
Özellikler

Yıkama Talimatları 

CPAP SİLİKONLU BURUN  MASKESİ 

Kullanım Amacı

Şekil 2

Velkroyu  kapatınız. 
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Velkroyu kapatınız.
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Kullanılmaması Gereken Durumları

Uyarı
Klorine, alkol , çamaşır suyu ve aroma bazlı  solüsyonları kullanıldığında ürünün ömrünü kısaltabilir.
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Tedavi basıncındaki hava çıkış oranı
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Bağlama kemeri verilmiş ise aşağıdaki kurulum talimatları izleyiniz.

LATEX

Model: 
RAP-311Small-(Küçük-Boy) 
RAP-312Medium-(Orta-Boy) 
RAP-313Large-(Büyük-Boy)

CPAP /VPAP maskesi , doktorlar tarafından önerilen CPAP/VPAP tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış bir 
üründür.Hastanelerde veya evlerde bulunan sürekli pozitif hava basıncı sağlayan CPAP/VPAP cihazlarla birlikte 
kullanılmaktadır.

*Küçük ,Hafif,konforlu  ve tek kalıp halinde silikon
*Şeffaf maske, ağız  ve burun bölgeleri  kolay  görünmesini sağlar.
*Küçük CO2 birikintileri için küçük bir çıkış boşluğu mevcuttur.
*Maske ve 22mm’lik hortum bağlantıları üzerinde 360®dereceye dönmesini sağlayan mekanisma.
*Velkrolu bağlama kemeri  esnekliği ve hareket etme olanağı sağlar.

Bağlama  kemeri  maskeden ayrınız.
Hafif deterjanlı ılık suda temizleyiniz ve tüm parçaları ile birlikte  iyice durulayınız.
Yeniden Kullanmadan önce iyice kurumasını sağlayınız.
Maske  üzerinde çizik, çatlak varsa veya aşırı renk değişikliğine uğramış ise ,maskeyi yenileyiniz.

Bu maske sadece doktorunuz tarafından önerilen CPAP sistemleri ile birlikte kullanılmalıdır.
Maskeyi CPAP veya VPAP sistemi  açıldığında ve düzgün çalıştığında kullanınız.
Maskenin hava alma ve çıkış delikleri kapatmayınız.
Not: CPAP sistemleri , devamlı hava çıkışı sağlayan  hava alma delikleri olan özel maskelerle kullanılmak için 
tasarlanmıştır. CPAP cihazı açıldığında ve düzgün çalıştığında cihazdan çıkan yeni hava maske içindeki  nefes havası 
maskenin  çıkış hava portuna iter. CPAP cihazı çalışmadığında,yeterli taze hava maskeye verilmeyecek ve nefesten 
çıkan havayı yeniden solunabilir.Birkaç dakikadan uzun bir sürede nefesten çıkan havayı solunursa bazen boğulma 
durumları meydana gelebilir.
*Eğer CPAP sistemi oksijen ünitesi ile kullanılıyorsa, CPAP cihazı kapatılınca   oksijen akışı da kapatılmalıdır.

Not: Oksijen akışı açık ise ve CPAP cihazı çalışmıyorsa, oksijen  cihazda birikebilir ve bir yangın tehlikesi 
oluşturulabilir.

Not: Belirli bir oksijen akış değerinde , solunan oksijenin konsantrasyonu, cihazın ayarlanmış basıncına,  sızıntı 
oranına ve hastanın tepkilerine göre değişecektir.
Oksijen kullanıldığında sigara kullanmayınız ve ateş ile yaklaşmayınız.
Nefes darlığı , göğüs ağrılığı , püskürtme veya  aşırı baş ağrısı halinde doktorunuza başvurunuz.
Uyurken kusma riskleri yok etmek için maskeyi yemekten 3 saat sonra kullanınız.
Kusmayı yan etkisi taşıyan ilaçları kullanıyorsanız , maskeyi kullanmayınız.

Dikkat: Cihazı düşük basınçta çalıştırılıyorsa nefesten çıkan tüm gazları hortumdan çıkış portuna itilmesini yetersiz 
kalabilir ve bu gazları yeniden solunabilir.
*Maske sadece yetkili medikal personelden kullanım eğitimi ve talimatı almış olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.

Bu maske aşağıda belirtilmiş hastalıkları olan hastalara için uygun olmayabilir :
•Kalp kapakları düzgün çalışmaması
•Aşırı Reflü
•Düzensiz öksürük refleksi ve Hiatal Hernia
Hasta tepkisiz, hareketsiz ise ve kendiliğinden maskeyi çıkartamıyorsa bu maskeyi kullanmayınız. 

Bağlama kemerin velkro kısmını 
aşağıda olacak şekilde düz bir 
zemin üzerinde açınız.

Bağlama kemerin  yardımıyla 
maskeyi takınız.Üst bağlamalarla 
maskeyi  iyice yerleştiriniz.

Kemerin  üst  bağlamalar A1 & 
A2 ‘yi düzelterek maskeyi 
konforlu pozisyona getiriniz.

*Maskeyi çıkartmak için alt tokaları çözünüz ve üst bağlamaları başınızdan çıkartınız. 
*Yeniden kullanım için maskenin üst bağlamaları yerleştiriniz ve alt tokaları takınız.
*Ömrünün sonunda ,  maskeyi  ülkenin  mevzuatlarına uygun bir şekilde elden çıkartınız.

Kemerin alt bağlamalar A3 & 
A4’u  düzelterek maskeyi  
konforlu pozisyona getiriniz.

Şekilde gösterildiği gibi maske 
aşağıya kaymaması için başınızın 
üstünde bulunan kemerin iyi 
oturmasını sağlayınız. 

Şekilde gösterildiği gibi A3 plastik 
tokayı maskenin alt kısmına B3’e 
(veya B5) takınız.

Şekilde gösterildiği gibi  A4 
plastik tokayı maskenin alt 
kısmına B4’e ( veya B6) takınız.

Maske üzerindeki kemer  
bağlama yerlerini tespit ediniz.

Şekilde gösterildiği gibi kemerin 
A2  ucunu  maskenin  üst 
bağlama yeri olan B2’den 
geçiriniz. Velkro  yönlerine dikkat 
ediniz.

Şekilde gösterildiği gibi kemerin 
A1 ucunu maskenin üst bağlama  
yeri olan B1’den  geçiriniz. 
Velkro yönlerine dikkat ediniz. 
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