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Ba langç 

Kullanm amac 

Sepray ST-30F solunum yetmezli i ve KOAH da dahil olmak üzere akut durumlarda ve spontan 

solunumu olan yeti kin Obstrüktif Uyku Apnesi hastalarnn tedavisi için tasarlanan Bilevel Pozitif 

Hava Yolu cihazlardr. Hastalar 30kg’nun üzerinde olmaldr. Ev ve hastane kullanm için 

uygundur. 

Sepray ST-30F sistemi nazal ya da full face maske ile kullanlabilir. Sepray ST-30F cihaz bir ya am 

destek ünitesi de ildir. 

Bu cihazlar yalnzca e itim alm  bir tbbi personelin e li inde kullanlmaldr. 

Maskenin cihaz ile uyumlu olabilmesi için üreticinin tavsiyetleri dikkate alnmaldr. 

Sistemde dört farkl ventilasyon modu vardr: 

CPAP, Sürekli Pozitif Ahva Yolu Basnc 

Spontan (S) hastann solunum tetiklemesi algland nda iki seviyeli pozitif basnç sa lanr 

Spontan/Zaman (S/T) hastann solunum tetiklemesi algland nda ve ayn zamanda hasta 

solunumu ba latmad nda ya da solunum says belirlenen de erin altnda ise zaman ayarl 

basnc iki seviyeli olarak iletir 

Zaman (T) zaman ayarl solunumu system ayarlarna göre hastaya iletir.  

UYARILAR:  

Uyarlar cihaz kullanan ya da çal tran ki ilerin yaralanma riskini göstermektedir. 

Bu klavuz bir referans olarak kullanlmaldr. Bu klavuzdaki yönergeler cihazn kullanm 
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ekli ile ilgili hekiminizin talimatlarnn yerini tutmaz.  

Kullanc cihaz kullanmaya ba lamadan önce tüm klavuzu okuyup anlamaldr. 

Bu cihaz bir ya am destek ünitesi de ildir. 

Bu cihaz yalnzca MICOMME Co. ve hekiminiz tarafndan tavsiye edilen maske ve ba lant 
parçalar ile birlikte kullanlmaldr. 

Cihaz açk de ilken veya normal ekilde çal mazken maske kullanlmamaldr.   

Maske, uygulama parças olarak de erlendirilmeli ve s iletmemelidir. Normal çal ma 
srasnda uygulama parçasnn ss en fazla 42°C olabilir. 

Maskenin ekshalasyon (karbondioksit) çk larn asla kapatmaynz. 

Üreticinin tavsiye etmedi i hiçbir aksesuar, ayrlabilir parçalar ve malzemeleri kullanmaynz. 
Bu cihaznzn performansn dü ürecektir. 

Cihaz kullanm yönergelerinde yazmayan herhangi bir ekipmana geli i güzel ba lamaynz.

Cihaz yüksek basnçl oksijen kayna na ba lamayz. 

Sistem ile birlikte oksijen kullanrken, kulland nz oksijenin belirlenmi  medical oksijen 
kurallar çerçevesinde oldu una dikkat ediniz. Cihaz oksijen kayna nn en az 1 metre 
uza nda kullannz. 

Cihaz oksijen ile birlikte kullanrken oksijeni açmadan önce cihaz çal trnz. Cihaz 
kapatmadan önce Oksijen kayna n kapatnz. Bu cihaz içerisinde Oksijen birikmesini 
önleyecektir. Oksijen birikmesi yangn riskini arttrr.  

Cihaz toksik veya zararl buhar bulunan yerin yaknnda kullanmaynz.  

Cihaz e er oda ss 35°C’den Yüksek ise kullanmaynz. E er oda ss 35°C’den Yüksek 
ise hava ak  ss 43°C’yi geçebilir. Bu hava yollarnda irritasyona ya da yaralanmaya neden 
olabilir.  

Cihaz do rudan güne  alan ya da s kayna na yakn yerde çal trmayn. Bu cihazdan çkan 
havann ssn yükseltir. 

Cihaz tozlu bir ortamda çal trmayn. Toz filtreyi tkayarak allerjik reaksiyona sebep 
olabilir. 

Cihazn performans ile ilgili herhangi bir de i iklik, cihazdan gelen al lmadk bir ses 
farkederseniz, cihaz dü mü  ya da yanl  kullanlm  ise, cihaza su dökülmü se, cihazn üst 
kapa  krlm  ise, cihazn fi i prizden çkartarak kullanmay brakn. Cihaz alm  
oldu unuz yetkili satc ile irtibata geçin.  

Tamir ve ayarlamalar sadece MICOMME yetkili servislerince yaplmaldr. Yetkisiz ki ilerce 
yaplacak tamir veya de i iklikler yaralanmalara, garantinin ortadan kalkmasna ya da pahal 
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zararlara sebep olmaktadr.  

Hastalar cihaz ayarlarn güvenlik için kullanc modu aktifken yapmaldr. 

Cihaz hasta tarafndan kullanlrken bakm ya da tamirat yaplmamaldr. 

Cihazn herhangi bir parças üzerinde de i ikli e izin verilmemektedir. 

Elektrik kablolar düzenli olarak ypranmalara kar  kontrol edilmelidir. E er ypranm  ise 
mutlaka de i tirilmelidir. 

Cihazn prizini elektrik kayna ndan çkartlmas kolay olacak ekilde tutunuz. 

Cihazn adaptörü cihazn bir parças olarak saylmaktadr. 

Cihazn elektrik kablosunu size veya mobilyalara bir engel olu turmayacak ekilde kullannz. 
Böylece kablonun ezilerek dü ümlenmesini engellemi  olursunuz.  

Cihaz birden fazla ki i tarafndan kullanlmakta ise, dü ük rezistansl bakteri filtresi cihaz ile 

devre arasnda kontaminasyonu engellemek için kullanlmaldr. Ayrca her kullanc tek 

kullanmlk devre ve maske seti kullanmaldr.

Güvenli bir kullanm için nemlendirici ünitesi her zaman hasta devresinin maskeye 
ba land  yerden ve cihazn hava çk ndan daha a a da konumlandrlmaldr. 
Nemlendirici düzgün çal mas için dengede durmaldr.

Cihazn türbini çal ma ömrü 15000 saattir.  

    Aksesuarlarn de i im zaman için cihaz paketi içerisindeki yönergelere baknz.

D KKAT ED LMES  GEREKENLER: 

Dikkat edilmesi gereken durumlar cihaza gelebilecek zararlar kapsamaktadr. 

Cihaz oda ss 5°C-35°C arasnda de il ise kullanmaynz. 

Cihaz do rudan hal, kuma  ya da di er yanc maddelerin üzerine koymaynz. 

Cihaza asla slak filter takmaynz. Temizlemi  oldu unuz filtrenin tam olarak kurudu undan 
emin olunuz. 

Kirli filtreler cihazn snmasna sebep olarak performansn etkileyebilir. Düzenli olarak 
cihazn temizli ini control ediniz. 

Elektrikli medikal cihazlar içinEMC (elektromanyetik uyumluluk) esaslarna göre özel 
önlemler alnmal ve bu esaslara göre i letilmelidir. Yetkili servisi arayarak EMC ile ilgili 
bilgi alabilirsiniz. 
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Mobil RF ileti imi elektrikli medical cihazlar etkileyebilmektedir.

Cihazn kurulmas, kullanlmas, bakmnn yaplmas, beklenmedik bir durum ile 
kar la lmas halinde üretici ya da yetkili satc ile görü ülmelidir. 

Kontraendikasyonlar:  

E er ileri derece solunum yetmezli iniz varsa ve kendi ba nza nefes alp veremiyorsanz bu 

cihaz kullanmaynz. E er a a daki durumlardan birisi size uyuyorsa, bu cihaz kullanmadan 

önce hekiminize dan nz: 

Solunum dürtünüz aralkl terapiye dayanmaya yeterli de ilse; 

Akut sinüzit, orta kulak iltihab varsa; 

Sekresyonlar temizleyemiyorsanz; 

Dü ük tansiyon ya da yetersiz endovasküler kan hacminiz varsa;  

Pnömotoraks veya pnömomediasten varsa; 

Beyin travmas ya da ameliyat geçirdiyseniz; 

Hava yolu kolostomi ameliyat; 

Büllöz akci er hastal . 

 

Yan Etkiler 

A a daki yan etkiler cihaz ile tedavi srasnda görülebilir: 

A z, burun ya da bo az kurulu u; 

i kinlik;  

Kulak ya da sinus rahatszl , göz iritasyonu; 

Deri döküntüleri; 

Gö üs rahatszl ; 
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Sistem çeri i 

Sepray ST 30F Sistem içeri i:  

Ana ünite 

Kullanm klavuzu 

Güç kablosu 

Adaptör 

Micro SD Card 

Ta ma çantas 

Çok kullanmlk gri filtre 

Nemlendirici ünitesi 

Hasta devresi 

Maske (opsiyonel) 

 

NOTLAR:  

E er bu parçalardan herhangi birisi eksik ise lütfen yetkili satcnza dan nz. 

Aksesuar Listesi 

Micro SD Card 

Ta ma çantas 

Çok kullanmlk gri filtre 

Nemlendirici ünitesi 

Hasta devresi 

Maske (opsiyonel) 
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Sisteme Genel Bak  

 

1. Alarm resetleme dü mesi 

2. Rampa dümesi 

3. LCD ekran 

4. Kontrol dü mesi 

5. Hava çk  

6. Nemlendirme ünitesi 
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7. Nemlendirici kapa  

8. Üst kapak 

9. Alt kapak  

10. Micro SD card 

11. Arayüz kapa  

12. Güç giri i 

13. Hava giri i/filtre 
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Semboller 

Semboller Açklama 

 
Dikkat 

 
Tip BF Uygulanm  Bölüm 

 
Class II (Double Insulated) 

IP21 Su geçirmezlik seviyesi: korumasz 

 
Sökmeyiniz 

 
mha Etme: Bu ürünü genel kullanm çöpüne atmaynz.  

 
Rampa 

 
COMF özelli i 

 

Nemlendirici ayar 

 
Sar LED, orta önemde alarm 

 
Krmz LED, Yüksek önemde alarm 
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Alarm kapal 

 
Alarm duraklatld 

 
Alarm resetlendi 

Cihazn Kullanm 

1. Filtreyi takn 

D KKAT: 

Cihaz çal trmadan önce filtre her zaman takl olmaldr. 

 

2. Cihaz sa lam ve düz bir yüzeye yerle tirin. 

NOTLAR:  

Önerilen, cihazn uyudu unuz pozisyondan daha a a da olmasdr. 

UYARI: 

Cihaz çal rken hava giri ini asla kapatmaynz! 

 

3. Micro SD kart takn  

NOTLAR : 

Micro SD kart terapi verilerinizi saklar. Cihaz Micro SD kart olmadan da çal r.  

 

4. Nemlendirici ünitesine su ekleyin ve suyun maksimum seviyesini geçmedi inden emin olun. 
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5. Devrenin bir tarafn skca cihazn hava çk na ve di er ucunu da maskeye takn. 

D KKAT: 

Maske ile ilgili uyarlar okuyun. 

 

6. Güç kablosunu cihazn güç giri ine takn 

7. Kontrol dü mesine basarak cihaz çal trn ya da kapatn. 

 

Cihaz ayarlar 

Sepray ST 30F iki çal ma modu vardr: kullanc modu ve uzman modu. 

Kullanc modu: kullanclar COMF özelli i ile ilgili baz parametreleri kendileri de 

de i tirebilirler.  

Uzman modu: yetkili tbbi uzmanlar bu mod ile tüm terapi parametrelerini de i tirebilirler  

UYARI:  

Sadece tbbi uzmanlar bu modu kullanmak konusunda yetkilidirler.  

Uzman modu kullanc tarafndan de i tirilemeyen ayarlar bölümünü aktif hale getirir. 

Cihaz Ekrannda Gezinme 

Kullanc modu: 

1. Cihazn fi i takld nda bekleme (standby) ekran görünür.  

2. Parametreleri ayarlamak için kontrol dü mesini kullanlarak imleci [Sys.] üzerine 

getirin. 
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3. Cihaz açp kapatmak için kontrol dü mesini kullanlarak imleci [Treat] üzerine getirin. 

Bekleme (Standby) Ekran 

 

Terapi ekran 
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 Gerçek zamanl CPAP basnc  

 

Bilgi ekran 
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Ayar ekran 

 

 

Uzman modu 

1. Cihazn fi i takld nda bekleme (standby) ekran görünür.  

2. Parametreleri ayarlamak için kontrol dü mesini kullanlarak imleci [Sys.] üzerine 

getirin. 

3. “Rampa dü mesi” ve “control dü mesi’ne” ayn anda basn ve daha sonra brakn, böylece cihaz 

uzman moduna girecektir.  

NOTLAR:  

Uzman moduna girdi inizde [Treat] yazl bölüm [Back] olarak de i ecektir.  

4. Uzman modundan çkmak için imleci [Back] ksmna getirin ve control dü mesine basn. 
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Terapi parametrelerinin ayarlanmas 

Parametre Aralk Açklama 

GER   bir önceki menüye döner 

Mod 

 

CPAP 

 

CPAP modu – Sürekli Pozitif Hava Yolu Basnc  

 S S modu: Spontan. Cihaz hastann solunum tetiklemesini 

alglaynca iki farkl pozitif hava yolu basnc verir. 

IPAP (inspiratuar Pozitif Havayolu Basnc) ve EPAP 

(Ekspiratuar Pozitif Havayolu Basnc) 

 S/T S/T modu: Spontan/Zaman. Cihaz iki farkl pozitif 

havayolu basnc verir: Hastann solunumunu alglaynca 

IPAP ve EPAP veya hasta solunum döngüsünü ba latmaz 

ya da cihazn ayarland  de erin altnda solursa zaman 

ayarl olarak basnç verir. 

 T T modu: Zaman ayarl. Cihaz ayarlanan sürelerde nefes 

alrken IPAP ve nefes verirken EPAP basnçlarn 

hastaya gönderir.  

VAT Açk/Kapal Hacim Garanti Teknolojisi 

Bir hedef hacim belirledi inizde, cihaz otomatik olarak 

IPAP basncn de i tirerek hedeflenen hacme ula r.  

Max IPAP IPAP – 30 cmH2O Max IPAP ayar 

Dikkat: Bu parameter yalnzca VAT açkken aktif 

olacaktr. 
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Mod IPAP – 30 cmH2O Min IPAP ayar 

Dikkat: Bu parameter yalnzca VAT açkken aktif 

olacaktr. 

IPAP EPAP – 30 cmH2O Inspiratuar Pozitif Havayolu Basnc 

EPAP 4 cmH2O – IPAP 

(max 25 cmH2O) 

(S,S/T, T modu) 

4 cmH2O-20 cmH2O 

(CPAP modu) 

Ekspiratuar Pozitif Havayolu Basnc 

Hedef Vt 200ml – 1500ml Hedeflenen tidal hacim ayar 

BPM 5 -30 defa/dk (S/T, 

T modu) 

Backup solunum frekans ayar 

I:E 1:1 – 1:2 (S/T, T 

modu 

Inspirasyon zaman : Ekspirasyon zaman 

COMF Açk/Kapal COMF özelli ini açar veya kapatr  

COMF 

Seviyesi 

1 ~ 3 seviye (S 

modu) 

COMF seviyesini 1 ile 3 arasnda de i tirir, COMF etkisi 

senkronize ekilde artar. 

Not: Parametreler sadece COMF özelli i açkken 

görünür. 

Rise Time 1-3 seviye (S 

modu) 

Rise time IPAP basncndan EPAP basncna geçerken 

geçen süredir. 

Dikkat: Bu özellik sadece S modunda COMF özelli i 

kapal iken aktiftir.  
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Rampa Süresi Kapal ~ 45 dk Rampa süresini ayarlar 0-45 dk 

Rampa Basnc 4 cmH2O ~ CPAP Rampa ba langç basncn ayarlar 

Nemlendirici KAPALI ~5 seviye Bu ayar istedi iniz nemlendirme seviyesini seçmenizi 

sa lar. 

Auto Açk Açk/Kapal AÇIK: maskeyi takp birkaç kez normal nefes ald nzda 

cihaz otomatik olarak açlacaktr. 

Auto Kapal Kapal/Açk AÇIK: maskeyi çkardktan 2 dakika sonra cihaz 

kendili inden duracak ve bekleme ekranna geçecektir.  

Maske Alarm Kapal/Açk AÇIK: Devre çkt nda ya da çok fazla hava kaça  

oldu unda maske alarm devreye girecektirW 

LED Arka 

aydnlatma 

Oto/Açk Oto LCD arka aydnlatma otomatik olarak kararr, (5 

dakika boyunca kimse dü melere dokunmazsa). 

AÇIK LCD ekran arka aydnlatma her zaman açktr. 

Dil ngilizce/Çince Dil seçimi 

Fabrika ayarlar Kapal/Açk AÇIK: Fabrika ayarlarna geri döner 

Bellek  Micro SD kart bellek alan 

Versiyon  Cihaz yazlm versiyonu 

ST-30F sistem parameter ayarlar 

Parametre Aralk Açklama 

GER   bir önceki menüye döner 

Nemlendirme Kapal, 1-5 seviye CPAP modu Continuous Positive Airway Pressure – 
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Seviyesi 

 

 Sürekli Pozitif Hava Yolu Basnc 

Auto CPAP modu Cihaz CPAP basncn hastann 

Obstrüktif olaylarn, hipopnelerini ve horlamasn takip 

ederek otomatik olarak ayarlar. 

Ba lnt Alarm Kapal, 15s, 30s, 

45s, 60s 

Ba lant alarm periyodu ayarlama 

Apne Alarm Kapal, 10s, 20s, 

30s 

Apne alarm periyodu ayarlama 

Dü ük Vt 

Alarm 

Açk/Kapal Açk: IPAP seviyesi max IPAP de erine ula t nda 1 

dakika bekler, hedeflenen tidal hacime ula lmam sa 

Dü ük Vt alarm aktif olur. 

Dikkat: Dü ük Vt alarm sadece VAT modu açkken 

kullanlabilir. 

Dü ük MV 

Alarm 

Kapal, 1-30L/dk Dü ük dakika ventilasyon alarm ayarlama 

Auto Açk Açk/Kapal AÇIK: maskeyi takp birkaç kez normal nefes ald nzda 

cihaz otomatik olarak açlacaktr. 

Auto Kapal Kapal/Açk AÇIK: maskeyi çkardktan 2 dakika sonra cihaz 

kendili inden duracak ve bekleme ekranna geçecektir.  

LED Arka 

aydnlatma 

Oto/Açk Oto LCD arka aydnlatma otomatik olarak kararr, (5 

dakika boyunca kimse dü melere dokunmazsa). 

AÇIK LCD ekran arka aydnlatma her zaman açktr. 

Dil ngilizce/Çince Dil seçimi 

Tarih YIL/AY/GÜN Tarihin ayarlanmas 
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Saat Saat:Dakika Saatin ayarlanmas 

Fabrika ayarlar Kapal/Açk AÇIK: Fabrika ayarlarna geri döner 

Bellek %0 - %99 Micro SD kart bellek alan 

Blower saati  Blower çal ma saatini kaydeder 

Versiyon x.x.x Cihaz yazlm versiyonu 

 

 

 

 

 

Nemlendirici 

Sepray ST 30 F standart konfigürasyonu nemlendirici ünitesi içerir.  

Nemlendirici özellikleri 

Voltaj 24 VDC 

Istc plaka maks güç 45 W 

Kapasite 270 ml 

Maksimum basnç 30 cm H2O 

çeri giren hava ss aral  15  -30°C  

Sabit su ss aral  35~45 ±5 °C 

Ön stma zaman: 60 dakikadan daha dü ük 



Sepray ST-30F kullanm klavuzu V2.1-E             

Istc plaka termal sigortas 125±10°C 

Nemlendirme gücü 10 mg/L’den fazla 

Kaçak: 20 ml/dk’dan az (maksimum çal ma basnc: 20 cmH2O) 

Nemlendiricinin taklmas 

1. Nemlendirici kapa n saatin aksi yönne çevirin 

 

 

 

2. Kapa  kaldrn. 
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3. Su haznesini çekerek çkartn 
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4. Ok yönünde distile sui le doldurun 

 

5. Su haznesini ana ünitedeki yerine yerle tirin, kapa  saat yönünde çevirerek kilitleyin” ” . 

 

UYARI: 

Su seviyesine her zaman dikkat edin. 

Istc tablaya asla dokunamyn. Istc tablann çal ma ss 80°C üzerine çkabilir ve 

yanklara sebep olabilir. 

D KKAT: 

Nemlendiriciye su eklemek istedi inizde, öncelikle nemlendirme haznesini cihazdan çkartn. 

Nemlendirme ünitesini cihaza takarken etrafn kurulayn, cihaza slak olarak takmayn. 
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Cihaz Alarmalar  

Yüksek Öncelikli: Bu tip alarmlar annda müdahale gerektirir. Alarm seslidir ve üç bip ve iki bip 

sras eklinde uyar verir. Ayn zamanda yanp sönen krmz  k görülür.  

Dü ük öncelikli: Bu tip alarmlar da müdahale gerektirir. Alarm sesli de ildir. Sar renkli sembol 

   yanar.  

Alarm Özet Tablosu 

A a daki tablo alarmalar göstermektedir: 

 

Alarm tipi Alarm 
Hata 

Kodu 
Açklama Muhtemel sebep Kullanc ne yapmal? 

Yüksek 

Öncelikli 

Alarm  

Türbin 

arzas 
E101 

 

 

 

Türbin 

problemi 

Türbin sensörü 

türbinin 

çal tün 

alglamyor  

Cihaz kapatn. Güç 

kablosunu çkartn. Güç 

kablosunu tekrar takn ve 

cihaz çal trn. Ayn uyary 

veriyorsa yetkil servisi arayn

Nemlendiric

i arzas 
E102 

Nemlendiric

i stc 

tablas çok 

snyor 

Istc tabla 90°C 

nin üzerinde.  

Cihaz kapatp yetkili servisi 

arayn 

Basnç 

sensörü 

arzas 

E103 

Basnç 

sensörü 

arzas 

Basnç sensörü 

arzas 

Cihaz kapatn. Güç 

kablosunu çkartn. Güç 

kablosunu tekrar takn ve 

cihaz çal trn. Ayn uyary 



Sepray ST-30F kullanm klavuzu V2.1-E             

veriyorsa yetkil servisi arayn

Flow 

sensörü 

arzas 

E104 

Flow 

sensörü 

arzas 

Flow sensörü 

arzas 

Cihaz kapatn. Güç 

kablosunu çkartn. Güç 

kablosunu tekrar takn ve 

cihaz çal trn. Ayn uyary 

veriyorsa yetkil servisi arayn

Yüksek 

basnç 

alarm  

E105 

Cihaz 

çk nda 

basnç çok 

yüksek  

Basnç sensörü 6 

saniyeden daha 

uzun süre 35 

cmH2O alglad 

Cihaz kapatp yetkili servisi 

arayn 

Devre – 

hortum 

çkmas  

E106 

Devre – 

hortum 

çkmas 

Basnç sensörü 

çk  basncn 30 

saniyeden daha 

uzun süre 0.5 

cmH2O nin 

altnda alglyor 

Maske ve hortumunuzu 

kontrol edin. Hortum ve 

maske ba lantlarnz 

control edin. Gev emi  ise 

skla trn Alarm devam 

ederse yetkili servisi arayn.  

Hortum 

tkankl   
E107 

Hortum 

tkankl  

Flow sensörü 30 

saniyeden daha 

uzun süre 0 

ölçüyor..  

Hortumu kontrol edin, tkal 

olup olmad na bakn.  

Maske 

alarm 
E108 

Maskede 

büyük kaçak 
Flow ssensörü 60 

saniyeden daha 

uzun süre 80L/dk 

ölçüyor   

Mask eve hortumunuzu 

control edin. Maskenizi 

yeniden yüzünüze 

yerle tirmeniz gerekebilir. 



Sepray ST-30F kullanm klavuzu V2.1-E             

Low 

Priority 

Alert 

Storage card 

full  
E201 

Storage card 

full Storage card is 

full. 

Contact your home care 

provider to download therapy 

data, or exchange for one 

new storage card. 

Storage card 

removed 
E202 

Storage card 

has been 

removed. 

No storage card  

Insert an available card. 

 

 

Cihazn temizli i ve bakm 

Hortumunuzu ilk ald nzda ve sonra günlük olarak temizleyin 

Maskenizi ilk ald nzda ve sonra günlük olarak temizleyin..   

Maske ve hortum için lk su ve sabun kullanabilirsiniz. Tamamen durulayn ve tam olarak 

kurutun.  

Filtreyi iki haftada bir temizleyin ve alt ayda bir yenisi ile de i tirin..  

Nemlendirici haznesini iki haftada bir temizleyin. 

Maskenizi 6 ayda bir ya da öngörülen sürelerde en az ylda bir yenileyin. 

Cihazn rutin bir bakma ihtiyac yoktur.. 

D KKAT: 

Cihazn için açmaya çal mayn. Cihazn içerisinde bakm gerektiren bir parça yoktur.

UYARI: 

Cihazn performans ile ilgili herhangi bir de i iklik, cihazdan gelen al lmadk bir ses 
farkederseniz, cihaz dü mü  ya da yanl  kullanlm  ise, cihaza su dökülmü se, cihazn üst 
kapa  krlm  ise, cihazn fi i prizden çkartarak kullanmay brakn. Cihaz alm  
oldu unuz yetkili satc ile irtibata geçin.  
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Bozuk sensörler, elektrotlar, türbin ya da gev ek ba lantlar problemlere yol açar ve cihazn 

performansn etkiler. Kontrol ve tamir sadece yetkili servis tarfndan yaplmaldr.  

Nemlendirici haznesinin temizlenmesi 

Haznenin kapa n açarak temizleyebilirsiniz. 

 

 

UYARI: 

Hazneyi yerine taktktan sonra tam oturmu  oldu unu kontrol edin. Hava kaça  olmamaldr. 
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Problem Çözme  

A a daki tabloda kar la labilecek baz problemlerin listesi ve olas çözümleri yer almaktadr:  

Problem Olas Sebep Çözüm 

Cihaz ekran karanlk 

ve çal myor.  

Cihazn fi i takl de il 

ya da prized elektrik 

yok. 

 

Prizde elektrik oldu undan emin olun . 

Güç kablosunun do ru takld ndan emin 

olun. Problem devam ederse yetkili servisi 

arayn.  

Cihaz güç kablosu ile birlikte teknik 

servise ula trn. 

Gelen hava normalden 

daha scak  

Hava filtresi kirli 

olabilir.  

C haz bir s kayna  

yannda ya da 

do rudan güne     

altnda çal yor 

olabilir. 

Nemlendirici ayar 

do ru olmayabilir. 

Filtreleri temizleyin ya da de i tirin..  

Cihazn hava giri ini kapatacak nesnelerden 

uzakla trn. C hazn do rudan güzen  altnda 

ya da s kayna nn yannda olmadndan emin 

olun. 

Nemlendirici ayarlarn kontorl edin. Problem 

devam ederse yetkili servisi arayn. 

Cihazn çk  basnc 

ayarlanm  CPAP 

basncna ula myor 

Yüksek kaçak miktar 

Hava kaça  

Kafa bandn yeniden ayarlayn Gerekli ise 

maskeyi de i tirin. 

Nemlendirici haznesi kaça n control edin, 

kapa  yeniden çkartp takn.  

Maske problemi Problemli maskeyi de i tirin. 
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Gelen basnç çok 

Yüksek ya da çok 

dü ük 

Cihaz ayarlar do ru 

de il  

Yetkili servise cihaznzn ayarlarn control 

ettirin.  

 

UYARI:  

Kontrol ve tamir yalnzca yetkili servis tarfndan yapulmaldr 

 

Teknik Özellikler 

Performans parametreleri 

Parametreler Aralk Do ruluk Fabrika ayarlar 

CPAP 4 cmH2O - 20 cmH2O ±2 cmH2O CPAP modu 10 cmH2O 

Rampa süresi 0 - 45 dk ±10% 20 dk 

Rampa basnc  4 cmH2O - 20 cmH2O   4 cmH2O 

nspiryum 

direnci

<1 cmH2O @30 L/dk; 

<6 cmH2O @60 L/dk 

  

Ekspiryum 

direnci

<1 cmH2O @30 L/dk; 

<6 cmH2O @60 L/dk 

  

Maksimum 

basnç
20cmH2O  

± 2 cmH2O  

Flow 102 L/dk @ 10 cmH2O ±10 L/min  
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115 L/dk @ 20 cmH2O 

Ses seviyesi 30 dB A  ±5 dB(A   

Nemlendirici parametreleri 

Parametreler Durum Aralk (Do ruluk) 

Nemlendirici kapasitesi Hava akm 20L/dk – 40 L/dk  >10 mg/L 

Basnç dü ü ü 60 L/dk < 2 cmH2O 

Nemlendirici uyumu N/A < 0.6 ml/kpa 

Maksimum s N/A < 125 ( 10 ) 

Maksimum basnç N/A 40 cmH2O 

Kaçak 20 cmH2O < 20 ml/dk

Ortam 

Parametreler Çal ma Saklama

Is 5ºC  35ºC -20ºC  70ºC 

Nem 15%  93% Yo u masz 0  93% Yo u masz

Atmosfer basnc 700 hPa  1060hPa 500hPa 1060hPa 

Fiziksel ve Elektriksel Snflandrma 

Parametreler De er

Boyut 24.5 cm U x 16.0 cm G x 10.5cm Y 
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A rlk 1.82kg 

AC Güç 100  240VAC 50/60 Hz 

AC akm 1.8 A Maks  

DC Güç 24 V 

DC akm 3.33 A Maks  

Elektrik çarpmasna kar  koruma. II  

Electrik ok korumas BF  

Svlara kar  koruma seviyesi IP21 

Sterilizasyon gereklili i  Hayr 

Kategori ekipman AP/APG 

Çal ma modu Sürekli 

 

Cihazn Elden Çkartlmas 

Cihaz günlük atklarn yanna atmaynz, ayr bir bölüm kullannz. Bununla ilgili yerel yetkililer ile 

görü ebilirsiniz.  

EMC bilgisi 

UYARI:  

Elektrikli medikal cihazlar içinEMC (elektromanyetik uyumluluk) esaslarna göre özel 
önlemler alnmal ve bu esaslara göre i letilmelidir. Yetkili servisi arayarak EMC ile ilgili 
bilgi alabilirsiniz. 

Mobil RF ileti imi elektrikli medical cihazlar etkileyebilmektedir.
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Garant� Şartlar� 

M�comme Co. c�haz�n �şç�l�kten ve ürün özell�kler� �le �l�şk�l� malzemeden kaynaklanan hatalar�nda 

c�haz�n tedar�kç�ye sat�ş tar�h�den �t�baren �k� y�l garant� vermekted�r. Ürün bel�rt�len özell�kler� �le 

uyumlu çal�şmaz �se ar�zal� parçalar�n tam�r�n� ya da değ�ş�m�n� M�comme Co yapacakt�r.  

Bu garant� kaza, yanl�ş kullan�m, kötüye kullanma, c�haz�n özell�kler�n�n değ�şt�r�lmes�, su 

kaç�r�lmas� ya da malzeme ve �şç�l�k �le �l�şk�l� olmayan durumlarda geçerl� değ�ld�r.  

Bu garant� süres� M�comme Co taraf�ndan üret�lmem�ş aksesuarlar� kapsamamaktad�r. (maske, hortum …) 

Garant� �ç�n, ar�zal� ürünün sat�n al�nd�ğ� anda ürünü nün �lk al�c�s� taraf�ndan �dd�a ed�lmes� 

gerekl�d�r 

MANUFACTURER: 

M�comme Med�cal Technology Development Co., Ltd. 

Address: Room101-102, North 1st Floor, Superstar Enterpr�se Center, No8, Luj�ng Road, 

H�gh-Tech Zone, 410205, Changsha, Hunan, PEOPLE’S REPUBILIC OF CHINA 

Webs�te: http:/www.m�comme.com 

Hot l�ne: +86-4000-2000-33 

Fax: +86-0731-89916333 

E-ma�l: �nfo@m�comme.com 

EU AUTHORISED REPRESENTATIVE: 

Shangha� Internat�onal Hold�ng Corp. GmbH (Europe) 

E�ffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany 

Tel: 0049-40-2513175 

Fax: 0049-40-255726                                                             V2.1-E / Bas�m tar�h�: 01/07/2014 

                   

 


