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Invacare®

Perfecto2 / Perfecto2 V
Homefill ®-kompatibel

*  Dette er en FORENKLET brukerveiledning. FØR bruk er det er svært 
viktig å alltid lese komplett brukerveiledning som følger med 
produktet. Ta kontakt med BHM dersom du mangler denne.

Forenklet brukerveiledning*



  HÅNDTERING

Oksygenkonsentratoren skal alltid stå oppreist under transport. Om 
konsentratoren skal forsendes og emballasje mangler, kan dette skaffes 
fra Invacare.

  BETJENINGSANVISNING

Din oksygenkonsentrator er ment for individuell bruk. Det er et 
elektronisk apparat som skiller ut oksygen fra luften i rommet og 
tilfører oksygen direkte til deg via nesekanylen.

Avdeling for behandlinghjelpemidler (BHM) kan vise deg hvordan du 
bruker oksygenkonsentratoren. Du bør kontakte BHM dersom du har 
spørsmål eller problemer som gjelder oksygenkonsentratoren. Den 
komplette brukerhåndboken gir deg grunnleggende informasjon om 
produktet.

Advarsel: Luftinntaket på apparatet må aldri blokkeres. Pass på at det 
ikke er lo, hår og lignende i luftinngangene. Enheten plasseres i god 
avstand fra vegger, gardiner, møbler og lignende. Konsentratoren går 
på hjul og kan enkelt trilles fra rom til rom. Maksimal lengde på slangen 
er 15 meter.
MERK: Bruk av utstyr som PreciseRx™ pediatrisk flowmeter og 
HomeFill-kompressor vil føre til at alarmen om mulig blokkering 
deaktiveres

  VEDLIKEHOLD

Kabinettfilteret må rengjøres én gang per uke. Det kan støvsuges eller 
vaskes med mildt såpevann. Filteret må være helt tørt når det settes på 
plass igjen.
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Flowmeter
Kula i flowmeteret 
skal ligge midt på 
streken for angitt 
dosering. NB! Les 
av vinkelrett på 
flowmeteret.

Oksygenuttak

Innsugsfilter – skiftes årlig eller ved 
behov

Slange/adapter for fukteflaske

Kabinettfilter– 
rengjøres ukentlig

Strømtilførsel

Indikasjonslamper 
for oksygenrenhet 
og feilfunksjoner

Av/på-bryter

Sikring

Timeteller

Homefill-uttak. Les 
brukerveiledning for Homefill.



Ved spørsmål, ta kontakt med din avdeling for  
behandlingshjelpemidler.

Invacare®

Perfecto2 VHurtigveiledning

  FORKLARING AV INDIKATORLYS FOR OKSYGENRENHET

GRØNT lys (O2): normal drift, O2 85–96 %.

GULT lys ( ), O2 73–85 %: ring BHM øyeblikkelig. Du kan fortsette å 
bruke konsentratoren hvis du ikke har fått annen beskjed. Sørg for at 
det er en reserveløsning for oksygentilførsel i nærheten.

RØDT lys ( ), O2 lavere enn 73 %. Enheten er helt avstengt. Skift 
øyeblikkelig til reserveoksygen og ring BHM.

GRØNT lys med GULT blinkende lys: ring BHM øyeblikkelig. 
Oksygensensoren fungerer ikke riktig; du kan fortsette å bruke 
konsentratoren.

Symbolforklaring indikatorlys for oksygenrenhet

OKSYGENRENHET

O2

Automatisk stengning  
(bruk reserveløsning)

Under 
normalt

Normalt

RØD (kontakt BHM)

GUL

GRØNN
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