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1. Oversikt over symboler
Symboltast

ONLY

Overholder gjeldende
forskrifter for EE-avfall og
begrensninger av bruken av
visse farlige stoffer i elektrisk
og elektronisk utstyr
(WEEE/RoHS) i samsvar med
resirkuleringsdirektivet

I henhold til amerikansk
føderal lovgivning skal dette
utstyret kun selges av eller
etter fullmakt fra lege. Dette
kan også være gjeldende i
andre land
Type BF anvendt del

Hold tørr
Klasse II apparat
Ingen åpne flamme
(konsentrator); må ikke
brennes (batteri)

Må kun brukes innendørs
eller på et tørt sted, den må
ikke bli våt
ONLY

AC-strømkilde

ONLY

Forbudt å røyke mens
apparatet er i bruk

DC-strømkilde

Ikke bruk olje eller fett

Se bruksanvisningen/heftet.

Ikke demonter

Produsent

ONLY

Sertifise ingslogo for
elektrisk sikkerhetsbyrå

Europeisk samsvarserklæring
Produsenten av
denne bærbare
oksygenkonsentratoren har
fastslått at dette apparatet
er i overensstemmelse med
alle gjeldende FAA-krav
for transport av bærbare
oksygenkonsentratorer og
bruk om bord på fl
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EC REP

Autorisert representant i den
Europeiske Unionen
Dette symbolet angir bruk
av bilens DC-inngangskabel
(BA-306)

2. Introduksjon
Bruksområde
Inogen One® G5-oksygenkonsentratoren tas
i bruk på en foreskrivende basis av pasienter
med behov for ekstra oksygen. Apparatet
leverer høykonsentrert oksygen og brukes
med en nesekanyle for å kanalisere oksygenet
fra konsentratoren til pasienten. Inogen One®
G5 kan brukes hjemme, på en institusjon, i
kjøretøy og i ulike mobile miljøer.

Forsiktighetsregler og advarsler
Forsiktighetsvarsel
•

Et forsiktighetsvarsel indikerer at det må
tas en forholdsregel eller utføres service.
Hvis et slikt varsel ignoreres, kan det føre
til moderat personskade eller skade på
utstyret.

•

Ytterligere overvåking eller
oppmerksomhet kan være nødvendig
for pasienter som bruker dette apparatet
og som ikke er i stand til å høre eller se
varsler eller kommunisere ubehag. Hvis
pasienten viser tegn til ubehag, må en
lege kontaktes umiddelbart.

•

Inogen One® G5 er ikke laget eller
spesifise t for bruk sammen med
luftfukter, forstøver eller for tilkobling
til annet utstyr. Bruk av dette apparatet
sammen med luftfukter, forstøver
eller annet tilkoblet utstyr, kan påvirke
ytelsen og/eller føre til skade på utstyret.
Ikke foreta endringer på Inogen One®
G5-oksygenkonsentratoren. Eventuelle
modifi asjoner utført på utstyret kan
svekke ytelsen eller skade utstyret og vil
gjøre garantien ugyldig.

•

Bruk ikke olje, fett eller oljebaserte
produkter på eller i nærheten av Inogen
One® G5.

•

Ikke bruk smøremidler på Inogen One®
G5 eller tilbehøret.

•

Ikka la Inogen One® G5 bli liggende i
omgivelser som kan komme opp i høye
temperaturer, som i en parkert bil når
det er varmt. Dette kan føre til skade på
apparatet.

•

Unngå å ta på de elektriske kontaktene
til den eksterne batteriladeren ettersom
skader på kontakter kan påvirke
laderens funksjonalitet.

•

Sørg for at luftinntaket eller uttaket
har fri tilgang når du bruker apparatet.
Blokkering av luftsirkulasjonen eller
det å ha apparatet i nærheten av en
varmekilde kan føre til innvendig
varmeoppbygging og stansing av eller
skade på konsentratoren.

Forventet levetid
Forventet levetid for Inogen One® G5oksygenkonsentratoren er 5 år, med unntak
av fil erhusene (metallkolonner) som har en
forventet levetid på 1 år, samt batteriene som
har en forventet levetid på 500 fulle lade-/
utladingssykluser.

Kontraindikasjoner og
forholdsregler
•

Dette apparatet er IKKE ment å være
livreddende eller livsopprettholdende.

•

Under visse omstendigheter kan bruk
av oksygenbehandling som ikke er
foreskrevet være farlig. Dette apparatet
skal kun brukes når det er foreskrevet av
en lege.

•

I henhold til amerikansk føderal
lovgivning skal dette utstyret kun selges
av eller etter fullmakt fra lege. Dette kan
også gjelde i andre land.

•

Nesekanylen må være klassifise t for
6 liter per minutt (f.eks. Salter Labs
16SOFT) for å sikre riktig pasientbruk og
oksygenlevering.

•

Det anbefales å ha en alternativ
oksygenforsyning tilgjengelig i tilfelle
strømbrudd eller mekaniske feil. Rådfør
deg med utstyrsleverandøren for
anbefalt reserveutstyr.

•

Det er pasientens ansvar å ha en
alternativ oksygenforsyning med seg på
reise. Inogen påtar seg intet ansvar for
personer som velger å ikke overholde
produsentens anbefalinger.
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•

Inogen One® G5-oksygenkonsentratoren
er designet for kontinuerlig bruk. For
en optimal levetid på fil erhusene
(kolonner), bør apparatet brukes
regelmessig.

•

Ikke bruk Inogen One® G5 uten at
partikkelfil eret er på plass. Partikler som
suges inn i systemet kan føre til skade på
utstyret.

•

Inogen One® G5-batteriet fungerer som
en sekundær strømforsyning i tilfelle et
planlagt eller uventet tap av AC- eller
DC-strømforsyningen oppstår. Når du
bruker Inogen One® G5 fra en ekstern
AC- eller DC-strømforsyning, må du
sørge for at et Inogen One® G5-batteri
er ordentlig på plass i enheten. Denne
prosedyren vil sikre en uavbrutt drift,
og varsler ved et eventuelt strømbrudd
mellom apparatet og den eksterne
strømforsyningen vil bli avgitt.

•

Sørg for at strømforsyningen befinner
seg på et godt ventilert sted ettersom
den er avhengig av luftsirkulasjon for
varmeavledning. Strømforsyningen
kan bli varm under bruk. Sørg for at
strømforsyningen er avkjølt før du tar
i den.

•

Ikke demonter strømforsyningen. Dette
kan føre til komponentfeil og/eller
sikkerhetsrisiko.

•

Ikke plasser noe annet i
strømforsyningsporten enn den
medfølgende ledningen. Ikke bruk
skjøteledninger sammen med Inogen
One® G5. Hvis du er nødt til å bruke en
skjøteledning, bruk en skjøteledning
med UL-merking (Underwriters
Laboratory) og med en tykkelse på
minst 1 mm/0,82 mm2. Ikke koble andre
enheter til den samme skjøteledningen.

•

•
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For å sikre oksygentilførsel, må du sørge
for at nesekanylen er ordentlig koblet til
dysetilkoblingen og at slangen ikke er
bøyd eller klemt på noen måte.
Skift ut nesekanylen regelmessig. Ta
kontakt med utstyrsleverandøren eller
legen din for å fastslå hvor ofte kanylen
bør skiftes.

•

Inogen One® G5 er designet for å
gi oksygentilførsel med høy renhet.
Meldingen “Oxygen Low” vil vises
dersom oksygenkonsentrasjonen
reduseres. Kontakt utstyrsleverandøren
din hvis meldingen vedvarer.

•

Sørg for at strømforsyningen kun
kommer fra én strømkilde (AC eller DC)
til enhver tid.

•

Kontroller at bilens kontakt er fri fra
sigarettaske og at adapterpluggen
passer godt inn i den. Hvis ikke, kan
apparatet overopphetes.

•

Ikke bruk strømforsyningen med
en sigarettpluggsplitter eller med
en skjøteledning. Dette kan føre til
overoppheting av DC-strømledningen.

•

Ikke hurtigstart bilen med DCstrømforsyningen tilkoblet. Dette
kan føre til spenningstopper som kan
koble ut strømmen og/eller skade
strømledningen.

•

Når du slår på Inogen One® G5 i en bil,
må du sørge for at bilens motor er i
gang først før du kobler DC-kabelen til
sigarettadapteren. Bruk av apparatet
uten at motoren er i gang kan føre til at
bilbatteriet lades ut.

•

En endring i høyde (for eksempel
fra havnivå til fjell) an påvirke hvor
mye oksygen som er tilgjengelig for
pasienten. Kontakt legen din før du reiser
til høyere eller lavere strøk, for å fastslå
om strømningsinnstillingen bør endres.

Advarsler
•

En advarsel indikerer at pasientens
sikkerhet kan være utsatt. Å overse en
advarsel kan føre til skade.

•

Apparatet produserer anriket
oksygengass, noe som akselererer
forbrenningen.

•

Ikke la røyk eller åpne flammer komme
innenfor en rekkevidde på 10 fot av
dette apparatet under bruk.

•

Unngå bruk av Inogen One® G5
i nærheten av forurensing, røyk
eller damp. Ikke bruk Inogen
One® G5 i nærheten av brennbare
bedøvelsesmidler, rengjøringsmidler
eller annen kjemisk damp.

•

Tuppen på sigarettadapterpluggen vil
bli VARM når den brukes. Ikke berør
tuppen umiddelbart etter at pluggen er
trukket ut av sigarettenneruttaket.

•

Det er pasientens ansvar å regelmessig
kontrollere batteriet og skifte det ut
etter behov. Inogen påtar seg ingen
ansvar for personer som velger å ikke
overholde produsentens anbefalinger.

•

Lydvarsler, alt fra 68 dBA til 78 dBA,
avhengig av brukerens posisjon, er ment
å advare brukeren om problemer. For å
sørge for at lydvarsler kan høres, må den
maksimale avstanden som brukeren kan
bevege seg bort fra apparatet avgjøres
i samsvar med støynivået i omgivelsen.
Kontroller at Inogen One® G5 befinner
seg på et sted hvor varslene kan høres
eller vil oppdages dersom de oppstår.

•

Inogen One® G5 og tilbehøret skal ikke
senkes i noen form for væske.

•

Ikke utsett apparatet for vann eller regn.
Ikke bruk apparatet i regnvær. Dette kan
føre til elektrisk støt og/eller skade.

•

Ikke bruk rengjøringsmidler annet
enn de som er angitt i denne
bruksanvisningen. Ikke bruk alkohol,
isopropylalkohol, etylenklorid eller
oljebaserte rengjøringsmidler på
apparatet eller på partikkelfil eret.

•

Ikka la Inogen One® G5 bli liggende i
omgivelser som kan komme opp i høye
temperaturer, som i en parkert bil når
det er varmt. Dette kan føre til skade
på apparatet.

•

Ikke bruk strømforsyninger, strømkabler
eller annet tilbehør enn de som er
angitt i denne brukerhåndboken. Bruk
av ikke-spesifise te strømforsyninger,
strømkabler eller tilbehør kan føre til
sikkerhetsrisiko og/eller svekke utstyrets
ytelse.

Ikke bruk andre fil erhus enn de som
er oppgitt i denne brukerhåndboken.
Bruken av ikke-spesifise te fil erhus kan
skape en sikkerhetsrisiko og/eller svekke
utstyrets ytelse og vil ugyldiggjøre
garantien.

•

Ikke demonter Inogen One® G5
eller tilbehøret, og ikke utfør annet
vedlikehold enn det som er beskrevet i
denne brukerhåndboken. Demontering
kan forårsake fare for elektrisk støt og
vil ugyldiggjøre garantien din. Ikke
fje n forseglingsetiketten. For andre
handlinger enn de som er beskrevet i
denne brukerhåndboken, ta kontakt
med utstyrsleverandøren for å få utført
service av autorisert personell.

•

•

Ikke kveil ledningen rundt
strømforsyningen når den ikke er i bruk.
Ikke kjør over, dra i eller legg gjenstander
på ledningen. Dette kan føre til skade på
ledningen og brudd i strømtilførselen til
oksygenkonsentratoren.

•

For å unngå fare for kvelning, hold alle
ledninger borte fra barn og dyr.

•

Hvis du begynner å føle deg syk eller
opplever ubehag når du bruker dette
apparatet, må du kontakte legen din
umiddelbart.

•

Sørg for at bilstrømstøpselet er
passende til strømkravene for Inogen
One® G5 (minimum 10 Amp, foretrukket
15 Amp). Hvis sokkelen ikke støtter en
last på 10 Amp, kan sikringen ryke eller
støpselet skades.
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3. Beskrivelse av Inogen One® G5-oksygenkonsentratoren
2

8

5

4

1

3

Brukerkontrollere

7

6

Element Beskrivelse

Funksjon

1

PÅ/AV-knapp

Trykk på knappen én gang for å slå på apparatet, og hold knappen inne i ett
sekund for å slå det av.

2

Knapper for strømningsinnstillinger

Bruk knappene - eller + for strømningsinnstilling for å velge innstillingen
som vises på displayet. Det finnes seks innstillinge , fra 1 til 6.

3

Volumkontrollknapp

Hvis du trykker på denne knappen, endres volumnivået, fra 1 til 4.

4

Lydvarselknapp

Med denne knappen kan lydvarsel for deteksjon av åndedrett på Inogen
One® G5 slås av og på.
Varselmodus for deteksjon av åndedrett. Inogen One® G5 vil varsle med
hørbare og visuelle signaler for å angi “ingen åndedrett detektert” når denne
modusen er aktivert og ingen åndedrett har blitt detektert i 60 sekunder.
Etter 60 sekunder går apparatet over i automatisk pulsmodus, og når en
åndedrett er detektert vil apparatet gå ut av automatisk pulsmodus og gå
som normalt. Displaymodusens indikasjonsområde vil vise et bjelleikon, et
blinkende gult lys og en melding når varselet er aktivert.
Ved strømbrudd forblir lydvarselet for åndedrettsregistrering i innstilt modus.

Brukergrensesnitt
Element Beskrivelse

Funksjon

5

Display

Denne skjermen viser informasjon om strømningsinnstilling,
strømstatus, batterinivå og feil. Displayets utseende vil variere.
Før bruk, fje n den statiske FCC-etiketten fra skjermen.

6

Indikatorlamper

Et grønt lys indikerer åndedrettsregistrering. Et gult lys indikerer enten
en endring i driftsstatus eller en tilstand som eventuelt må sjekkes
(varsling). Et blinkende lys har høyere prioritet enn et konstant lys.

7

Lydsignaler

Et lydsignal (pip) indikerer enten en endring i driftsstatus eller en
tilstand som eventuelt må sjekkes (varsel). Raskere pipetoner indikerer
høyere prioritet. Standardvolumet er satt til nivå 1 og kan justeres til
høyere innstillinger, men det kan ikke slås av. Ved strømbrudd forblir
lydsignalet i brukerens foretrukne justerte innstilling.

8

Bakgrunnsbelysning

Bakgrunnsbelysningen belyser displayet i 15 sekunder når du trykker
én gang på strømknappen.
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Inngangs-/utgangskoblinger
Partikkelfil er
Filtrene må være
på plass ved
inntaksenden av Inntakskonsentratoren ventil
under bruk
for å holde
innløpsluften ren.

Kanyledysetilkobling
Nesekateteret
kobles til denne
Inntaks- dysen for utmating
ventil
av Inogen One® G5
oksygenert luft.

Strømtilkobling

USB-port

Tilkobling for
ekstern strøm fra
AC-strømforsyningen eller DCstrømkabelen.

Kun for servicebruk.

4. Driftsveiledning
Generelle instruksjoner
1.

Plasser Inogen One® G5 på et godt
ventilert sted.

2.

Luftinnløp og -utløp må ikke være
tildekket. Plasser Inogen One® G5 slik
at eventuelle lydvarsler kan høres. Bruk
alltid Inogen One® G5 i oppreist stilling
(se figu en for riktig stilling).

3.

Sørg for at partikkelfilt e er på plass i
begge ender av apparatet.

4.

Sett inn Inogen One® G5-batteriet
ved å skyve batteriet på plass til låsen
returnerer til øvre posisjon.

5.

Koble AC-kontakten til strømforsyningen.
Koble AC-strømkontakten til strømkilden
og koble kontakten til Inogen One® G5.
Den grønne lampen på strømforsyningen
vil lyse, og konsentratoren vil avgi en
pipetone.

1., 2., 3.

Inntaksventil

Inntaksventil

Uttaksventil

4.
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6.

Koble nesekanylrøret til dysekoblingen.
Dysekoblingen befinner seg på
toppen av Inogen One® G5. Bruk en
enkel lumenkanyle som er opptil 7,5
meter lang for å sikre riktig deteksjon
av åndedrett og oksygentilførsel.
Ytterligere titrering kan være nødvendig
for å sikre riktig oksygentilførsel ved
bruk av en bestemt kanyle. Hvis dette er
tilfellet, må du kontakte legen din.

7.

Slå på Inogen One® G5 med AV/PÅknappen. Apparatet avgir en kort
pipetone når Inogen-logoen vises.
Vennligst vent-ikonet (
) vises mens
konsentratoren startes opp. Displayet
viser den valgte strømningsinnstillingen
og strømstatusen. Etter en kort
oppstartssekvens vil det startes en
oppvarmingsprosedyre som tar opptil
2 minutter. I løpet av denne tiden
bygger oksygenkonsentrasjonen seg
opp, men har kanskje ikke nådd innstilt
nivå. Ytterligere oppvarmingstid kan
være nødvendig hvis Inogen One® G5
har vært oppbevart ved ekstremt kald
temperatur.

8.

Still inn Inogen One® G5 med
strømningshastighet som foreskrevet av
lege eller kliniker. Bruk knappene + eller
- for å justere Inogen One® G5 til ønsket
innstilling. Gjeldende innstilling kan sees
i displayet.

9.

Plasser nesekanylen på ansiktet og pust
gjennom nesen. Inogen One® G5 vil
detektere når inhaleringen starter, og
levere oksygen nøyaktig ved inhalering.
Inogen One® G5 vil detektere hvert
åndedrag og således fortsette å levere
oksygen. Når pustefrekvensen endres,
vil Inogen One® G5 oppdage disse
endringene og kun levere oksygenet
som du trenger. Hvis du inhalerer svært
raskt mellom åndedragene, kan Inogen
One® G5 noen ganger ignorere enkelte
åndedrag, noe som vises som et tapt
åndedrag. Dette kan være normalt da
Inogen One® G5 detekterer og overvåker
endringene i pustemønsteret. Inogen
One® G5 vil vanligvis sanse neste
åndedrag og levere oksygen i samsvar
med det.
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5., 6.

7., 8.

10. En grønn lampe vil blinke hver gang
det detekteres et åndedrag. Sørg for
at nesekanylen sitter riktig på plass på
ansiktet ditt og at du puster gjennom
nesen.

10.

Alternativer for strømforsyning
Enkelt og dobbelt litium-ion-batteri
Batteriet kan drive Inogen One® G5 uten
tilkobling til en ekstern strømkilde. Når et
enkelt batteri er fulladet, vil apparatet kunne
brukes i opptil 6,5 timer. Med et dobbelt
batteri kan apparatet brukes i opptil 13 timer.
Batteriet lades opp når det er riktig satt inn
i Inogen One® G5 og apparatet er koblet til
en AC- eller DC-strømkilde. Oppladingstiden
er opptil 3 timer for et enkelt batteri og 6
timer for et dobbelt batteri. Når Inogen One®
G5 brukes med batteristrøm, vil batteriet
lades ut. Displayet viser anslått gjenværende
prosentandel (%) eller minutter for bruk.
Når konsentratoren registrerer at batterinivået
er lavt med mindre enn 10 minutter igjen, vil
du høre et varsel for lav prioritet. Når batteriet
er tomt, endres varselet til høy prioritet.

Enkelt batteri (BA-500)
og dobbelt batteri (BA-516)

Når batterinivået er lavt, kan du gjøre ett av
følgende:
•

Plugge Inogen One® G5 inn i en AC- eller
DC-strømkilde ved hjelp av AC- eller DCkabelen.

•

Skifte ut batteriet med et ladet batteri
når du har slått av Inogen One® G5 (ved
å trykke på PÅ/AV-knappen). For å fje ne
batteriet, holder du inne batterilåsen og
skyver batteriet av konsentratoren.

•

Hvis batteriet er tomt, må du
lade batteriet eller fje ne det fra
konsentratoren.

Hvis Inogen One® G5 brukes med vekselstrøm
eller likestrøm, vil batteriene lades opp under
bruk. Hvis Inogen One® G5 forblir tilkoblet til
strømmen etter at batteriene er fulladet, vil
det ikke skade konsentratoren eller batteriet.
For å sørge for at batteriet lades riktig, må du
kontrollere at riktig AC- og DC-strømadapter
brukes og at adapteren er satt inn riktig i
stikkontakten. Følg med i displayet eller på
lampene som viser ladestatus.

AC-strømforsyning
(BA-501)

DC-strømkabel
(BA-306)
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MERKNAD: Når du begynner å lade et fullt utladet batteri, kan ladeprosessen starte og stoppe i
løpet av de første minuttene.
Hold alltid væsker borte fra batteriene. Hvis batteriene blir våte, må du umiddelbart slutte å
bruke dem, og avhende dem på riktig måte.
For å få mest ut av batteritiden, må du unngå å bruke dem i temperaturer lavere enn 5 ˚C (41 ˚F)
eller høyere enn 35 ˚C (95 ˚F) over lengre tid.
•

Oppbevar batteriet på et kjølig og tørt sted. Oppbevar batteriet med et batterinivå på 40–50 %.

•

Hvis du bruker fle e batterier, må du kontrollere at hvert batteri er merket (1, 2, 3 eller A, B, C
osv.) og roter regelmessig. Batteriene skal ikke være inaktive i mer enn 90 dager om gangen.

Batteriladeindikator
Når enkelt- eller dobbeltbatteriet ikke er festet
til Inogen® One G5-konsentratoren, kan du
kontrollere batteriindikatoren på batteriet
for å finne ut va batterinivået er. Finn ut hva
batterinivået er ved å trykke på den grønne
batterikonknappen og se hvor mange LED-lys
som lyser.
4 LED-lys: 75 % til 100 % fullladet
3 LED-lys: 50 % til 75 % fullladet
2 LED-lys: 25 % til 50 % fullladet
1 LED-lys: 10 % til 25 % fullladet
1 LED-lys blinker: Batteriet er mindre enn 10 %
fullladet og må lades opp

Oversikt over strømforsyningen
Inogen One® G5 vekselstrømforsyning (BA-501) brukes til å drive Inogen One® G5konsentratoren fra en AC-strømskilde.
Strømforsyningen for Inogen One® G5 er spesifikt laget or bruk med Inogen One® G5oksygenkonsentratoren (IO-500). Vekselstrømforsyningen leverer nøyaktig strøm og spenning
som kreves for å drive Inogen One® G5 på en sikker måte, og er laget for bruk med spesifise te
strømkilder. Når strømforsyningen brukes med en AC-strømkilde, tilpasser strømforsyningen seg
automatisk til en inngangsspenning fra 100 V til 240 V (50–60 Hz), noe som muliggjør bruk med
de fles e strømkilder over hele verden.
AC-strømforsyningen vil lade batteriene i Inogen One® G5 når apparatet er koblet til en
AC-strømkilde. På grunn av begrensninger i strømtilførsel på fl , kan ikke AC-strømforsyningen
brukes til å lade batteriene i Inogen One® G5 om bord på fl .
AC-strømforsyningen brukes med følgende komponenter:
1.

Strømforsyning med tilkoblet strømkabel for tilkobling til Inogen One® G5.

2.

AC-strømkabel til strømkilden.

DC-strømkabelen (BA-306) er laget for bruk med Inogen One® G5-oksygenkonsentratoren
(IO-500). DC-strømkabelen kan kobles direkte til en sigarettenner i bilen eller en strømadapter.
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Tilbehør for Inogen One® G5
Nesekanyle
En nesekanyle må brukes sammen med
Inogen One® G5 for å levere oksygen fra
konsentratoren. Det anbefales bruk av en
enkel lumenkanyle som er opptil 7,5 meter
lang for å sikre riktig pustdeteksjon og
oksygentilførsel.

Bæreveske (CA-500)
Bærevesken har et beskyttende omslag med
håndtak og skulderrem for å kunne bære med
seg Inogen One® G5. Inogen One® G5 kan
betjenes med batteristrøm under transport
med bæreveske.
1.

Sett Inogen One G5 inn i bærevesken
gjennom den nedre glidelåsåpningen
med kanylebrodden vendt opp på høyre
forside. Fest på det enkle eller doble
batteriet og lukk nederste klaff.

2.

Kanylebrodden vises på toppen av
vesken slik at du kan ta i bruk apparatet.
Du kan ha tilgang til hele displayet ved å
ta tak i den korte materialetrekkfliken på
toppklaffen, like ovenfor gripehåndtaket
på den bakre toppdelen av vesken.

3.

Begge inntaksventiler bør være synlige
gjennom de åpne nettingspanelene på
begge sider av vesken. Uttaksventilen bør
være synlig fra det åpne nettingspanelet
på fronten av undersiden av vesken like
over glidelåssømmen.

4.

Det er en liten åpning på baksiden av
vesken for å koble til et AC- eller DC-uttak
skulle du trenge å lade opp apparatet.

5.

Det finnes en li en lomme under
den fremre klaffen på vesken med
en glidelås som du kan bruke for å
oppbevare mindre gjenstander i, slik
som ID-kort og penger. Det ekstra
kanylrøret kan gjemmes i den åpne
lommen på forsiden av vesken.
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6.

Du kan også feste vesken på baggasje
eller tralle, slik at du ikke behøver å bære
vesken når du er ute og reiser.

7.

Bærebeltet har en avtagbar skulderpute
og en justerbar stropp som kan justeres
fra 24 tommer til 48 tommer i lengden.

8.

For vaskeanvisninger, rengjør med en
fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel
og tørk den til den er tørr.

Valgfritt tilbehør
Ryggsekk (CA-550)
Alternativ/valgfri måte å bære Inogen One® G5
på, håndsfri, mer komfort, og med praktiske
lommer for ekstra tilbehør. Ring Inogenkundestøtte for å bestille.

Ekstern batterilader (BA-503)
Inogen One® G5 ekstern batterilader kan brukes
til å lade enkelt eller dobbelt batteri til Inogen
One® G5.
1.

Koble AC-strømledningen for den
eksterne batteriladeren til en stikkontakt.

2.

Koble til AC-strømforsyningen til den
eksterne batteriladeren.

3.

Skyv laderen på Inogen One G5-batteriet
ved å klikke og låse på plass i laderen.

4.

Når batteriet er i riktig posisjon, vil et
konstant rødt lys indikere at batteriet
lades.

5.

Når den grønne lampen begynner å
lyse, er batteriet fulladet.

MERKNAD: Disse kontaktene vil ikke kunne forsyne strøm dersom ikke et batteri er på plass
og lades.
Ta ut kontakten for å fje ne strømmen fra den eksterne batteriladeren.
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Reise med Inogen One G5-systemet
FAA tillater Inogen One G5 om bord på alle amerikanske fl . Her finner du noen få åd for å gjøre
flytu er med apparatet enkelt.
•

Sørg for at Inogen One G5 er ren, i god stand og uten skader eller andre tegn på slitasje
eller misbruk.

•

Ta med deg nok oppladede batterier til å drive Inogen One G5 minst 150 % av forventet
reisetid. Ta med i betraktning fly eisetiden, tiden før og etter fly eisen, sikkerhetskontroller,
eventuelle fly orbindelser og uforventede forsinkelser.

•

FAA-forskriftene krever at alle ekstra batterier pakkes individuelt og beskyttes for å hindre
kortslutning, og de kan kun tas med i håndbagasjen som du tar med deg om bord på fl et.

•

Enkelte fl selskaper kan ha utstyrt fl ene med elektrisk strømforsyning om bord i fl et.
Tilgjengeligheten varierer imidlertid avhengig av fl selskap, fly ype og billettklasse. Du
bør sjekke tilgjengeligheten hos fl selskapet og eventuelle spesielle krav til batterilevetid
48 timer før du reiser. I dette tilfellet må følgende fremgangsmåte for overgang fra
batteristrøm til elektrisk strømforsyning om bord på fl et følges:
º Fjern batteriet fra Inogen One G5.
º Koble DC-strømkontakten til Inogen One G5 og plugg inn i strømkontakten som er 		
tilgjengelig på fl et.

MERKNAD: AC-strømforsyningen kan ikke brukes til å lade Inogen One G5-batteriet når du er
om bord på fl et. Hvis du reiser med buss, tog eller båt, ta kontakt med transportøren din for å
finne ut om st ømforsyning er tilgjengelig.

5. Hørbare og synlige signaler
Display
Inogen One® G5-displayet inneholder strømstatusikoner, modusikoner, informasjonsikoner og
varslingsikoner.

Strømstatussymboler
Disse symbolene er eksempler på symbolene som vises i displayet når Inogen One® G5 går
på batteristrøm.
Batteriet er tomt
Batteriet har mindre enn 10 % igjen.
Ikonet blinker.
Batteriet har ca. 40–50 % igjen.
Batteriet er fulladet.
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Modussymbolene nedenfor er eksempler på symbolene som vises når Inogen One® G5 brukes
med en ekstern strømforsyning og lader batteriet. Lynet indikerer at en ekstern strømforsyning
C
er tilkoblet.

!

Batteriet er fulladet og lades etter behov for å opprettholde
batterinivået.
Batteriet lades, batterinivået er mellom 60 % og 70 %.
Batteriet lades, batterinivået er mindre enn 10 %.
Inogen One® G5 brukes med en ekstern strømkilde uten batteri.

Modussymboler
Disse modussymbolene vises i displayet.
Lydvarsel for pustedeteksjon er aktivert.
Lydvarsel for pustedeteksjon er deaktivert. Dette er standardinnstillingen.
Lydnivå 1
Lydnivå 2
Lydnivå 3
Lydnivå 4

Displayikoner
Ikonene nedenfor er eksempler på de som vises når du er knyttet til Bluetooth-funksjonalitet.
Bluetooth slått av.
Bluetooth slått på.
Parer med Inogen Connect-applikasjonen.
Konsentratoren er ikke paret med den mobile enheten.
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Informasjonsikoner
De følgende informasjonsikoner er ikke fulgt av noen hørbar tilbakemelding eller noen visuell
endring i indikatorlys.

Beskrivelse

Displayikoner

Status/handling/forklaring

Innstilling av X
Vennligst vent

Vises under oppvarming. "X" representerer den
valgte strømningsinnstillingen (f.eks. innstilling 2).

Innstilling av X batteritimer:minutter

Standardvisning ved drift på batteristrøm. "X"
representerer den valgte strømningsinnstillingen
(f.eks. innstilling 2). "HH:MM" representerer
omtrentlig gjenværende timer og minutter på
batteriet (f.eks. 1:45).

TT:MM
Innstilling X
batterilading XX %

Standardvisning ved bruk av ekstern
strømforsyning og batteriet lades. "xx %"
representerer batterinivå i prosent (f.eks. 86 %).

Innstilling av X
batteri XX %

Standardvisning når batteriet ikke lades, eller når
gjenværende brukstid ikke er tilgjengelig
fra batteriet.

Batterilading XX %

Vises når konsentratoren er koblet til strøm og
lader batteriet (ingen oksygenproduksjon). Det
er normalt at et fulladet batteri viser mellom 95
% og 100 % når ekstern strøm kobles fra. Denne
funksjonen maksimerer batteriets levetid.

%
Tilbakestilling
av fil erhus

Vises når det er nødvendig å utføre vedlikehold på
fil erhusene, og når nye fil erhus er blitt installert.

Tilbakestilling av
fil erhus vellykket

Vises når fil erhusene har blitt tilbakestilt.

Overføring av
datalogg pågår

Dette ikonet vises under alle overføringer av
datalogger og programvareoppdateringer startet
via Inogen Connect-appen.

ELLER
Programvareoppdatering pågår
(kun appen)
Overføring av
datalogg vellykket
(kun appen)

Dette ikonet vises etter at overføringer av
datalogger har blitt gjennomført via Inogen
Connect-appen.
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Varslingsikoner
Inogen One® G5 overvåker ulike parametere under bruken, og bruker et intelligent
varslingssystem for å varsle om funksjonsfeil i konsentratoren. Matematiske algoritmer og
tidsforsinkelser brukes til å redusere sannsynligheten for falske varsler, samtidig som det sikres
riktig varsling når det oppstår et varsel.
Hvis fle e varslingsforhold registreres, vises varselet med høyest prioritet.
Vær oppmerksom på at manglende respons på årsaken til et varsel med lav, middels og høy
prioritet potensielt kan føre til ubehag eller reversible mindre skader, og utvikle seg den tiden
det tar å bytte til en reserveoksygenkilde.
Følgende varslingsikoner er ledsaget av et enkelt, kort pip.

Beskrivelse

Displayikoner

Status/handling/forklaring

Vennligst vent
Avslutter

På/av-knappen har blitt holdt inne i to sekunder.
Konsentratoren stenger ned systemet.

Timer:Minutter

Lydvarselknappen har blitt holdt inne i fem
sekunder.

Programvareversjon:
Serienummer

!

TT:MM
Vx.x:SN

C

Varsler med lav prioritet
Følgende lave prioritetsvarsler følges med et dobbelt pip og et ensfarget gult lys.

Beskrivelse

Displayikoner

Status/handling/forklaring

Lavt batterinivå
Sett i strømledning

Batterinivået er lavt, mindre enn 10 minutter
gjenstår. Koble til en ekstern strømforsyning eller
slå av apparatet og sett inn et fullt oppladet batteri.

Erstatt fil erhus

Vedlikehold av fil erhuset må gjøres innen 30 dager.
Kontakt leverandøren av utstyret for å avtale service.

Kontroller batteri

Det har oppstått en feil på batteriet. Sjekk
forbindelsen til batteriet og sørg for at det er
ordentlig festet og låst i konsentratoren. Hvis
feilen vedvarer på samme batteri, må du slutte å
bruke batteriet og bytte til nytt batteri, eller ta ut
batteriet og bruke konsentratoren med en ekstern
strømforsyning.

Lavt oksygen

Konsentratoren produserer oksygen ved et noe lavt
nivå (< 82 %) i en periode på 10 minutter. Kontakt
utstyrsleverandøren din hvis tilstanden vedvarer.
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O2

Varsler med lav prioritet (fortsatt)
Beskrivelse

Displayikoner

Status/handling/forklaring

Fjern batteriet for
avkjøling

Batteriet har overskredet maks ladetemperatur
og ladingen er avbrutt. Batteriet vil ikke lades opp
mens dette varselet er aktivt, men begynner å lades
igjen når batteritemperaturen går tilbake til det
normale driftsområdet. Hvis du ønsker å lade opp
batteriet før det er klart igjen, kan du ta ut batteriet
fra konsentratoren og la det avkjøles i et åpent
område i ca. 10–15 minutter. Sett deretter batteriet
inn i Inogen One® G5. Ta kontakt med leverandøren
av utstyret hvis problemet vedvarer.

Utfør service snart

Konsentratoren krever service så snart som mulig.
Konsentratoren opererer innen driftsområdet og
kan fortsette å brukes. Kontakt leverandøren av
utstyret for å avtale service.

Sensorfeil

Feil på oksygensensoren på konsentratoren. Du kan
fortsette å bruke konsentratoren. Ta kontakt med
leverandøren av utstyret hvis problemet vedvarer.

Varsler med middels prioritet
Følgende varsler med middels prioritet følges med et trippelt pip gjentatt hvert 25. sekund, og
et blinkende gult lys.

Beskrivelse

Displayikoner

Status/handling/forklaring

Ingen
pustedeteksjon
Kontroller kanylen

Konsentratoren har ikke registrert et pust på
60 sekunder. Sjekk om kanylen er koblet til
konsentratoren, at slangen ikke er i knekk og at
kanylen er plassert riktig i nesen.

Oksygenfeil

O2

Oksygenkonsentrasjonen har ligget under 50 %
i 10 minutter. Hvis tilstanden vedvarer, bytt til en
reserveoksygenkilde og kontakt leverandøren av
utstyret for å avtale service.

O2

Et pust er registrert, men det er ikke registrert
skikkelig oksygentilførsel.

O2 leveringsfeil
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Varsler med medium prioritet (fortsatt)
Beskrivelse

Displayikoner

Status/handling/forklaring

Advarsel om at
batteriet er VARMT

Batteriet har overskredet temperaturgrensen mens
konsentratoren går på batteristrøm. Hvis det er
mulig, flytt konse tratoren til et kjøligere sted eller
bruk ekstern strømforsyning og ta ut batteriet.
Kontakt utstyrsleverandøren din hvis tilstanden
vedvarer.

Advarsel på at
systemet er VARMT

Konsentratortemperaturen har overskredet
temperaturgrensen. Hvis mulig, flyt
konsentratoren til et kjøligere sted. Sørg
for at luftinnløp
og -utløp ikke er blokkert,
C
og at partikkelfilt ene er rene. Kontakt
utstyrsleverandøren din hvis tilstanden vedvarer.

!

Varsler med høy prioritet
Følgende høye prioritetsvarsler følges med et mønster på fem pip gjentatt hvert 10. sekund, og
et blinkende gult lys.

Beskrivelse

Displayikoner

Status/handling/forklaring

Batteriet er tomt
Sett i strømledning

Konsentratoren har ikke nok batteristrøm
til å produsere oksygen. Koble til en ekstern
strømforsyning eller bytt batteri, og start om
nødvendig på nytt ved å trykke på på/av-knappen.

Batteret er VARMT

Batteriet har overskredet temperaturgrensen
mens konsentratoren går på batteristrøm.
Konsentratoren har sluttet å produsere oksygen.
Hvis det er mulig, flytt konse tratoren til et
kjøligere sted, og slå den deretter av og på igjen.
Sørg for at luftinnløp og -utløp ikke er blokkert,
og at partikkelfilt ene er rene. Hvis tilstanden
vedvarer, bytt til reserveoksygenkilde og kontakt
leverandøren av utstyret.

Systemet er VARMT

Konsentratortemperaturen er for høy og
oksygenproduksjonen stenges av. Sørg for
at luftinnløp og -utløp ikke er blokkert, og at
partikkelfilt ene er rene. Hvis tilstanden vedvarer,
bytt til en annen oksygenkilde og kontakt
utstyrsleverandøren din.

129

Varsler med høy prioritet (fortsatt)
Beskrivelse

Displayikoner

Systemet er KALDT

Dette kan skyldes at konsentratoren oppbevares
i kalde omgivelser (under 0 ºC). Flytt den til
varmere omgivelser slik at apparatet varmes opp,
før du slår det på. Hvis tilstanden vedvarer, bytt til
reserveoksygenkilde og kontakt leverandøren av
utstyret.

Systemfeil

Konsentratoren har sluttet å produsere oksygen og
slås av. Gjør følgende:
1. Bytt til reserveoksygenkilde
2. Kontakt leverandøren av utstyret

6. Feilsøking
Problem

Mulig årsak

Anbefalt løsning

Et problem ledsaget av
informasjon i displayet,
eller i form av lys- og/eller
lydsignaler

Se kapittel 5

Se kapittel 5

Konsentratoren slår seg
ikke på når du trykker på
på/av-knappen

Batteriet er tomt eller det er
ikke satt inn et batteri

Bruk ekstern strømforsyning
eller bytt til et fulladet batteri

AC-strømforsyningen er ikke
riktig tilkoblet

Sjekk forbindelsen og sjekk at
det grønne lyset lyser konstant

DC-strømledningen er ikke
riktig tilkoblet

Sjekk forbindelsen til
konsentratoren og
sigarettenneren eller annen
strømkilde

Funksjonsfeil

Kontakt leverandøren av
utstyret

Konsentratoren er ikke
slått på

Trykk på på/av-knappen for å
slå på konsentratoren

Kanylen er ikke riktig
tilkoblet, eller den er i knekk
eller blokkert

Sjekk kanylen og
dens tilkobling til
konsentratordysen.

Ingen oksygen
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7. Rengjøring, pleie og vedlikehold
Utskifting av kanyle
Nesekanylen skal skiftes ut regelmessig. Rådfør deg med legen din og/eller utstyrsleverandøren
og/eller kanylens produsentinstruksjoner for informasjon om utskifting. Det anbefales bruk
av en enkel lumenkanyle som er opptil 7,5 meter lang for å sikre riktig pustdeteksjon og
oksygentilførsel.

Utvendig rengjøring
Du kan rengjøre utsiden av beholderen med en klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel
(slik som DawnTM) og vann.

Rengjøring og utskifting av fil er
Partikkelfil erne må rengjøres ukentlig for å sørge for god luftstrøm. Fjern filt ene på forsiden og
baksiden av apparatet. Rengjør partikkelfil erne med et mildt rengjøringsmiddel (som DawnTM)
og vann, og skyll i vann og tørk før det brukes igjen.
Ta kontakt med leverandøren av utstyret eller Inogen for å kjøpe nye partikkelfilt e.

Utløpsfil er
Utløpsfil eret brukes for å beskytte brukeren mot innånding av små partikler i oksygenstrømmen.
Det følger et utløpsfil er med Inogen One® G5 som er beleilig plassert bak dysekoblingen.
Under normale forhold kan utløpsfil eret vare hele produktets levetid.

Skifte sikring på DC-strømledning
Sigarettennerpluggen har en sikring. Hvis DC-strømledningen brukes med en strømkilde som
man vet virker og apparatet ikke mottar strøm, må sikringen kanskje skiftes.
For å skifte sikringen følg nedenstående instruksjoner og se figu en nedenfor.
•

Fjern tuppen ved å skru av ringen. Bruk verktøy om nødvendig.

•

Fjern ringen, tuppen og sikringen.

•

Fjæren skal forbli inne i sigarettennerpluggen. Hvis fjæ en tas ut, må du sørge for å sette
den på plass før du setter inn sikringen.

•

Sett inn en ny sikring, Inogen RP#125 (BUSS MDA -12) og sett tuppen på plass igjen. Sørg
for at ringen settes riktig på plass og strammes til.

Standard og valgfritt tilbehør
Enkelt batteri for Inogen One® G5

BA-500

Dobbelt batteri for Inogen One® G5

BA-516

Bæreveske

CA-500

Ryggsekk

CA-550

Ekstern batterilader

BA-503

AC-strømforsyning

BA-501

DC-strømkabel

BA-306
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Vedlikeholdsartikler
Filter for utskifting av inntakspartikler

RP-500

Utstyr for utskifting av utløpsfil er

RP-404

Inogen One® G5-fil erhus

RP-502

Merknad: Ytterligere alternativer kan være tilgjengelige for landspesifi ke strømledninger.
Ta kontakt med Inogen eller utstyrsleverandøren din for å bestille.
Kontakt utstyrsleverandøren eller produsenten for hjelp med idriftsettelse, bruk, vedlikehold
eller for å rapportere uventet drift eller hendelser, hvis nødvendig.

Inogen One® G5
Fremgangsmåte for å skifte fil erhus
1.

Slå av Inogen One® G5-konsentratoren ved å trykke på strømknappen.

2.

Fjern Inogen One® G5-konsentratoren fra bærebeholderen.

3.

Fjern batteriet fra Inogen One® G5-konsentratoren.

4.

Vend Inogen One® G5konsentratoren på siden
slik at undersiden er synlig.
Metallfil erhuset kan sees på den ene
siden av apparatet.

4

(Det faktiske utseendet kan variere,
avhengig av modell med eller uten
trekkhåndtak.)
5.

A. Lås opp fil erhuset ved å skyve
låseknappen bort fra fil erhusene,
eller

5A

B. Ved å sette inn fil erhusverktøyet
(som vist). Se trinn 8 og fje n det øvre
støvdekselet for å få tak i verktøyet.

5B
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6.

A. Mens du holder knappen
åpen, skyver du fil erhusenheten
ut av enheten ved å trekke på
fil erhushåndtaket eller

6A

B. Sett inn verktøyet og trykk ned
mellom låsen og fil erhusene.

6B

7.

A. Fjern fil erhusene helt fra Inogen
One® G5. Begge fil erhus fje nes som
én enkel enhet eller

7A

B. Roter verktøyet opp for å skyve ut
fil erhusene.

7B

8.

A. Installasjon av fil erhus (metallrør):
Ta av støvhettene fra fil erhuset. Pass
på at det ikke er støv eller smuss der
støvhettene var plassert eller
B. Fjern støvhettene fra det nye
fil erhuset. Pass på at du beholder
toppdekselet, da det også er et verktøy
for fje ning av fil erhus.
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8A

8B

9.

A/B. Sett inn fil erhusenheten i Inogen
One® G5-konsentratoren. Ikke la endene
på fil erhusene være eksponert for
lenge, fil erhusenheten bør settes inn i
Inogen One® G5 så snart støvhettene er
fje net.

10. Skyv fil erhusenheten inn i apparatet
slik at fil erhusene sitter helt inn i
Inogen One® G5-konsentratoren. Den
fjæ belastede lås-knappen skal helt
tilbake til lukket stilling.

9A

9B

11. Koble AC-strømledningen til Inogen
One® G5 og sett AC-strømledningen inn
i en elektrisk stikkkontakt. Ikke slå på
Inogen One® G5-konsentratoren.
Følgende trinn kan tas ved å trykke på
bestemte knapper på enhetens skjerm
eller i Inogen Connect-appen.

Lukket og låst

10

Trinn fra apparatets display:
ºº

Trykk og hold inn pluss (+) og
(-) minus-knappen i 5 sekunder.
Skjermen viser følgende
informasjonsikon. Slipp knappen
når et ikon vises på skjermen.

ºº

Trykk på
varselknappen én
gang og skjermen viser følgende
informasjonsikoner.

ºº

Trykk på strømknappen
for å
slå på Inogen One® G5, og bruk
som normalt.

(Det faktiske utseendet kan variere,
avhengig av modell med eller uten
trekkhåndtak.)

Trinn med Inogen Connect-appen.
ºº

Hvis du bruker Inogen
Connect-appen, går du til
Avansert-skjermbildet, deretter
til Ytterligere informasjonskjermbildet og deretter klikker du
på tilbakestillingsknappen.
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8. Spesifi asjoner
Dimensjoner:
m / 8-cellebatteri
w / 16-cellebatteri

L/B/H: 7,19 tommer / 3,26 tommer / 7,11 tommer
L/B/H: 7,19 tommer / 3,26 tommer / 8,15 tommer
L/B/H: 7,19 tommer / 3,26 tommer / 9,03 tommer

Vekt:

4,77 pund (2,16 kg) (inkluderer enkelt batteri)

Støy:

38 dBA på innstilling 2
Maksimal lydeffekt på 60 dBA og maksimalt
lydtrykknivå på 50 dBA per ISO 80601-2-69

Oppvarmingstid:

2 minutter

Oksygenkonsentrasjon**:

90 % - 3 % /+ 6 % ved alle innstillinger

Innstillinger for strømningskontroll:

6 innstillinger: 1 til 6

Maksimalt utløpstrykk

< 28,9 PSI

Strøm: AC-strømforsyning:

AC-inngang:		
		
Auto-Sensing: 		
DC-inngang:		
Maks. spenning:

DC-strømkabel:
Oppladbart batteri:

100–240 VAC
50 til 60 Hz
2,0–1,0 A
13,5–15,0 VDC, 10 A
12,0 til 16,8 VDC (± 0,5 V)

Batterivarighet*:

Opptil 6,5 timer med enkelt batteri
Opptil 13 timer med dobbelt batteri

Batteriladetid:

Opptil 3 timer for et enkelt batteri
Opptil 6 timer for et dobbelt batteri

Omgivelsesfaktorer ved bruk:

Temperatur: 41 til 104 ˚F (5 til 40 ˚C)
Luftfuktighet: 0 % til 95 % ikke-kondenserende
Høyde over havet: 0 til 10 000 fot (0 til 3048 meter)

Omgivelsesfaktorer for frakt og
lagring:

Temperatur: -13 til 158 ˚F (-25 til 70 ˚C)
Fuktighet: 0 % til 95 %, ikke-kondenserende
Oppbevares på et tørt sted
Høyde over havet: 0 til 10 000 fot (0 til 3048 meter)

Transport:

Oppbevares tørt, håndteres med forsiktighet

* Batteritiden er avhengig av strøminnstillingen og forholdene
** Basert på atmosfæretrykk på 21,7 psi (101 kPa) ved en temperatur på 70 °F (21 °C)
Inneholder sendermodul IC: 2417C-BX31A. Inneholder FCC ID: N7NBX31A
Dette apparatet overholder del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1)
Dette apparatet forårsaker ikke skadelige forstyrrelser, og (2) Dette apparatet må tåle eventuelle
forstyrrelser, herunder forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Klassifisering
•

IEC klasse II utstyr

•

Type BF anvendt del

•

IP22 beskyttet mot dryppende vann
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•

Ikke egnet for bruk i nærvær av en
brannfarlig bedøvelsesblanding med luft
eller med oksygen eller nitrogenoksid.

•

Kontinuerlig drift

Avhending av utstyr og tilbehør
Følg lokale bestemmelser for avhending og gjenvinning av Inogen One® G5 og tilbehøret. Hvis
WEEE-forskriftene gjelder, må apparatet ikke kastes i usortert kommunalt avfall. I Europa, ta
kontakt med EU-autorisert representant for europeiske bestemmelser om avhending. Batteriet
inneholder litium-ion-celler og skal gjenvinnes. Batteriet må ikke brennes.

Pulsvolumer for Inogen One® G5 ved flytinnstillinge
Flytinnstillinger for Inogen One® G5
Åndedrag
per minutt

1

2

3

4

5

6

15

14

28

42

56

70

84

20

11

21

32

42

53

63

25

8

17

25

34

42

50

30

7

14

21

28

35

42

35

6

12

18

24

30

36

40

5

11

16

21

26

32

1050

1260

mL/åndedrag +/- 15 % per ISO 80601-2-67
Totalt
volum per
minutt
(ml/min)

210

420

630

840

Overholdelse av standarder
Dette apparatet er designet slik at det overholder følgende standarder:
•

IEC 60601-1 Elektromedisinsk utstyr, del 1: Generelle sikkerhetskrav

•

IEC 60601-1-2 3.1 Utgave, elektromedisinsk utstyr, del 1–2: Generelle sikkerhetskrav –
Sideordnet norm: Elektromagnetisk kompabilitet; Krav og tester

•

ISO 8359 oksygenkonsentratorer for medisinsk bruk – Sikkerhetskrav. RTCA DO 160

Merknad: IT-nettverk er et system som består av trådløs (Bluetooth) overføring mellom Inogen
One G5 og Inogen Connect-applikasjonen.
•

Tilkobling av Inogen One G5 til et IT-nettverk kan føre til tidligere uidentifise te farer for
pasienter, operatører eller tredjeparter.

•

Senere endringer i IT-nettverket kan introdusere nye risikoer og kreve ytterligere analyse

•

Endringer i IT-nettverket inkluderer:

º Endringer i IT-nettverkskonfigu asjonen;
º Tilkobling av ekstra elementer til IT-nettverket
º Frakobling av elementer i IT-nettverket
º Oppdatering av utstyr som er koblet til IT-nettverket
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Veiledning og produsentens erklæring – Elektromagnetisk immunitet:
Konsentratoren er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som beskrevet nedenfor. Brukeren av
konsentratoren bør sikre at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest
Ledet RF
IEC 61000-4-6

Utstrålt RF
EN 61000-4-3

IEC 60601
Testnivå

Samsvarsnivå

3 Vrms
150 kHz
til 80 MHz

3 Vrms

6 Vrms ved ulike bånd
per standard

6 Vrms ved ulike bånd
per standard

10 V/m
80 MHz
til 6,0 GHz

10 V/m

Elektromagnetisk miljø –
Veiledning
Bærbart og mobilt RF kommunikasjonsutstyr
skal ikke brukes nærmere noen del av enheten,
inkludert kabler, enn den anbefalte kalkulerte
separasjonsavstanden fra ligningen som gjelder
frekvensen for senderen.
Anbefalt separasjonsavstand:
d=1,2 √P 150 kHz til 80 MHz
d=1,2 √P 80 MHz til 800 MHz
d=2,3 √P 800 MHz til 2,5 GHz
Hvor P er den maksimale effektstrømklassifise ingen
for senderen i watt (W) i henhold til
produsenten av senderen og d er den anbefalte
separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrker fra faste RF-sendere, som fastsatt
av en elektromagnetisk stedsundersøkelsea,
skal være mindre enn samsvarsnivået i hvert
frekvensområdeb.
Som en tilstand som observeres for å sikre
samsvar med gjeldende retningslinjer for FCC
RF-eksponering, må du alltid holde minst
6 cm separasjonsavstand mellom antennen og
brukerens kropp.
Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr
markert med det følgende symbolet:

Elektrostatisk
utladning (ESD)

± 8 kV kontact

± 8 kV kontact

IEC 61000-4-2

± 15 kV luft

± 15 kV luft

Elektrisk hurtig
transient/burst

±2 kV for spenningsforsyningsfaser

±2 kV for spenningsforsyningsfaser

EC 61000-4-4

± 1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

± 1 kV for inngangs-/
utgangslinjer

Overspenning

± 1 kV linje(r) til linje(r)

± 1 kV linje(r) til linje(r)

IEC 61000-4-5

± 2 kV linje(r) til jord

± 2 kV linje(r) til jord

Spenningsfall,
kortslutning
og spenningsvariasjoner på
strømforsyningslinjene

0 % UT for 0,5 syklus ved
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315 °.

0 % UT for 0,5 syklus ved
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° og 315 °.

0 % UT for 1 syklus ved

0 % UT for 1 syklus ved

70 % UT for 25/30 syklus

70 % UT for 25/30 syklus

0 % UT for 200/300
syklus

0 % UT for 200/300
syklus

30 A/m

30 A/m

IEC 61000-4-11

Strømfrekvens
(50/60 Hz)
magnetisk felt
IEC 61000-4-8
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Gulv bør være av tre, betong eller keramiske
flise . Hvis gulv er dekket med syntetisk materiale,
kreves en relativ luftfuktighet på minst 30 %.
Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
lysnett eller sykehusets strømnett.

Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig
lysnett eller sykehusets strømnett. Legg til 6 cm
avstandsinfo et sted
Nettstrømforsyningen skal være fra offentlig nett
eller sykehusets strømnett. Om brukeren av
[ME EQUIPMENT eller ME SYSTEM] krever
kontinuerlig bruk ved strømbrudd er det
anbefalt at [ME EQUIPMENT eller ME SYSTEM] er
strømført fra en avbruddssikker strømforsyning
eller et batteri.

Magnetiske felt fra nettstrømfrekvensen skal
være på nivåer som er normale i et sykehusmiljø
eller i hjemmet.

n

e,

t

MERKNAD Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyere frekvensområdet.
MERKNAD Disse retningslinjene vil kanskje ikke gjelde i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av
absorpsjon og refleksjon f a bygninger, gjenstander og mennesker.
MERKNAD UT er hovednettspenningen før applikasjon av testnivå.
: Feltstyrke fra faste sendere, slik som basestasjoner for radio (mobil/trådløs) telefoner og mobiltelefoner, amatørradioer,
AM- og FM-radiokringkasting og TV-kringkasting kan ikke forutsees teoretisk med nøyaktighet. For å evaluere det
elektromagnetiske miljøet på grunn av faste RF-sendere, skal en elektromagnetisk undersøkelse overveies. Dersom den målte
feltstyrken på stedet der apparatet brukes overstiger det gjeldende RF-samsvarsnivået som beskrevet ovenfor, må apparatet
overvåkes for å sikre normal drift. Dersom apparatet oppfører seg unormalt kan det måtte treffes ytterligere tiltak, som å
endre retningen på enheten eller flyt e den til et annet sted.

a

: I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.

b

Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og
dette apparatet:
Denne konsentratoren er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø i hvilket strålt RF-forstyrrelse er kontrollert. Brukeren
av oksygenkonsentratoren kan forebygge elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimum avstand mellom
flyttba t og mobilt kommunikasjonsutstyr (sendere) og denne oksygenkonsentratoren som anbefalt nedenfor, avhengig av
maks utgangseffekt på kommunikasjonsutstyret.
Nominell maks utgangseffekt
fra sender (W)

Separasjonsavstand i henhold til senderfrekvens (M)
150 kHz til 80 MHz
d=1,2√P

80 MHz til 800 MHz
d=1,2√P

800 MHz til 2,5 GHz
d=2,3√P

0,01
0,1
1
10

0,12
0,38
1,2
3,8

0,12
0,38
1,2
3,8

0,23
0,73
2,3
7,3

100

12

12

23

For sendere klassifise t ved en maksimal effektstrøm ikke oppført ovenfor, kan den anbefalte separasjonsavstanden d i meter (m)
være kalkulert ved bruk av ligningen som gjelder frekvensen av senderen, hvor P er den maksimale effektstrømklassifise ingen i
watt (W) i henhold til produsenten av senderen.
MERKNAD

Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.

MERKNAD

Retningslinjene kan eventuelt ikke være gjeldende i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes
av absorpsjon og refleksjon f a bygninger, gjenstander og mennesker.

Veiledning og produsentens erklæring – Elektromagnetisk utslipp
Konsentratoren er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som beskrevet nedenfor. Brukeren av konsentratoren bør
sikre at den brukes i et slikt miljø.
Strålingstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – Veiledning

RF-utslipp
CISPR 11

Gruppe 1

Oksygenkonsentratoren bruker kun RF-energi for interne funksjoner. Derfor er det
svært lite RF-stråling og den vil sannsynligvis ikke skape interferens med utstyr i
nærheten.

RF-utslipp
CISPR 11
Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2
Spenningssvingninger/
flimmerst åling
IEC 61000-3-3

Klasse B

Oksygenkonsentratoren kan brukes i alle institusjoner, inkludert hjemmemiljøer
og steder med lavspenningsnett som forsyner bygninger for vanlige
husholdninger.

Klasse A
Overholder
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