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N5A Nazal Maskesi 

BMC'nin N5A Nazal Maskesi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

Nazal Maskesi, rahat, esnek ve sessizdir. Ciltinizle temasını en aza 

indirerek tasarlanmıştır, bu nedenle tedavi sırasında size rahat 

verecektir. Bu kullanma kılavuzu, maskenizi doğru kullanmanız için 

ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sunmaktadır. 

Kullanım Amacı 

N5A Nazal Maskesi, Sürekli pozitif havayolu basıncı (CPAP) veya 

Bi-level sistemi gibi pozitif hava yolu basıncı cihazdan bir hastaya 

hava akımını noninvazif olarak yollıyor. 

N5A Nazal Maskesi ise: 

• Pozitif hava yolu basıncı tedavisi öngörülmüş yetişkin 

hastalar (> 66 lb / 30 kg) tarafından kullanılmalıdır.  

• Ev ortamında tek hastada yeniden kullanım ve hastane / kurumsal 

ortamında çok hastada yeniden kullanım için tasarlanmıştır. 

 

DİKKAT: ABD’de, Federal yasa, bu cihazın bir doktor tarafından satın 

alınması veya sipariş verilmesi sınırlandırmaktadır. 

Endikasyonlar 

Bu maskesi aşağıdaki koşullardaki hastalar için dikkatle kullanılmalıdır: 

• Yüz deformasyonu. 

• Kullanım sırasında maskesi ile temas edecek yaralı cilt. 



N5A Nazal Maskesi Kullanım Kılavuzu V1.1 

2 / 13 

T
ü

rk
ç
e
 

Maskesini Kullanmadan Ö nce 

 UYARILAR 

 Havalandırma delikleri açık tutulmalıdır. 

 Bu maske sadece CPAP ile yada doktor veya solunum terapisti 

tarafından önerilen iki seviyeli cihazlar ile kullanılmalıdır. 

 Cihaz açıldığı sürece maske kullanılmamalıdır. Maske 

donatıldığı zaman, cihazın hava üflemesinden emin olun. 

Açıklamalar: CPAP ve iki seviyeli cihazları maskenin dışında 

havanın sürekli akışı sağlamak için havalandırma delikleri var 

özel maskeler (veya konektörler)ile birlikte kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Cihaz açıldığında ve düzgün çalışmıyorsa, 

cihazdan gelen yeni hava havalandırma deliklerinden gelen 

dışarı solunan havayı temizler. Ancak, cihaz çalışmadığında, 

yetersiz temiz hava, maske yoluyla sağlanacaktır, ve üflenen 

hava tekrar nefes alınabilir. Solunan havanın yeniden 

soluklanması için birkaç dakikadan daha uzun süre gerektirebilir, 

bazı durumlarda, boğulmaya yol açabilir. Bu CPAP veya iki 

seviyeli cihazların çoğu modeller için geçerlidir. 

 Silikon alerjisi olan kullanıcılar için geçerli değildir. 

 Bu maske, yardımcı olmayan, donuklaşmış, tepkisiz ya da 

maskeyi kaldıramaz olan hastalarda kullanılmamalıdır. 

 Tamamlayıcı oksijen kullanırken tüm uyarılara uyun. 

 CPAP veya iki seviyeli cihaz çalışmazken, oksijen akışı kapalı 

olmalıdır, böylece kullanılmayan oksijen cihaz muhafaza içinde 

birikir ve yangın riski yaratmaz. 

 Oksijen yanmayı destekler. Oksijen sigara içildiğinde veya açık 

alev varlığında kullanılmamalıdır. Sadece iyi havalandırılan 

odalarda oksijen kullanır. 
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 Tamamlayıcı oksijen akışı sabit bir akış hızında, inhale oksijen 

konsantrasyonu basınç ayarları, hasta solunum şekli, maske, 

uygulama noktası ve kaçak oranınına bağlı olarak değişir. 

 Maskenin teknik özellikleri akış jeneratör ile uyumlu olup 

olmadığını kontrol etmek için klinisyen sağlanmıştır. Teknik 

özelliklerinin ötesinde kullanılır veya uyumsuz cihazlar ile 

kullanılırsa, maskenin mühürü ve konforü etkili olmayabilir, 

optimum tedavi elde edilemeyebilir, kaçak veya sızıntı oranı 

değişimi, akış jeneratörü fonksiyonunu etkileyebilir. 

 Maskeyi kullanırken HERHANGİ bir yan etki fark ederseniz Yüz 

Maskesini kullanmaya son verin ve hekiminize ya da uyku 

terapistinize başvurun. 

 Ayarları ve operasyonel bilgileri ile ilgili ayrıntılar için CPAP veya 

iki seviyeli cihaz kılavuzuna başvurun. 

 Maskeyi kullanmadan önce tüm ambalajı çıkarın. 
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Maske Parçaları 

 

 

 

N5A Nazal Maskesi yapısı 

Yastık montajı 

Ana kurulum 

Klipler 

Bağlayıcı 

Dirsek 

Fırdöndü 

Ç erçevesi 

Başlık 

Kısa boru 
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Maskenin takılması 

1 

 

2 

 

3 

 

Alnı çerçevesi ve 
kliplerin boşluklar 
aracılığıyla parçacığı 
tarafından başlık 
kayışları takın. 

Maskeyi burnunuzun 
üzerine tutun ve 
başlığı başınızın 
üzerine çekin. 

Kulaklarınızın aşağıya 
alt kayışları getirerek, 
ana kurulum kliplerini 
bağlayın. 

4 

 

5 

 

6 

 

Üst başlık kayışların 
rahat ve sağlam 
olduğu kadar eşit 
ayarlayın,ve maskeyi 
yeniden takın. 

Alt başlık kayışların 
rahat ve sağlam 
olduğu kadar eşit 
ayarlayın,ve maskeyi 
yeniden takın. 

Maske gösterildiği gibi 
giyildikten sonra. 
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Maskenin sökü lmesi 

Not: 

Ana kurulum parçalanmış olamaz. 

1 

 

2 

 

Başlık üst kısmını, çerçevesi üst 
kısmındaki kurulum deliğinden 
çıkarın. 

Ana kurulumından Yastık montajı 
çıkarın. 

3 

 

 

Çerçeve aksamından Kısa boru 
çıkarın. 
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Maskenin Evde Temizlenmesi 

Notlar: 

 Maske ve başlık yalnızca elde yıkamayla temizlenmelidir. 

 Başlık, klipleri çıkarmadan yıkanmış olabilir. 

 Maskeyi yıkarken, Dirsek, ve Ç erçevesi Ana kurulum 

düzeneğinden sökülemez. 

 İKAZLAR 

 Her zaman temizlik talimatlarını takip edin. Çamaşır suyu, klor, 

alkol, aromatikler, nemlendiriciler, antibakteriyel maddeler, ya 

da sistem veya hava tüpünün herhangi bir bölümünü 

temizlemek için kokulu yağlar içeren çözümler kullanmayın, 

takdirde maske zarar verebilir. 

 Doğrudan güneş ışığına veya ısı sistemi veya borunun herhangi 

bir bölümünü ortaya koymak bozulmasına neden olabilir. 

 Bileşenin herhangi bir görünür bozulma (vb, çizik, gözyaşları 

çatlama) olması halinde, bir bileşen atılmalı ve değiştirilmelidir. 

Günlük / Her Kullanımdan sonra                            

 Maske bileşenlerini söküm talimatlarına göre sökün. 

 Ayrılmış maske bileşenlerini (kafa teçhizatı hariç), bebek 

şampuanı kullanarak (örn.%1 oranında seyreltilmiş Alconox) 10 

dakika süreyle ılık (yaklaşık 30°C) suyla temizleyin. 

 Hava ağzını temizlemek için yumuşak tüylü bir fırça kullanın. 

 Tüm bileşenleri içme suyu kalitesinde suyla durulayın ve 

doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacakları bir yerde havayla 

kurumaya bırakın. 

 Tüm bileşenler kuruduğunda, yeniden birleştirme talimatlarına 

göre birleştirin. 
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Haftalık                                                   

Başlık ve tüm bileşenleri ılık sıvı deterjan (örn.%1 oranında 

seyreltilmiş Alconox) kullanarak ılık (yaklaşık 30°C) suyla yıkayın. 

Doğrudan güneş ışığı havada kurumasını bekleyin. 

Maskenin hastalar arasında yeniden işlem görmesi 

Bu maske başka bir hastada kullanılacaksa işlemden geçmesi 

gerekmektedir. Ekteki “Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatları” na 

bakın, ya da “Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatları” için BMC web 

sitesi www.bmc-medical.com.’a tıklatın. Eğer İnternet erişiminiz yok 

ise lütfen BMC temsilcisi ile irtibata geçin. 
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Maskenin Tekrar Monte Edilmesi 

1 

 

2 

 

Kısa boruyu Ana kurulum takın ve 
Fırdöndü'in güvenilir olduğunu 
doğrulayın. 

Yastık montajı ana kurulum takın ve 
Yastık montajı güvenilir olduğunu 
onaylayın. 

3 

 

 
 

Başlık üst kısmını ana kurulum üst 
kısmındaki kurulum deliğine takın. 
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Sorun Giderme 

Sorun Muhtemel nedeni Muhtemel çözüm 

Maske sizintisizliği 
düzgün olamaz 
veya rahatsız'dır. 

Maske yanlış monte 
edilmiş veya yanlış 
ayarlanmış olabilir. 

“Maskenin takılması” 
bölümündeki talimatları 
dikkatle uygulayın. 
Başlıknın aşırı 
sıkılmadığından emin olun. 

Maske boyu yanlış. Klinisyene danışın. 

Maske doğru sıkılır 
değildir. 

Hem üst hem de alt başlık 
bantlarını sıkın. 

Minder hizalanmamış 
veya yüzünde 
kırıştırılmış durumda. 

Minderi “Maskenin Tekrar 
Monte Edilmesi” talimatlara 
göre düzgün ayarlanmış 
olduğundan emin olun. 
Minder içinde hiçbir 
kırışıklıkların olmadığından 
emin olun. 

Maske minderi kirli 
olabilir. 

“Maskenin Evde 
Temizlenmesi” talimatlara 
göre minderi temizleyin. 

Maske çok 
gürültülü. 

Maske hatalı olarak 
monte edilmiştir. 

Maskeyi yeniden takın. 

Delikler engellenmiş 
veya kısmen 
engellenmiş. 

“Maskenin Evde 
Temizlenmesi” talimatlara 
göre minderi ve ince pedi 
temizleyin. 
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Teknik Ö zellikler 

Basınç–Akış 
Eğrisi 

Basınç–Akış Eğrisi

Maske Basıncı (cmH2O)

A
k

ış
 h

ız
ı 

(l
t/

d
a

k
)

 
 

Basıncı 
(cmH2O) 

4 8 12 16 20 25 

Akış hızı 
(lt/dak) 

19 28 35 41 46 51 

 

Ölü Boşluk 
Bilgileri 

Ölü boşluk ise, Maskenin fırdöndü kadar olduğu boş 
hacmidir. 
Maskenin ölü boşluk minder boyutlarına göre değişir 
ama 105 mL 'den az olacaktır. 

Terapi Basıncı 4 ila 25 cmH2O. 

Direnç 

Ölçülen Düşme Basıncı (3 boyut için ortalama) 

50 L/dk'de: 0,2 cmH2O 

100 L/dk'de: 0,8 cmH2O 

Ses 

BEYAN EDİLMİŞ ÇİFT SAYISI GÜRÜLTÜ EMİSYON 
DEĞERLERİ ISO 4871'e uygundur. Maskenin A-ağırlıklı 
ses güç seviyesi belirsizliği 3 dBA ile 28 dBA arasındadır. 
1 m mesafede maskenin A-ağırlıklı ses basınç seviyesi 
belirsizliği 3 dBA ile 20 dBA arasındadır. 

Ç evre 
Koşulları  

Çalışma sıcaklığı: +5°C ila +40°C (41°F ila 104°F) 

Çalışma nemi: %0 ～ %93 bağıl nem yoğuşmasız 

Depolama ve taşıma: -20°C ila +55°C (-4°F ila 131°F) 

Depolama ve taşıma nemi: %0 ～  %93 bağıl nem 

yoğuşmasız 
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Depolama 

Maskeyi uzun süre saklamak üzere olduğunda, iyice temiz ve kuru 

olduğundan emin olun. Maskeyi doğrudan güneş ışığından uzak ve 

kuru bir yerde saklayın. 

Bertaraf edilmesi 

N5A Nazal Maskesi herhangi bir tehlikeli madde içermemektedir ve 

normal çöp olarak bertaraf edilebilir. 

Semboller 

Sistem ve Paketleme 

Dikkat, birlikte gelen belgelere bakınız. 

Uyarı veya Dikkat ve muhtemel yaralanma uyarıları 
size gösterir veya cihazın güvenli ve etkili kullanımı 
için özel önlemleri açıklıyor. 

Lot numarası 

Katalog numarası 

Doğal kauçuk lateks ile yapılmış değil 

Sıcaklık sınırlaması 

Nem sınırı 

Ü retici 

Avrupa Birliğinde Yetkili Temsilci 
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Sınırlı Garanti 

N5A Nazal Maskesi, tüm bileşenleri, Ana kurulum, Yastık montajı, 

Fırdöndü, Klipler, Başlık ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden 

itibaren doksan (90) gün süreyle malzeme ve işçilik kusurlarına karşı 

garanti kapsamında olduğunu beyan ederiz. 

Bu garanti kapsamında haklarını, yerel, yetkili satıcılara başvurun. 

N5A Nazal Maskesi beklenen servis ömrü bir yıldır. 

ÜRETİCİ: 

BMC MEDICAL CO., LTD. 

Fengyu Binası Kule A Oda 110, No. 115 Fucheng Yolu, Haidian, 

100036 Pekin, ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

Tel: +86-10-51663880

Fax: +86-10-51663880 Ext. 810

AB YETKİLİ TEMSİLCİSİ: 

Şangay Uluslararası Holding Corp GmbH (Avrupa) 

Eiffestraβe 80, 20537 Hamburg, Almanya 

Tel: 0049-40-2513175 

Fax: 0049-40-255726 

Yayın tarihi: 12 Aralık 2018 

İTHALATÇI: ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC. A.Ş 

Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Cad. The İstanbul Veliefendi 
Sit. G1 Ticaret Apt. No: 57 AC Zeytinburnu – İstanbul - TÜRKİYE 

MERKEZ: Sümer Mah. Prof. Dr. Turan Güneş Cad. No: 
57/AC Zeytinburnu / İSTANBUL 

TEKNİK SERVİS: Telsiz Mah. Balıklı Kazlıçeşme Yolu 
Sok. No:29/A Zeytinburnu / İSTANBUL  

MALTEPE: Başıbüyük Mah. Başıbüyük Cad. 
No:10/A-2 Maltepe / İSTANBUL  

KARAGÜL: Molla Gürani Mah. Turgut Özal Millet Cad. 
Karagül İş Merkezi No: 84/2B25 Fatih / İSTANBUL  

ANKARA: Bahçelievler Mah. Şevket Süreyya Aydemir 
Sok. No:4/A Bahçelievler / ANKARA  

CİBALİ: Zeyrek Mah. Atatürk Bulvarı 7/G  
Fatih / İSTANBUL (SGK Cibali Binası Yanı) 

BURSA: Demirtaşpaşa Mah. 2. Sabunevi Sok. 
No:32/A Osmangazi / BURSA  

www.respiro .com.tr 444 78 96 www.ecemedikal.net 


