμβατότητα του διαθέσιμου ρευματοδότη με τη
συσκευή. Είναι καλή ιδέα να αγοράσετε έναν αντάπτορα,
που θα βρείτε σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και
ειδών ταξιδιού.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) επιτρέπει τη
μεταφορά του Nano σε όλα τα αεροσκάφη των ΗΠΑ. Παρακάτω θα βρείτε
ορισμένες προτάσεις για διευκόλυνση των αεροπορικών μετακινήσεων.
1) Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, σε καλή κατάσταση, χωρίς ζημιές ή άλλα σημάδια
υπερβολικής φθοράς ή κατάχρησης.
2) Να έχετε μαζί σας αρκετές φορτισμένες μπαταρίες, ώστε να μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη
συσκευή για τουλάχιστον το 150% του χρόνου που αναμένεται να διαρκέσει η πτήση, η αναμονή στο
έδαφος πριν και μετά την πτήση, οι έλεγχοι ασφαλείας, οι ανταποκρίσεις, συν μια συντηρητική
εκτίμηση χρόνου για απρόβλεπτες καθυστερήσεις.
3) Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FAA, όλες οι επιπλέον μπαταρίες να συσκευάζονται
μεμονωμένα και να φέρουν προστασία για αποτροπή βραχυκυκλώματος, και να μεταφέρονται μόνο
σε χειραποσκευές μέσα στο αεροσκάφος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μετακίνηση σε διαφορετικό υψόμετρο (για παράδειγμα, από το
επίπεδο της θάλασσας στο βουνό) μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο
οξυγόνου στο αίμα σας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν
επαγγελματία υγείας, αν αισθανθείτε δυσφορία, ή ναυτία, ή ζάλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες μπορεί να διαθέτουν πρίζες AC
μέσα στα αεροσκάφη τους. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα εξαρτάται από
την αεροπορική εταιρεία, τον τύπο του αεροσκάφους και την
κατηγορία της υπηρεσίας.
Πρέπει να απευθυνθείτε στην
αεροπορική εταιρεία 48 ώρες πριν ταξιδέψετε σχετικά με τη
διαθεσιμότητα και τυχόν ειδικές απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για αλλαγή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής από την
μπαταρία στον ρευματοδότη του αεροπλάνου, συνιστούμε να
αφαιρέσετε την μπαταρία και να συνδέσετε το τροφοδοτικό AC στη
διαθέσιμη πρίζα.
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6.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ
1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής είναι
απενεργοποιημένη.
2. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο του θαλάμου (Εικ. 1-3) είναι στη θέση
του και ότι οι θυρίδες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν είναι
μπλοκαρισμένες.

Φίλτρο
σωματιδίων
εισαγωγή
αέρα

Εξαγωγή
αέρα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν φράξει η κυκλοφορία του αέρα μπορεί να υπερθερμανθεί
εσωτερικά η συσκευή και να σβήσει. Βλ. §4.5 για τα μηνύματα
συναγερμού και τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΗΝ λειτουργείτε το Nano χωρίς το φίλτρο του θαλάμου και το
φίλτρο εισαγωγής αέρα. Αν εισχωρήσουν σωματίδια στο
σύστημα, μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή.

3. Τοποθετήστε την μπαταρία. Μόλις τοποθετηθεί η μπαταρία, το
κλείστρο θα επιστρέψει στην επάνω θέση και θα κάνει έναν ήχο (κλικ).
Βλ. §7.2 για τη συντήρηση
και τη φροντίδα της
μπαταρίας.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΣΥΝΕΧ.)
4. Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στη συσκευή. Θα ανάψει πράσινη λυχνία
LED στο σώμα του τροφοδοτικού και θα ηχήσει ο βομβητής της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο στη θύρα
του τροφοδοτικού (Εικ. 3-D) εκτός από το παρεχόμενο
καλώδιο.
Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο στην είσοδο
ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής (Εικ. 2-7) εκτός
από τον παρεχόμενο αντάπτορα τροφοδοτικού AC/DC.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τροφοδοτικά ή καλώδια
διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
Αν χρησιμοποιηθούν μη ενδεδειγμένα αναλώσιμα και
καλώδια, μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια και/ή οι
επιδόσεις της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ τυλίγετε καλώδια γύρω από το τροφοδοτικό για
αποθήκευση.
ΜΗΝ σπρώχνετε, μην τραβάτε και μην τοποθετείτε
αντικείμενα πάνω στο καλώδιο. Μπορεί να υποστούν
ζημιά τα καλώδια και να μην τροφοδοτούν με ρεύμα τη
συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΣΥΝΕΧ.)
5. Συνδέστε τη ρινική κάνουλα στο συνδετικό εξόδου οξυγόνου (Εικ. 1-2).
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τσακίσει η ρινική κάνουλα ούτε ο σωλήνας.

6. Ενεργοποιήστε το Nano, πατώντας στιγμιαία το κουμπί ON/OFF (§4.3). Η
ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί το
λογότυπο Nidek Medical Products, Inc. κατά την εκκίνηση.
Υπάρχει ένα στάδιο προθέρμανσης δύο λεπτών, κατά το
οποίο αυξάνεται η συγκέντρωση οξυγόνου στο Nano.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε ιδιαίτερες συνθήκες, μπορεί να απαιτηθεί
μεγαλύτερος χρόνος προθέρμανσης (π.χ. αποθήκευση ή
λειτουργία σε ψυχρές συνθήκες).
Το Nano θα περάσει υποχρεωτικά σε αυτόματη παλμική
λειτουργία 30 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της
συσκευής. Το στάδιο αυτό διαρκεί 30 δευτερόλεπτα,
κατά τα οποία δεν γίνεται ανίχνευση αναπνοής.

7. Ρυθμίστε τη ροή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας,
πατώντας τα κουμπιά + και – (§4.3), μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή
ένδειξη στην οθόνη (1 έως 5). Ανατρέξτε στην §4.6 για τις αντίστοιχες
ρυθμίσεις ροής και τις αντίστοιχες τιμές όγκου.

2010-8101CE-EL-E

Μάρτιος 2022

Σελίδα 28 από 38

ΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΣΥΝΕΧ.)
8. Φορέστε τη ρινική κάνουλα στο πρόσωπό σας και αναπνεύστε από
τη μύτη.
Αν δεν ανιχνευθεί αναπνοή για 15
δευτερόλεπτα, η συσκευή θα περάσει σε
αυτόματη παλμική λειτουργία. Η συσκευή θα
ξεκινήσει αυτόματη παλμική λειτουργία με
ρυθμό περίπου μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα
μέχρι να ανιχνεύσει αναπνοή. Μόλις ανιχνεύσει
αναπνοή, η συσκευή θα εξέλθει από την
αυτόματη παλμική λειτουργία και θα αρχίσει να
χορηγεί παλμούς με βάση την αναπνοή σας.
Προσέχετε τα οπτικά και ηχητικά σήματα που
σας ειδοποιούν για προβλήματα της συσκευής.
Βλ. §4.5 για όλα τα μηνύματα προειδοποίησης
και τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη χορήγηση της οξυγονοθεραπείας, αν
αισθανθείτε δυσφορία ή παρουσιάσετε κάποιο επείγον
ιατρικό σύμπτωμα, αναζητήστε ιατρική βοήθεια
αμέσως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η οθόνη μπορεί να σκοτεινιάσει αν δεν υπάρξει καμία
λειτουργία για 30 δευτερόλεπτα.
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να φωτιστεί η οθόνη.

6.3 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στο τέλος της θεραπείας, πατήστε το κουμπί ON/OFF για δύο
δευτερόλεπτα για να σταματήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στη διάρκεια της λειτουργίας και μετά την
απενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η
ρινική κάνουλα δεν είναι στραμμένη προς μαλακές
επιφάνειες και ρούχα. Μπορεί να συσσωρευτεί
οξυγόνο και να αναφλεγεί αν εκτεθεί σε σπίθα ή γυμνή
φλόγα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αφού αποσυνδέσετε το καλώδιο AC από την πρίζα του
τοίχου, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό AC από τη
συσκευή για να μην εκφορτιστεί η μπαταρία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη λειτουργία, το τροφοδοτικό AC/DC ενδέχεται
να θερμανθεί. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό έχει
κρυώσει πριν το πιάσετε.
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6.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει ορισμένα κοινά προβλήματα και
τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε. Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε
το πρόβλημα, απευθυνθείτε στον προμηθευτή εργασιών σέρβις.
Πρόβλημα

Η συσκευή δεν
ενεργοποιείται

Πιθανή αιτία
Δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά
η μπαταρία.

Έχει εξαντληθεί η
μπαταρία.

Το τροφοδοτικό AC
έχει κακή επαφή.

Δεν παρέχεται
οξυγόνο

Η συσκευή δεν
είναι
ενεργοποιημένη.
Έχει τσακίσει ή έχει
φράξει η ρινική
κάνουλα.
Βλάβη της
συσκευής.

Δεν υπάρχει
πλήρης
συγκέντρωση
οξυγόνου
Ενεργοποίηση
συναγερμού

2010-8101CE-EL-E

Η συσκευή
προθερμαίνεται.
Οι κλίνες
διαχωρισμού
απαιτούν
συντήρηση.
Λίστα μηνυμάτων
συναγερμού στην
§4.5

Συνιστώμενη λύση
Αφαιρέστε την μπαταρία και
επανατοποθετήστε την.
Χρησιμοποιήστε το
τροφοδοτικό AC για τη
λειτουργία της συσκευής (με
την μπαταρία τοποθετημένη)
για να επαναφορτιστεί η
μπαταρία.
Ελέγξτε τη σύνδεση του
τροφοδοτικού.
Βεβαιωθείτε ότι ανάβει
σταθερά η πράσινη λυχνία στο
τροφοδοτικό.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ελέγξτε τη ρινική κάνουλα και
τη σύνδεση στην έξοδο
οξυγόνου.
Ελέγξτε το μήνυμα συναγερμού
και ακολουθήστε τις
συνιστώμενες ενέργειες.
Περιμένετε 2 λεπτά για να
προθερμανθεί η συσκευή.
Επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή της συσκευής για
ανταλλακτικές στήλες.
Λίστα συνιστώμενων ενεργειών
στην §4.5
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7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
7.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Περιοδικά, ελέγχετε οπτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής. Για να
καθαρίσετε το περίβλημα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και
μετά χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί ή ένα υγρό σφουγγάρι για να
σκουπίσετε και να καθαρίσετε το περίβλημα του θαλάμου, έτσι ώστε να μην
συσσωρεύεται σκόνη και ακαθαρσίες πάνω στη συσκευή. Αφήστε τη συσκευή να
στεγνώσει καλά πριν τη θέσετε σε λειτουργία.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση από έναν ασθενή, δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε περισσότερους ασθενείς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μην χρησιμοποιήσετε ακετόνη, διαλυτικά ή οποιοδήποτε άλλο
εύφλεκτο προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές σκόνες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ
Η σήτα του φίλτρου του θαλάμου πρέπει να καθαρίζεται κάθε εβδομάδα, ώστε να
εξασφαλίζεται επαρκής ροή αέρα μέσω της συσκευής. Καθαρίστε τη σήτα με ήπιο
υγρό απορρυπαντικό και νερό. Αφήστε τη σήτα να στεγνώσει πριν την
επανατοποθετήσετε.
Το φίλτρο εισαγωγής αέρα πρέπει να
αντικαθίσταται κάθε 12 εβδομάδες για να
εξασφαλίζεται ότι αναρροφάται καθαρός αέρας
μέσα στον συμπιεστή. Για να αντικαταστήσετε το
φίλτρο εισαγωγής αέρα, αφαιρέστε τη σήτα του
φίλτρου του θαλάμου, αφαιρέστε το φίλτρο
εισαγωγής αέρα από τον θάλαμο εισαγωγής,
τοποθετήστε ένα νέο φίλτρο εισαγωγής αέρα και
τοποθετήστε τη σήτα του φίλτρου του θαλάμου.

Φίλτρο εισαγωγής αέρα
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Οι σωλήνες και η ρινική κάνουλα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Για να αποτραπεί η μετάδοση βακτηρίων και ιών, δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι σωλήνες και η ίδια ρινική κάνουλα σε
διαφορετικούς ασθενείς. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης και
ανακύκλωσης για τους σωλήνες και τις ρινικές κάνουλες.
Καθαρίστε τον σάκο μεταφοράς με ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό μετά
σκουπίστε για να στεγνώσει.
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7.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Οι οδηγίες του κατασκευαστή για την προληπτική συντήρηση των συσκευών
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο συντήρησης (κωδ. 2010-8105). Απευθυνθείτε
στον προμηθευτή εργασιών σέρβις που χρησιμοποιείτε για τυχόν αλλαγές στα
ισχύοντα διαστήματα συντήρησης. Η εργασία πρέπει να εκτελείται μόνο από
κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνικούς, εξουσιοδοτημένους από τον
κατασκευαστή.
Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα (βλ. §4.8) της Nidek
Medical Products, Inc. ή των διανομέων μας. Κατόπιν αιτήματος, ο
προμηθευτής μπορεί να παράσχει διαγράμματα κυκλωμάτων, καταλόγους
ανταλλακτικών, τεχνικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που
μπορεί να είναι χρήσιμη στον εξουσιοδοτημένο τεχνικό σχετικά με τα
εξαρτήματα της συσκευής που αποτελούν ευθύνη του κατασκευαστή ή έχουν
προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή ως επισκευάσιμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε τη συσκευή: κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Το σέρβις πρέπει να εκτελείται από
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μερικά απλά βήματα μπορούν να εξασφαλίσουν σωστή απόδοση και μεγάλη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες μπαταρίες
και τροφοδοτικά.
1. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να
χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5C και 35C
(41F και 95F) για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Ο αριθμός των κύκλων που θα διαρκέσει η μπαταρία εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τη θερμοκρασία στην οποία φορτίζεται η μπαταρία. Η
συνιστώμενη θερμοκρασία δωματίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24C
(75F) κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
2. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα,
αφαιρέστε εντελώς την μπαταρία από τη συσκευή.
3. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό χώρο, χωρίς υγρασία, με φορτίο 4050%.
Το Nano εμφανίζει συνεχώς το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας και τον χρόνο
που απομένει. Αυτές οι ενδείξεις παρέχονται κατά προσέγγιση και η
πραγματική τιμή μπορεί να διαφέρει.
4. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να παραμένουν αδρανείς περισσότερο από 90
ημέρες συνεχόμενα.

2010-8101CE-EL-E

Μάρτιος 2022

Σελίδα 32 από 38

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΝΕΧ.)
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Στοιχείο συντήρησης

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής

Σύστημα Nuvo Nano

5 χρόνια

Κλίνες μοριακού κόσκινου

1 χρόνος

Μπαταρία

400 κύκλοι πλήρους φόρτισης /
εκφόρτισης

Η ακρίβεια της αναμενόμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής εξαρτάται από
το περιβάλλον χρήσης και την προληπτική και απαιτούμενη συντήρηση
που εκτελείται.
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8 ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Όλα τα απόβλητα της συσκευής (κύκλωμα ασθενή, μοριακό κόσκινο,
φίλτρα κ.λπ.) πρέπει να απορρίπτονται με μεθόδους εγκεκριμένες από
τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.
Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπ' όψιν την
προστασία του περιβάλλοντος. Τα περισσότερα εξαρτήματα της
συσκευής είναι ανακυκλώσιμα.
Ακολουθήστε τους κατά τόπους κανονισμούς και τις οδηγίες
ανακύκλωσης για την απόρριψη της συσκευής και των εξαρτημάτων
που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της. Κάθε εξάρτημα που δεν
περιλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία της συσκευής πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις σημάνσεις που φέρει το εν λόγω προϊόν
για την απόρριψή του. Επιπλέον, με βάση την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, ο
αριθμός σειράς της συσκευής που απορρίπτεται πρέπει να
αποστέλλεται στην Nidek Medical, εάν η συσκευή φέρει σήμανση
.
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9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τα πρότυπα EMC καθόλη την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής της και να παρέχει αέρα εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
Αν προκύψει κατάσταση κατά την οποία η συσκευή δεν θα πληροί τις
προδιαγραφές που περιγράφονται στην §4.7 «Επιδόσεις και προδιαγραφές»,
η συσκευή θα σημάνει συναγερμό.
Αν ενεργοποιηθούν συναγερμοί που αφορούν τη συγκέντρωση ή τη χορήγηση
του παραγόμενου αερίου, μετακινήστε τη συσκευή σε άλλο χώρο για να
διαπιστώσετε αν το πρόβλημα οφείλεται σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
από άλλο παρακείμενο εξοπλισμό.
Κατευθυντήριες οδηγίες και Δήλωση Κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές
εκπομπές:
Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που
προσδιορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής πρέπει να
διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται στο προβλεπόμενο περιβάλλον.
Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον - Κατευθυντήριες
οδηγίες
Τα δάπεδα πρέπει να είναι
καλυμμένα με ξύλο, σκυρόδεμα
Ηλεκτροστατική
ή κεραμικά πλακίδια. Αν τα
±8 kV επαφή
±8 kV επαφή
εκφόρτιση (ESD)
δάπεδα είναι καλυμμένα με
±15 kV αέρας
±15 kV αέρας
IEC 61000-4-2
συνθετικό υλικό, η σχετική
υγρασία πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30%.
Η ποιότητα ρεύματος του
Ηλεκτρικά ταχέα
±2 kV για γραμμές
±2 kV για γραμμές
ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να
μεταβατικά
τροφοδοσίας
τροφοδοσίας
ανταποκρίνεται στις τυπικές
φαινόμενα/απότομες
±1 kV για γραμμές
±1 kV για γραμμές
προδιαγραφές κατοικιών ή
εκφορτίσεις
εισόδου/εξόδου
εισόδου/εξόδου
νοσοκομειακών
IEC 61000-4-4
εγκαταστάσεων.
Η ποιότητα ρεύματος του
±1 kV μεταξύ
ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να
Υπερτάσεις/Υπερεντά
±1 kV μεταξύ φάσεων
φάσεων
ανταποκρίνεται στις τυπικές
σεις
±2 kV μεταξύ φάσης και γης
±2 kV μεταξύ
προδιαγραφές κατοικιών ή
IEC 61000-4-5
φάσης και γης
νοσοκομειακών
εγκαταστάσεων.
Η ποιότητα ρεύματος του
ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να
<5% UT (>95%
ανταποκρίνεται στις τυπικές
βύθιση της UT) για
Βυθίσεις τάσης,
<5% UT (>95% βύθιση της
προδιαγραφές κατοικιών ή
0,5 κύκλους με
σύντομες διακοπές και UT) για 0,5 κύκλους με
νοσοκομειακών
βήματα 45 μοιρών
διακυμάνσεις τάσης
βήματα 45 μοιρών 70% UT
εγκαταστάσεων. Αν ο χρήστης
70% UT (30%
στις γραμμές
(30% βύθιση της UT) για 0,5
απαιτεί αδιάλειπτη λειτουργία
βύθιση της UT) για
τροφοδοσίας
δευτερόλεπτα <5% UT
της συσκευής ακόμα και σε
0,5 δευτερόλεπτα
ρεύματος
(>95% βύθιση της UT) για 5
διακοπές ρεύματος, συνιστάται
<5% UT (>95%
IEC 61000-4-11
δευτερόλεπτα
η ηλεκτρική τροφοδοσία της
βύθιση της UT) για
συσκευής από τροφοδοτικό
5 δευτερόλεπτα
αδιάλειπτης παροχής (UPS) ή
μπαταρία.
Τα μαγνητικά πεδία
βιομηχανικής συχνότητας θα
Μαγνητικό πεδίο
πρέπει να κυμαίνονται στα
βιομηχανικής
30 A/m
30 A/m
επίπεδα των τυπικών
συχνότητας (50/60Hz)
προδιαγραφών κατοικιών ή
IEC 61000-4-8
νοσοκομειακών
εγκαταστάσεων.
Σημείωση: UT είναι η τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος δικτύου πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.
Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο δοκιμής IEC
60601

2010-8101CE-EL-E

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Μάρτιος 2022

Σελίδα 35 από 38

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΕΧ.)
Αγόμενες
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz έως 80 MHz

3 Vrms
150 kHz έως 80 MHz

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-3

6 Vrms
Ζώνες εκπομπής
ραδιοερασιτεχνών
και ζώνες
βιομηχανικών,
επιστημονικών και
ιατρικών εφαρμογών
(ISM) μεταξύ 150
kHz και 80 MHz

6 Vrms
Ζώνες εκπομπής
ραδιοερασιτεχνών
και ζώνες
βιομηχανικών,
επιστημονικών και
ιατρικών εφαρμογών
(ISM) μεταξύ 150
kHz και 80 MHz

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες

10 V/m

10 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz έως 2,7 GHz

Κατευθυντήριες οδηγίες και
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
φορητός και κινητός
εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας
κοντά σε οποιοδήποτε τμήμα
της συσκευής,
περιλαμβανομένων των
καλωδίων, σε απόσταση
μικρότερη από τη συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού των 30
εκατοστών.
Ενδέχεται να προκύψουν
παρεμβολές κοντά σε
εξοπλισμό που φέρει την
ακόλουθη σήμανση:

Δήλωση

Κατασκευαστή

–

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον
που προσδιορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής
πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται στο
προβλεπόμενο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Ομάδα 1

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11
Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2
Διακυμάνσεις
τάσης/τρεμόσβημα
IEC 61000-3-3

2010-8101CE-EL-E

Κατηγορία Β
Κατηγορία Α

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Κατευθυντήριες
οδηγίες
Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
μόνο για την εσωτερική της
λειτουργία. Συνεπώς, οι ραδιοσυχνότητες που
εκπέμπει είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να
προκαλούν παρεμβολές σε παρακείμενο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε όλες τις
εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων των κατοικιών
και των εγκαταστάσεων που είναι απευθείας
συνδεδεμένες στο δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης
που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται ως
κατοικίες.

Συμμορφώνεται
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10 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 60601 -1
Ο κατασκευαστής, ο τεχνικός συναρμολόγησης, ο εγκαταστάτης ή ο
διανομέας της συσκευής δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν
επιπτώσεις στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και τα χαρακτηριστικά της
συσκευής, παρά μόνον εάν:
• Η συναρμολόγηση, η προσαρμογή, οι προεκτάσεις, οι ρυθμίσεις,
οι τροποποιήσεις ή οι επισκευές της συσκευής έχουν εκτελεστεί
από άτομα εξουσιοδοτημένα από το εν λόγω εμπλεκόμενο μέρος.
• Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο χρήσης της συσκευής
συμμορφώνεται με τους κατά τόπους κανονισμούς για τις
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (π.χ., IEC/NEC).
• Η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Εάν τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται για το περιοδικό σέρβις
της συσκευής από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο δεν πληρούν τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δεν φέρει
ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή δυσλειτουργίας της συσκευής.
Η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού περί
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας του FDA και με τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ. Ωστόσο, η λειτουργία της
μπορεί να επηρεαστεί από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται
κοντά στη συσκευή, όπως συσκευές διαθερμίας και
ηλεκτροχειρουργικές συσκευές υψηλής συχνότητας, κινητά
τηλέφωνα, συσκευές CB (φορητοί πομποδέκτες αυτοκινήτου) και
άλλες φορητές συσκευές, φούρνοι μικροκυμάτων, εστίες κουζίνας ή
ακόμη και τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια, καθώς και από κάθε άλλη
ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή που υπερβαίνει τα επίπεδα που
καθορίζονται στο πρότυπο EN 60601-1-2.
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Τηλ.: 205-856-7200 Φαξ: 205-856-0533
info@nidekmedical.com
www.nidekmedical.com

Αντιπρόσωπος στην ΕΕ
mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71
30855 Hannover-Langenhagen,
Germany
Τηλ.: +49-511-39-08 95 30
Φαξ: +49-511-39-08 95 39
info@mdi-europa.com
www.mdi-europa.com

2010-8101CE-EL-E

Αρμόδιο Πρόσωπο στο
Ηνωμένο Βασίλειο
Qserve Group UK, Ltd
49 Greek Street
W1D 4EG London
United Kingdom
Τηλ.: +310207882630
globalreg@qservegroup.com
www.qservegroup.com

Μάρτιος 2022

