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Invacare PreciseRX™ pediatrisk flowmeter 

Modellnr.: IRCPF16AW 

OBS: Kontroller at ingen av delene har blitt skadet under frakt. Hvis du oppdager skade, skal produktet 

IKKE brukes. Ta kontakt med speditøren/Invacare for å få ytterligere instruksjoner. 

Sammendrag av sikkerhetsinformasjon 

For å sikre at PreciseRX™ installeres på en trygg og korrekt måte, MÅ disse instruksjonene følges: 

ADVARSEL 

Du MÅ IKKE bruke dette produktet eller tilgjengelig tilleggsutstyr uten først å ha lest og forstått denne 

veiledningen og eventuelle andre instruksjoner, for eksempel brukerhåndbøker, servicehåndbøker eller 

instruksjonsark som følger med dette produktet eller tilleggsutstyr. Hvis du har problemer med å forstå 

advarslene eller instruksjonene, ta kontakt med en kvalifisert person i helsevesenet, en forhandler eller 

teknisk personell før du bruker dette utstyret, for å unngå personskade eller skade på utstyret. 

ADVARSEL FOR TILBEHØR 

Produktene fra Invacare er utviklet og produsert spesielt for bruk sammen med tilbehør fra Invacare. 

Tilbehør fra andre produsenter er ikke testet av Invacare og er ikke anbefalt for bruk sammen med 

produkter fra Invacare. 

ADVARSEL 

IKKE RØYK når du bruker dette utstyret. Hold alle fyrstikker, tente sigaretter og andre antennelseskilder 

borte fra rommet som dette produktet befinner seg i, og borte fra området hvor det blir gitt oksygen. 

RØYKING FORBUDT-skilt bør være plassert godt synlig. Tekstiler og andre materialer som normalt 

ikke brenner, blir lettantennelige og brenner kraftig i oksygenrik luft. Hvis denne advarselen ikke tas 

til følge, kan det føre til alvorlige branntilløp, skade på materiell og forårsake personskade eller død. 

Dersom olje, fett eller fettholdige stoffer kommer i kontakt med oksygen under trykk, kan dette 

forårsake en brå og voldsom antennelse. For eksempel bør du unngå håndkrem, matlagingsolje, 

sololje, solkrem og lignende produkter som inneholder olje. Hvis du bruker slike produkter, anbefaler 

Invacare at du vasker hendene før du bruker dette produktet. Slike stoffer MÅ holdes borte fra 

oksygenkonsentratoren, slanger, tilkoblinger og alt annet oksygenutstyr. IKKE bruk smøremidler, 

med mindre det er anbefalt av Invacare. 

PreciseRX pediatrisk flowmeter er konstruert for et inngangstrykk på bare 34,5 kPa (5 psi). 

Flowmeteret kan bare brukes sammen med Invacare-konsentratorer med 34,4 kPa (5 psi) 

utgangstrykk. Holdes utenfor rekkevidden til barn. 

Produktet MÅ IKKE demonteres. Overlat vedlikehold og reparasjoner til kvalifisert servicepersonell. 

Settet inneholder: Ett flowmeter 

Settet inneholder ikke: Klemsikre oksygenslanger, pediatrisk nesekanyle, fukterflaske og adapter 

(dersom aktuelt) 

VANLIGE PRODUKTPARAMETERE 

NOMINELT INNGANGSTRYKK: 34,5 ± 3,45 KPa (5 ± 0,5 psi)

OKSYGENINNTAK: 2 l/min

OKSYGENUTTAK: 0–750 cm3/min (0–¾ l/min)

TRINNJUSTERBAR FLOW 50 cm3/min (1/16 l/min)

NØYAKTIGHET, FLOWMÅLING: ± 10 % av hele måleområdet

Du finner mer informasjon om Invacares produkter, deler og tjenester på www.invacare.com 

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 

Instruksjoner for montering, installasjon og bruk 

http://www.invacare.com/
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BREDDE: 11,94 cm (4,7 in)

HØYDE: 14,48 cm (5,7 in)

DYBDE: 14,48 cm (5,7 in)

VEKT: 0,8 kg (1,86 lbs)

FRAKTVEKT: 1,1 kg (2,40 lbs)

Inngang

Utgang

BRUKSTEMPERATUR: 10–35 °C (50–95 °F)

OPPBEVARINGSTEMPERATUR: –29 til 70 °C (–20 til 158 °F)

Håndtering 

Utpakking/kontroll 

1. Se etter ytre tegn på skade på eske eller innhold. Dersom du ser tegn på sannsynlig skade, meld fra til
speditør/forhandler for å få ytterligere instruksjoner.

2. Fjern all løsemballasje fra esken.

3. Ta forsiktig alle komponenter ut av esken.

OBS: Behold all emballasje og esken for senere bruk. 

4. Kontroller at det ikke er hakk, bulker, riper eller annen skade på flowmeterets overflate.

Se over alle deler.

Oppbevaring 

1. Oppbevar flowmeteret innpakket på et tørt område.

2. IKKE plasser andre gjenstander oppå et innpakket flowmeter.

Vanlig oppsett 

ADVARSEL 

Ikke plasser kanylen på pasienten før alle slanger er koblet til. Dersom ikke denne rekkefølgen følges 

kan det renne vann tilbake gjennom slangen. 

Når det pediatriske flowmeteret skal justeres, MÅ flowmeteret på oksygenkonsentratoren stilles på 

2,0 l/min. Hvis ikke dette gjøres, vil prosedyren medføre at pasienten får feil flow. Invacare anbefaler 

at det brukes klemsikre oksygenslanger (følger ikke med) sammen med dette produktet. 

Hvis det ikke er foreskrevet bruk av fukterflaske, må ikke den total lengden av oksygenslangen fra 

det pediatriske flowmeteret og til pasienten overstige 7,6 m (25 ft), og den totale lengden av Alle 

slanger KAN IKKE overstige 15,2 m (50 ft). 

Hvis det er foreskrevet bruk av fukterflaske, må ikke den total lengden av oksygenslangen fra 

fukterflasken og til pasienten overstige 7,6 m (25 ft), og den totale lengden av Alle slanger knyttet 

til det pediatriske flowmeteret KAN IKKE overstige 11,8 m (39 ft). 

OBS: Se FIGUR 1 eller FIGUR 2 når det gjelder denne prosedyren. 

1. Plasser det pediatriske flowmeteret på et bord.

2. Drei bryteren på det pediatriske flowmeteret til fullt åpen stilling.

3. Slå på konsentratorens strømbryter. Strømlampen på kontrollpanelet vil lyse GRØNT.

Det vil bli avgitt alarmsignal som indikerer at systemet fungerer slik det skal.

4. Sett oksygenkonsentratoren til 2,0 l/min.

OBS: La konsentratoren kjøre i minimum 30 min for å sikre at konsentrasjonsnivået er tilfredsstillende. 

OBS: Tilbehør – oksygenslanger, slangekoblinger, kanyle og fukterflaske med adapter leveres ikke med det 

pediatriske flowmeteret.
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Oppsett dersom fukterflaske ikke er 

foreskrevet 

OBS: Se FIGUR 1 når det gjelder denne 

prosedyren. 

1. Koble en 2,1 m (7 ft) oksygenslange fra
konsentratorens uttak til det pediatriske
flowmeterets inntak.

2. Koble en oksygenslange (vises ikke) på maks.
7,6 m (25 ft) til det pediatriske flowmeterets
uttak.

3. Fest den motsatte enden av oksygenslangen
til en nesekanyle ved hjelp av en egnet
slangekobling (vises ikke).

Oppsett dersom fukterflaske er foreskrevet 

OBS: Se FIGUR 2 når det gjelder denne 

prosedyren. 

1. Koble en oksygenslange på maks. 2,1 m (7 ft)
fra konsentratorens uttak til det pediatriske
flowmeterets inntak.

2. Følg anvisningene fra produsenten av
fukterflasken om hvordan du fyller den
på og kobler den til oksygenslangen.

3. Når du har fylt fukterflasken med vann,
plasserer du den i fukterrommet på Invacare-
konsentratoren (fremgangsmåten for
montering av flasken er beskrevet i
eierhåndboken for konsentratoren).

4. Koble en oksygenslange på maks. 2,1 m (7 ft)
fra det pediatriske flowmeterets uttak til
fukterflaskens inntak (eventuelt ved hjelp
av en egnet adapter).

5. Koble en oksygenslange (vises ikke) på maks.
7,6 m (25 ft) til fukterflaskens uttak (vises ikke).

6. Fest den motsatte enden av oksygenslangen
til en nesekanyle ved hjelp av en egnet
slangekobling (vises ikke).

FORSIKTIG 
IKKE legg klemsikre oksygenslanger på KALDE 

gulv, da det vil danne seg kondens på innsiden 

av slangene 

FIGUR 1 Vanlig oppsett – Oppsett dersom 

fukterflaske ikke er foreskrevet 

FIGUR 2 Vanlig oppsett – Oppsett dersom 

fukterflaske er foreskrevet 

Stille inn flow på det pediatriske flowmeteret 

OBS: Se FIGUR 3 når det gjelder denne prosedyren.  

ADVARSEL 

IKKE velg en annen innstilling, med mindre legen har foreskrevet en endring i flow for PreciseRX pediatrisk flowmeter.



FORSIKTIG 
IKKE la vann eller andre stoffer trenge inn i flowmeterets åpninger. IKKE senk sokkel, flowmeter 

eller slanger i væske. 

1. Still inn det pediatriske flowmeteret i samsvar med legens anvisning.

OBS: Flowen på konsentratorens standard flowmeter vil falle under innstillingen 2,0 l/min. etter at Invacare 
PreciseRX pediatrisk flowmeter er installert og i bruk. 

2. Sentrer kulen på det pediatriske flowmeteret med linjen for den foreskrevne flowen.
Dette vil sørge for en nøyaktig flow.

3. Plasser kanylen på pasienten.

OBS: Enhetens utvendige overflater kan rengjøres med varmt såpevann. Rengjør med en myk, fuktig klut,

og tørk grundig.

FIGUR 3  Stille inn flow på det pediatriske flowmeteret 

BEGRENSET GARANTI 

Storbritannia: 

Invacare Ltd, South Road, Bridgend Industrial Estate, UK-Bridgend CF31 3PY 

Tlf.: (44) (0)1656 664 321, Faks: (44) (0)1656 667 532 

UK@invacare.com 

Irland: 

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland 

Tlf.: (353) 1 810 7084, faks: (353) 1 810 7085 

eire@invacare.com 

Invacare Corporation www.invacare.com 

USA 
One Invacare Way 
Elyria, Ohio USA  
44036-2125 
440-329-6000 
800-333-6900 
Teknisk støtte 
440-329-6593 
800-832-4707 

EU-representant 
Invacare Deutschland GmbH 
Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica 
Tlf.: (49) (0)57 31 754 0 
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