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1. Słowniczek symboli

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

Prawo federalne Stanów 
Zjednoczonych dopuszcza 
sprzedaż tego urządzenia 
wyłącznie na podstawie 
zalecenia lekarza. Ten wymóg 
prawny może obowiązywać 
również w innych krajach 
 
 
Część aplikacyjna typu BF 
 
 
Urządzenie klasy II  
 
 
Nie wystawiać na działanie 
otwartego ognia 
(koncentrator); nie spalać 
(akumulator). 
 
 
Nie palić tytoniu 
 
 
Nie używać oleju ani smaru 
 
 
Nie demontować 
 
 
Logo certyfikacji 
agencji bezpieczeństwa 
elektrycznego 
 
 
Deklaracja zgodności 
 
Producent tego przenośnego 
koncentratora tlenu (POC) 
ustalił, iż urządzenie to 
spełnia wszelkie odpowiednie 
wymogi amerykańskiej 
Federalnej Administracji 
Lotnictwa (FAA) w zakresie 
transportu i użytkowania  
na pokładzie samolotu.

Zgodne z wymogami 
dyrektyw dotyczących 
recyklingu odpadów 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 
ograniczenia stosowania 
określonych substancji 
niebezpiecznych w przypadku 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego  
(WEEE/RoHS)

Ochrona przed wilgocią 

Korzystanie możliwe 
wyłącznie wewnątrz budynku 
lub w suchym miejscu, unikać 
kontaktu z płynami

Zasilanie prądem zmiennym  

Zasilanie prądem stałym

Należy zapoznać się  
z podręcznikiem/broszurą  
z instrukcjami.

Producent

Autoryzowany przedstawiciel 
we Wspólnocie Europejskiej

Ten symbol oznacza 
korzystanie z samochodowego 
przewodu zasilania prądem 
stałym (BA-306)

ONLY

ONLY

Symbol Key

ONLY

EC REP

ONLY
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2. Wprowadzenie
Przeznaczenie
Koncentrator tlenu Inogen One® G5 jest 
stosowany u pacjentów wymagających 
dodatkowej ilości tlenu zgodnie z zaleceniami 
lekarza. Służy do dostarczania tlenu o wysokim 
stężeniu i jest stosowany z kaniulą nosową 
doprowadzającą tlen z koncentratora do pacjenta. 
Z koncentratora Inogen One® G5 można korzystać 
w domu, placówce opiekuńczo-leczniczej, 
samochodzie i innych środkach transportu.

Planowana żywotność
Przewidywana żywotność systemu do produkcji 
tlenu Inogen One® G5 to 5 lat, nie dotyczy 
to łożysk sitowych (metalowych kolumn), 
których przewidywana żywotność to 1 rok, 
oraz akumulatorów, które można całkowicie 
naładować/rozładować 500 razy.

Przeciwwskazania i ogólne środki 
ostrożności
• To urządzenie NIE JEST PRZEZNACZONE  

do podtrzymywania życia ani 
wspomagania funkcji życiowych.

• W niektórych okolicznościach 
zastosowanie terapii tlenowej niezaleconej 
przez lekarza może być niebezpieczne.  
Z tego urządzenia należy korzystać jedynie 
z zalecenia lekarza.

• Prawo federalne Stanów Zjednoczonych 
zezwala na sprzedaż niniejszego 
urządzenia wyłącznie lekarzom  
lub z przepisu lekarza. Ten wymóg  
prawny może obowiązywać również  
w innych krajach.

• Kaniulę donosową (np. Salter Labs 
16SOFT) należy ustawić na 6 litrów 
na minutę, aby zapewnić właściwe 
użytkowanie i dostarczanie tlenu.

• Zalecane jest zapewnienie dostępu  
do alternatywnego źródła tlenu w razie 
wyłączenia dostawy prądu lub awarii. 
W celu uzyskania informacji na temat 
zalecanych urządzeń zastępczych należy 
skontaktować się z dostawcą sprzętu.

• Obowiązkiem pacjenta jest zapewnienie 
odpowiedniego sprzętu zastępczego  
do transportu tlenu podczas 
podróży; firma Inogen nie ponosi 
odpowiedzialności, jeśli użytkownicy nie 
będą stosować się do zaleceń producenta.

Przestrogi i ostrzeżenia
Przestrogi
• Przestroga oznacza, że należy przestrzegać 

procedury w zakresie bezpieczeństwa  
i obsługi. Zlekceważenie przestrogi może 
doprowadzić do lekkich obrażeń  
lub uszkodzenia sprzętu.

• Może być wymagane dodatkowe 
monitorowanie lub poświęcenie szczególnej 
uwagi pacjentom korzystającym z tego 
urządzenia, którzy nie są w stanie usłyszeć 
lub zobaczyć alarmów lub zakomunikować 
odczuwanego dyskomfortu. Jeśli pacjent 
wykazuje jakiekolwiek oznaki odczuwania 
dyskomfortu, należy niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem.

• Urządzenia Inogen One® G5 nie można 
stosować w połączeniu z nawilżaczem  
ani nebulizatorem — zabronione  
jest również podłączanie go do innego 
sprzętu. Użycie urządzenia z nawilżaczem, 
nebulizatorem lub podłączenie go do innego 
urządzenia może niekorzystnie wpłynąć 
na wydajność lub uszkodzić koncentrator. 
Nie modyfikować koncentratora Inogen 
One® G5. Ewentualne modyfikacje mogą 
niekorzystnie wpłynąć na wydajność 
urządzenia lub uszkodzić je — jednocześnie 
spowodują unieważnienie gwarancji.

• Nie używać oleju, tłuszczu ani produktów 
na bazie benzyny podczas korzystania  
z koncentratora Inogen One® G5  
lub w jego pobliżu.

• Nie należy stosować smarów podczas 
konserwacji urządzenia Inogen One® G5 
lub jego akcesoriów.

• Nigdy nie pozostawiać urządzenia 
Inogen One® G5 w otoczeniu, w którym 
temperatura może znacznie wzrosnąć,  
np. w samochodzie zaparkowanym  
w nasłonecznionym miejscu. Można  
w ten sposób uszkodzić urządzenie.

• Nie należy dotykać styków elektrycznych 
w gnieździe zewnętrznej ładowarki 
akumulatora — ich uszkodzenie spowoduje 
nieprawidłowe działanie ładowarki.

• Podczas korzystania z urządzenia nie należy 
zatykać miejsc poboru i wylotu powietrza. 
Blokada obiegu powietrza lub bliskość źródła 
ciepła mogą prowadzić do nagrzewania  
się koncentratora, a w rezultacie  
do jego wyłączenia lub uszkodzenia.
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• Koncentrator Inogen One® G5 przeznaczony 
jest do ciągłego użytkowania. W celu 
zachowania optymalnej żywotności łożysk 
sitowych (kolumn) należy często korzystać  
z produktu.

• Nie używać koncentratora Inogen One® 
G5 bez właściwie zamontowanego filtra 
cząstek. Cząstki, które dostały się  
do systemu, mogą zniszczyć sprzęt.

• Akumulator urządzenia Inogen One® G5 
pełni funkcję zapasowego źródła  
zasilania na wypadek planowanej  
lub niespodziewanej utraty zasilania  
z zewnętrznego źródła prądu stałego  
lub zmiennego. W przypadku używania 
zasilania z zewnętrznego źródła prądu 
stałego lub zmiennego w urządzeniu Inogen 
One® G5 powinien także znajdować się 
odpowiednio zainstalowany akumulator. 
Dzięki temu użytkownik zapewni 
nieprzerwaną pracę urządzenia oraz emisję 
wszystkich alarmów bądź alertów w sytuacji 
utraty zasilania z zewnętrznego źródła prądu.

• Należy upewnić się, że zasilacz znajduje się 
w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, 
gdyż do jego chłodzenia wymagana jest 
cyrkulacja powietrza. Podczas działania 
temperatura zasilacza może wzrosnąć. 
Przed wzięciem go do ręki należy upewnić 
się, że jest wystarczająco ochłodzony.

• Nie demontować zasilacza. Może 
to prowadzić do uszkodzenia jego 
komponentów lub powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa.

• Nie umieszczać niczego w porcie zasilacza 
poza załączonym przewodem do gniazda 
ściennego. W przypadku urządzenia 
Inogen One® G5 należy unikać stosowania 
przedłużaczy elektrycznych. Jeżeli użycie 
przedłużacza jest konieczne, należy 
upewnić się, że znajduje się na nim 
oznaczenie UL (Underwriters Laboratory),  
a minimalna średnica przewodu wynosi  
1,27 mm. Do tego samego przedłużacza 
nie należy podłączać innych urządzeń.

• Aby zagwarantować przepływ tlenu, 
należy upewnić się, że kaniula nosowa jest 
poprawnie podłączona do dyszy wylotowej 
oraz że jej rurka nie jest w jakimkolwiek 
stopniu zapętlona ani ściśnięta.

• Należy regularnie wymieniać kaniulę nosową. 
Częstotliwość wymiany kaniuli należy ustalić 
ze sprzedawcą urządzenia albo lekarzem.

• Urządzenie Inogen One® G5 służy  
do dostarczania tlenu o wysokiej czystości. 
Alarm „Niska zawartość tlenu” informuje  
o spadku koncentracji tlenu. Jeżeli alarm 
nie wyłącza się, należy skontaktować  
się z dostawcą urządzenia.

• Należy upewnić się, że zasilacz jest  
w danym momencie zasilany tylko z jednego 
źródła prądu (stałego lub zmiennego).

• Należy upewnić się, że w gnieździe 
zapalniczki samochodowej nie znajduje się 
popiół oraz że wtyczka jest odpowiednio 
zainstalowana — w przeciwnym wypadku 
może dojść do przepalenia.

• Nie używać zasilacza z rozgałęźnikami 
gniazda zapalniczki samochodowej  
lub przedłużaczami. Może to spowodować 
przepalenie przewodu połączeniowego.

• Nie uruchamiać samochodu za pomocą 
podłączonego przewodu prądu stałego. 
Może to prowadzić do skoków napięcia, 
które mogą spowodować wyłączenie  
i/lub zniszczenie przewodu zasilającego 
prądem stałym.

• Włączając Inogen One® G5 w samochodzie 
należy upewnić się, że uruchomiony 
został silnik pojazdu, przed podłączeniem 
przewodu prądu stałego do adaptera 
zapalniczki. Użytkowanie urządzenia  
przy wyłączonym silniku może spowodować 
wyczerpanie akumulatora pojazdu.

• Zmiana wysokości nad poziomem morza  
(np. podróż z miejsca nad morzem  
do lokalizacji w górach) może mieć wpływ 
na dostępną dla pacjenta całkowitą ilość 
tlenu. Przed podróżą w obszary o wyższej 
lub niższej wysokości nad poziomem  
morza należy zasięgnąć porady lekarza  
w celu ustalenia, czy należy zmienić  
poziom przepływu.

Ostrzeżenia
• Ostrzeżenie oznacza, że bezpieczeństwo 

osobiste pacjenta może być zagrożone. 
Zlekceważenie ostrzeżenia może 
doprowadzić do poważnych obrażeń.

• Urządzenie wytwarza wzbogacony tlen  
w postaci gazu, który przyspiesza spalanie.

• Dopilnować, aby w obrębie 3 metrów  
nie palono papierosów ani nie paliły  
się otwarte płomienie, gdy urządzenie  
jest włączone.
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• • Nie należy korzystać z urządzenia Inogen 
One® G5, gdy w otaczającym powietrzu 
znajdują się zanieczyszczenia, dym bądź 
opary. Nie należy korzystać z urządzenia 
Inogen One® G5, gdy w otaczającym 
powietrzu znajdują się opary łatwopalnych 
środków znieczulających, środków 
czyszczących lub innych chemikaliów.

• Nie zanurzać urządzenia Inogen One® G5 
ani pozostałych akcesoriów w płynie.

• Przechowywać tak, aby urządzenie nie zostało 
zamoczone. Nie narażać urządzenia na 
działanie deszczu. Mogłoby to doprowadzić 
do porażenia prądem lub uszkodzenia.

• Nie stosować środków czyszczących 
innych niż wymienione w tej Instrukcji 
Użytkownika. Nie stosować alkoholu, 
alkoholu izopropylowego, chlorku  
etylenu lub środków na bazie benzyny  
na obudowach lub filtrze cząstek.

• Nigdy nie pozostawiać urządzenia 
Inogen One® G5 w otoczeniu, w którym 
temperatura może znacznie wzrosnąć,  
np. w samochodzie zaparkowanym  
w nasłonecznionym miejscu. Można  
w ten sposób uszkodzić urządzenie.

• Nie należy używać zasilaczy, przewodów  
lub akcesoriów, które nie zostały wymienione 
w tej Instrukcji Użytkownika. Ich użycie może 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i/lub 
zaburzać pracę urządzenia.

• Podczas przechowywania nie należy owijać 
przewodów wokół zasilacza. Należy uważać, 
aby podczas przemieszczania przedmiotów 
nie przygniatać nimi przewodu, nie wolno 
też umieszczać ich na nim. Nieprzestrzeganie 
powyższych zaleceń może prowadzić  
do uszkodzenia przewodu, a w rezultacie  
do braku możliwości doprowadzenia 
zasilania do koncentratora tlenu.

• Aby uniknąć niebezpieczeństwa 
zadławienia lub ryzyka uduszenia, należy 
przechowywać przewody z dala od dzieci  
i zwierząt domowych.

• W przypadku złego samopoczucia  
lub odczuwania dyskomfortu podczas 
korzystania z koncentratora tlenu należy 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

• Należy upewnić się, że bezpiecznik 
gniazda zapalniczki samochodowej spełnia 
wymogi elektryczne koncentratora Inogen 
One® G5 (minimum 10 amperów, zalecana 
wartość: 15 amperów). Jeżeli gniazdo  
nie jest w stanie obsłużyć prądu o 
natężeniu 10 amperów, bezpiecznik może 
ulec przepaleniu, a gniazdo uszkodzeniu.

• Podczas użytkowania temperatura 
końcówki wtyczki gniazda zapalniczki 
ZNACZNIE wzrasta. Nie należy dotykać 
końcówki bezpośrednio po wyjęciu  
z gniazda zapalniczki samochodowej.

• Odpowiedzialność za okresowe 
sprawdzanie i wymianę akumulatora  
leży po stronie pacjenta. Inogen  
nie ponosi odpowiedzialności za skutki 
nieprzestrzegania zaleceń producenta.

• Powiadomienia dźwiękowe, o zakresie  
od 68 dB do 78 dB w zależności  
od położenia użytkowników, mają na celu 
ostrzeżenie o problemach. Aby upewnić się, 
że powiadomienia dźwiękowe są słyszalne, 
należy określić najdłuższy dystans,  
na jaki użytkownik może się oddalić  
od urządzenia, w warunkach danego 
poziomu hałasu otoczenia. Należy zadbać 
o to, aby urządzenie Inogen One® G5 
znajdowało się w miejscu, w którym 
pojawiające się alarmy będą słyszalne  
lub zostaną rozpoznane.

• Nie używać kolumn innych niż wymienione 
w tej Instrukcji Użytkownika. Ich użycie 
może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i/lub zaburzać pracę urządzenia  
oraz spowoduje unieważnienie gwarancji.

• Nie należy demontować urządzenia  
Inogen One® G5 ani żadnego  
z akcesoriów. Nie wolno podejmować 
również prób konserwacji, które  
nie wchodzą w zakres czynności opisanych 
w tej Instrukcji Użytkownika; demontaż 
stwarza zagrożenie porażenia prądem 
elektrycznym i powoduje unieważnienie 
gwarancji. Nie należy usuwać plomby 
gwarancyjnej. W przypadku wystąpienia 
zdarzeń innych niż opisane w niniejszej 
Instrukcji należy skontaktować się  
z dostawcą sprzętu w celu przeprowadzenia 
przeglądu przez uprawniony personel.
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3. Opis koncentratora tlenu Inogen One® G5

Kontrolki użytkownika
Numer Opis Funkcja

1 Przycisk włączania/
wyłączania

Nacisnąć krótko raz, aby włączyć koncentrator. Nacisnąć i przytrzymać  
przez sekundę, aby wyłączyć.

2 Przyciski regulacji 
przepływu

Aby wybrać dane ustawienie przepływu wyświetlane na ekranie, użyć przycisków 
- i +. Do dyspozycji użytkownika jest sześć ustawień (1–6).

3 Przycisk sterowania 
głośnością

Naciśnięcie tego przycisku zmienia poziom głośności, od 1 do 4.

4 Przycisk alarmów 
dźwiękowych

Przycisk ten umożliwia włączanie i wyłączanie alarmu dźwiękowego niewykrycia 
oddechu emitowanego przez koncentrator Inogen One® G5.

Tryb alarmu niewykrycia oddechu. Za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych 
Inogen One® G5 będzie emitował alarm dla „niewykrycia oddechu”, gdy włączony 
jest ten tryb, a urządzenie nie wykryło oddechu przez ostatnie 60 sekund.

Po 60 sekundach na urządzeniu włączy się tryb autopulsacyjny, a po ponownym 
wykryciu oddechu przez urządzenie tryb ten wyłączy się i przejdzie do normalnej 
pracy na wdechu. W przypadku aktywowania alarmu w obszarze wskaźnika 
trybu będzie widoczna ikona dzwonka, migać będzie żółte światło, a na ekranie 
wyświetli się komunikat.

Jeśli nastąpi utrata zasilania, zostaną zachowane ustawienia alarmu niewykrycia 
oddechu w trybie preferowanym przez użytkownika.

Kontrolki użytkownika
Numer Opis Funkcja

5 Ekran Na ekranie wyświetlane są informacje dotyczące ustawienia przepływu, stanu 
zasilania, zużycia akumulatora oraz błędów. Wygląd ekranu może być różny.  
Przed użyciem należy usunąć elektrostatyczną etykietę FCC z ekranu.

6 Wskaźniki świetlne Zielone światło wskazuje wykrywanie oddechu. Żółte światło oznacza zmianę 
trybu pracy lub sytuację wymagającą reakcji (alarm). Migające światło ma wyższy 
priorytet niż niemigające.

7 Sygnały 
dźwiękowe

Krótki sygnał dźwiękowy oznacza zmianę trybu pracy lub sytuację wymagającą 
reakcji (alarm). Im większa częstość emitowania sygnału tym wyższy priorytet 
sytuacji alarmowej. Domyślna głośność jest ustawiona na poziom 1 i może zostać 
zwiększona, ale nie można całkowicie wyciszyć dźwięku. Jeśli nastąpi utrata 
zasilania, zostaną zachowane ustawienia sygnału określone przez użytkownika.

8 Podświetlenie Podświetlenie ekranu włączone będzie przez 15 sekund po krótkim naciśnięciu 
przycisku włączania/wyłączania.

4

1

5
8

3

67

2
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Połączenia wejściowe / wyjściowe

Filtr cząstek
Filtry muszą 
znajdować się  
na swoim miejscu 
na końcach 
wlotowych 
koncentratora 
podczas jego 
działania, aby 
dostające się do 
środka powietrze 
było czyste.

Dysza wylotowa 
do podłączenia 
kaniuli
Kaniula nosowa 
łączy się z tą 
dyszą, by odbierać 
natlenione 
powietrze z Inogen 
One® G5.

Port USB 
Tylko do celów 
serwisowych.

Gniazdo zasilania 
prądu stałego
Połączenie  
dla zewnętrznego 
źródła zasilania 
z zasilacza prądu 
zmiennego  
lub przewodu 
zasilającego  
prądem stałym.

4. Instrukcja obsługi 
Instrukcje ogólne

1. Umieścić koncentrator tlenu Inogen One® 
G5 w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

2. Miejsca poboru i wylotu powietrza 
urządzenia nie mogą być zasłonięte. 
Umiejscowić koncentrator Inogen One® 
G5 tak, aby wszelkie alarmy dźwiękowe 
były słyszalne. Działający koncentrator 
Inogen One® G5 musi zawsze znajdować 
się w pozycji pionowej (patrz fotografia 
ukazująca właściwą pozycję).

3. Upewnić się, że filtr cząstek znajduje się  
na swoim miejscu na obu końcach 
urządzenia.

4. Włożyć akumulator koncentratora Inogen 
One® G5, wsuwając go na miejsce,  
aż zatrzask powróci na górną pozycję.

5. Podłączyć wtyczkę wejściową przewodu 
prądu zmiennego do zasilacza. Podłączyć 
wtyczkę sieciową prądu zmiennego  
do gniazdka elektrycznego, a następnie 
wtyczkę wyjściową zasilacza do urządzenia 
Inogen One® G5. Zielona dioda LED  
na zasilaczu zaświeci się, a koncentrator 
tlenu wyemituje krótki sygnał dźwiękowy.

Wlot 
powietrza

Wylot 
powietrza

Wlot 
powietrza

1., 2., 3.

4.

Wlot  
powietrza

Wlot  
powietrza
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6. Podłącz kaniulę nosową do dyszy wylotowej 
powietrza. Dysza wylotowa znajduje się 
na górze koncentratora Inogen One® 
G5. W celu zapewnienia prawidłowego 
wykrywania oddechu i dostarczania tlenu 
zaleca się stosowanie kaniuli o jednolitym 
prześwicie i o maksymalnej długości  
7,62 metra. Może być wymagane 
dodatkowe zwiększanie ilości w celu 
zapewnienia właściwego dostarczania 
tlenu przy użyciu danej kaniuli - należy 
skonsultować się z lekarzem.

7. Włączyć koncentrator tlenu Inogen One® G5 
za pomocą przycisku włączania/wyłączania. 
Po wyświetleniu się logo firmy Inogen 
zostanie wyemitowany pojedynczy, krótki 
sygnał dźwiękowy. Podczas uruchamiania 
urządzenia pojawi się ikona oczekiwania 
(          ). Ekran pokaże wybrane ustawienie 
przepływu i stan zasilania. Po krótkim 
rozruchu rozpocznie się trwający  
do 2 minut proces nagrzewania. W tym 
czasie urządzenie zwiększa koncentrację 
tlenu. Może się zdarzyć, że wartość określona 
w specyfikacji nie zostanie osiągnięta. 
Konieczne może być wydłużenie czasu 
nagrzewania, jeżeli urządzenie Inogen One® 
G5 było wcześniej przechowywane w bardzo 
niskiej temperaturze.

8. Wyregulować zalecony przez lekarza poziom 
przepływu urządzenia Inogen One® G5.  
Do wyboru pożądanego ustawienia 
przepływu koncentratora Inogen One® 
G5 służą przyciski + i -. Bieżący poziom 
przepływu można wyświetlić na ekranie.

9. Zamocować kaniulę nosową na twarzy  
i oddychać przez nos. Koncentrator tlenu 
Inogen One® G5 wykryje rozpoczęcie 
wdechu i dostarczy porcję tlenu dokładnie 
w momencie jego wykonywania. Urządzenie 
Inogen One® G5 będzie wykrywać każdy 
oddech i stale dostarczać tlen w opisany 
wyżej sposób. W przypadku zmian tempa 
oddechu urządzenie Inogen One® G5 wykryje 
różnice i dostarczy tlen wedle potrzeb 
użytkownika. Czasem w przypadku bardzo 
szybkich wdechów koncentrator Inogen 
One® G5 może zignorować jeden z cykli 
oddechowych, wywołując u użytkownika 
wrażenie pominięcia pojedynczego cyklu. 
Jest to normalne, gdyż urządzenie Inogen 
One® G5 stale wykrywa i monitoruje zmiany  
w procesie oddychania. W takich sytuacjach 
koncentrator Inogen One® G5 standardowo 
wykryje następny cykl oddechowy  
i dostarczy stosowną ilość tlenu.

5., 6.

7., 8.
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Przewód prądu stałego 
(BA-306)

Zasilacz prądu zmiennego 
(BA-501)

Akumulator pojedynczy (BA-500)
i podwójny akumulator (BA-516)

10. Wykrycie cyklu oddechowego sygnalizuje 
miganie zielonego światła. Upewnić się,  
że kaniula donosowa prawidłowo przylega 
do twarzy i że oddychanie odbywa się  
przez nos.

Opcje zasilania
Pojedynczy i podwójny akumulator 
litowo-jonowy
Z koncentratora tlenu Inogen One® G5 można 
korzystać bez podłączania go do zewnętrznego 
źródła zasilania. W pełni naładowany pojedynczy 
akumulator zapewnia do 6,5 godzin pracy, 
podwójny akumulator zapewnia do 13 godzin 
pracy. Akumulator ładuje się, gdy jest właściwe 
zamontowany w koncentratorze Inogen One® G5, 
który jest podłączony do źródła prądu zmiennego 
lub stałego. Czas ładowania wynosi do 3 godzin 
dla pojedynczego akumulatora i 6 godzin  
dla podwójnego akumulatora. Gdy urządzenie 
Inogen One® G5 używa zasilania z akumulatora, 
ulega on rozładowaniu. Na ekranie widnieje 
pozostała wartość procentowa (%) naładowania 
lub liczba pozostałych minut użytkowania.

Gdy koncentrator wykryje, że poziom naładowania 
jest niski i pozostało 10 minut pracy urządzenia, 
włączy się alarm dźwiękowy o niskim priorytecie. 
Gdy akumulator wyczerpie się całkowicie, 
aktywuje się alarm o wysokim priorytecie.

Gdy akumulator osiągnie niski poziom naładowania, 
należy wykonać jedną z poniższych czynności:

• Podłączyć urządzenie Inogen One® G5  
do źródła prądu zmiennego lub stałego  
przy użyciu zasilacza prądu zmiennego  
lub przewodu prądu stałego.

• Po wyłączeniu urządzenia Inogen One® G5 
(poprzez naciśnięcie przycisku włączania/
wyłączania) wymienić akumulator  
na naładowany. Aby wyjąć akumulator, nacisnąć 
i przytrzymać przycisk zatrzasku akumulatora  
i wysunąć akumulator z koncentratora.

• Jeżeli akumulator ma niski poziom 
naładowania, należy go naładować  
lub wyjąć z koncentratora tlenu.

Podczas zasilania urządzenia Inogen One® G5  
za pomocą zasilacza prądu zmiennego lub prądem 
stałym akumulator jest ładowany w trakcie swojej 
pracy. Pozostawienie podłączonego koncentratora 
Inogen One® G5 po zakończeniu pełnego cyklu 
ładowania nie spowoduje uszkodzenia urządzenia 
ani akumulatora.

Aby zapewnić, że akumulator ładuje się 
prawidłowo, sprawdzić, czy zastosowano 

10.
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właściwy adapter wyjścia zasilania prądem zmiennym i stałym i czy adapter ten został odpowiednio 
włożony do gniazda elektrycznego. Informacje o statusie ładowania są prezentowane na ekranie lub 
za pomocą świateł.

UWAGA: podczas rozpoczęcia ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora proces ładowania  
w ciągu pierwszych kilku minut może rozpocząć się i zatrzymać.

Nie należy dopuszczać do kontaktu akumulatora z płynami. Jeżeli dojdzie do zamoczenia 
akumulatora, należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania i odpowiednio go zutylizować.

Aby wydłużyć czas działania akumulatora, należy unikać korzystania z niego przez dłuższy czas  
w temperaturach poniżej 5˚C lub powyżej 35˚C.

• Akumulator należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Akumulator należy 
przechowywać naładowany na poziomie 40–50%.

• W przypadku korzystania z kilku akumulatorów należy zadbać o odpowiednie oznaczenie 
każdego akumulatora (1, 2, 3 lub A, B, C itd.) umożliwiające stosowanie ich w określonym cyklu 
regularnej wymiany. Maksymalny okres nieużywania akumulatorów wynosi jednorazowo 90 dni.

Wskaźnik naładowania akumulatora
Gdy pojedynczy lub podwójny akumulator nie 
znajduje się w koncentratorze Inogen® One G5, 
można sprawdzić wskaźnik na akumulatorze, 
aby określić poziom jego naładowania. Poziom 
naładowania akumulatora określa się, naciskając 
zieloną ikonę akumulatora i obserwując, ile diod  
LED świeci się.

4 diody się świecą: 75% do 100%
3 diody się świecą: 50% do 75%
2 diody się świecą: 25% do 50%
1 dioda się świeci: 10% do 25%
1 dioda miga: poziom naładowania akumulatora  
jest mniejszy niż 10% i należy go naładować

Przegląd opcji zasilania
Do zasilania koncentratora Inogen One® G5 ze źródła prądu zmiennego używany jest zasilacz prądu 
zmiennego Inogen One® G5 (BA-501).

Zasilacz prądu zmiennego Inogen One® G5 został zaprojektowany specjalnie do użytku  
z koncentratorem tlenu Inogen One® G5 (IO-500). Zapewnia on precyzyjne parametry prądu  
i napięcia konieczne do bezpiecznego korzystania z urządzenia Inogen One® G5 i może zostać 
podłączony do określonych źródeł prądu zmiennego. W przypadku używania źródeł prądu zmiennego 
zasilacz automatycznie dostosowuje się do napięcia wejściowego w zakresie 100–240 V (50-60 Hz), 
zapewniając kompatybilność z większością źródeł zasilania na świecie.

Zasilacz prądu zmiennego będzie ładował akumulatory Inogen One® G5 przy korzystaniu z zasilania 
prądem zmiennym. Z powodu ograniczeń lotniczych w zakresie energii elektrycznej zasilacz prądu 
zmiennego nie może być używany do ładowania akumulatora Inogen One® G5 na pokładzie samolotu.

Z zasilacza prądu zmiennego można korzystać wraz z następującymi komponentami:

1. zasilacz z przewodem wyjściowym do podłączania do koncentratora tlenu Inogen One® G5,

2. przewód zasilania prądem zmiennym do źródła prądu.

Przewód prądu stałego (BA-306) przeznaczony jest do użytkowania z koncentratorem tlenu Inogen 
One® G5 (IO-500). Przewód zasilania prądem stałym łączy się bezpośrednio z adapterem zapalniczki 
samochodowej lub pomocniczym zasilaczem prądu stałego.
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Akcesoria do koncentratora 
Inogen One® G5
Kaniula nosowa
Konieczne jest użycie kaniuli nosowej  
wraz z urządzeniem Inogen One® G5 w celu 
dostarczania tlenu z koncentratora. Aby zapewnić 
prawidłowe wykrywanie oddechu i dostarczanie 
tlenu, zaleca się używanie kaniuli z pojedynczym 
światłem o długości do ok. 7,40–7,80 metrów.

Torba do przenoszenia (CA-500)
Torba do przenoszenia została wyposażona  
w osłonę ochronną, rączkę i pasek na ramię  
i umożliwia przenoszenie koncentratora tlenu 
Inogen One® G5. Podczas przenoszenia w torbie 
można korzystać z urządzenia Inogen One® G5 
poprzez zastosowanie akumulatora.

1. Włożyć Inogen One G5 do torby  
przez otwierane na zamek dno, wylotem  
dla kaniuli do góry, tak, by wylot ten znajdował 
się z przodu po prawej stronie. Umieścić 
akumulator pojedynczy lub podwójny, według 
uznania, i zasunąć zamek dolnej klapy.

2. Wylot dla kaniuli będzie wystawał na górze 
torby, umożliwiając prawidłowe podłączenie 
kaniuli. Dostęp do ekranu można uzyskać, 
chwytając krótkie materiałowe uszko  
na górnej klapie nad uchwytem na tylnej 
górnej części torby.

3. Obydwa wloty powietrza powinny być 
widoczne przez otwarte siatkowe panele 
po obu stronach torby. Wylot powietrza 
powinien być widoczny w miejscu otwartego 
siatkowego panelu na przednim dolnym 
panelu torby tuż nad zamkniętym  
na zamek szwem.

4. W tylnej dolnej części torby znajduje się  
małe wycięcie umożliwiające podłączenie  
do gniazda prądu zmiennego lub stałego  
w celu naładowania.

5. Pod przednią klapą znajduje się płaska 
kieszeń na zamek, w której można 
przechowywać niewielkie przedmioty,  
jak dowód osobisty czy pieniądze. W otwartej 
kieszeni na przedniej klapie torby można 
przechowywać dodatkową rurkę kaniuli.
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6. Istnieje również jeden dodatkowy element 
do mocowania torby do bagażu  
lub uchwytu wózka pozbawiający 
konieczności niesienia torby  
przy jednoczesnym ciągnięciu bagażu  
czy pchaniu wózka.

7. Pasek do transportu ma zdejmowalną 
nakładkę na ramię i można regulować jego 
długość od 61 cm do 122 cm.

8. Czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym 
detergentem i wycierać do sucha.

Opcjonalne akcesoria
Plecak (CA-550)
Alternatywny/opcjonalny sposób noszenia 
Inogen One® G5 oznaczający wolne ręce  
i większy komfort, z dodatkowymi kieszeniami 
na akcesoria. Aby zamówić plecak, należy 
skontaktować się telefonicznie z działem obsługi 
klienta firmy Inogen.

Zewnętrzna ładowarka akumulatora  
(BA-503)
Zewnętrzna ładowarka akumulatora Inogen 
One® G5 naładuje pojedyncze lub podwójne 
akumulatory Inogen One® G5.

1. Podłączyć przewód zewnętrznej ładowarki 
zasilania prądem zmiennym do gniazdka 
elektrycznego.

2. Podłączyć przewód zewnętrznej ładowarki 
zasilania prądem zmiennym do 
ładowarki akumulatora.

3. Wsunąć ładowarkę na akumulator 
Inogen One® G5. Kliknięcie sygnalizuje jej 
zablokowanie.

4. Jeżeli akumulator zostanie zainstalowany 
poprawnie, czerwone światło będzie 
sygnalizowało jego ładowanie.

5. Zaświecenie się zielonego światła 
oznacza, że akumulator został w pełni 
naładowany. 

UWAGA: na stykach występuje napięcie tylko wtedy, gdy akumulator jest zainstalowany i ładowany. 

Aby całkowicie usunąć zasilanie z zewnętrznej ładowarki akumulatora, usunąć wtyczkę.
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Podróżowanie z systemem Inogen One G5 System
Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) dopuszcza korzystanie z koncentratora Inogen One® G5  
na pokładzie wszystkich amerykańskich samolotów. Poniżej znajduje się kilka wskazówek  
w tym zakresie.

• Należy upewnić się, że urządzenie Inogen One® G5 jest czyste, jego stan techniczny nie budzi 
zastrzeżeń, a także nie nosi ono śladów uszkodzeń lub innych oznak nadmiernego zużycia  
lub nieprawidłowego użytkowania.

• Wniesione na pokład akumulatory Inogen One G5 powinny być naładowane na poziomie  
nie mniejszym niż 150% spodziewanego czasu trwania lotu, czasu spędzonego na ziemi  
przed i po locie, kontroli bezpieczeństwa, czasu podłączania i dodatkowego okresu  
na niespodziewane opóźnienia.

• Przepisy FAA wymagają, aby wszystkie dodatkowe akumulatory były zapakowane osobno  
i zabezpieczone w celu uniknięcia zwarcia i transportowane jedynie w bagażu podręcznym 
wnoszonym na pokład.

• Niektóre linie lotnicze wyposażają swoje samoloty w pokładową instalację elektryczną. Dostępność 
takiego rozwiązania jest zależna od linii lotniczej, rodzaju samolotu i klasy. Należy sprawdzić 
dostępność i szczegółowe wymagania dotyczące żywotności akumulatora danej linii lotniczej 
na 48 godzin przed podróżą. W takim przypadku należy podstępować zgodnie z następującą 
procedurą przejścia z zasilania akumulatorami do zasilania energią elektryczną w samolocie:

º Wyjąć akumulator z koncentratora Inogen One G5.

º  Podłączyć przewód prądu stałego do koncentratora Inogen One G5 i podłączyć  
 do dostępnej w samolocie sieci elektrycznej.

UWAGA: zasilacz prądu zmiennego nie może być używany do ładowania akumulatora Inogen One G5 
na pokładzie samolotu. W przypadku podróży autobusem, pociągiem lub łodzią należy skontaktować 
się z przewoźnikiem co do wymogów przenośności źródeł zasilania.

5. Sygnały dźwiękowe i wizualne
Ekran
Wyświetlacz koncentratora Inogen One® G5 pokazuje ikony stanu zasilania, ikony trybu, ikony 
informacyjne i ikony powiadomień.

Ikony stanu zasilania
Poniżej zamieszczono przykłady ikon wyświetlanych w oknie ekranu, gdy urządzenie Inogen One® G5 
jest zasilane za pomocą akumulatora.

Akumulator jest rozładowany

Poziom naładowania akumulatora wynosi mniej niż 10%.  
Ikona ta miga.

Poziom naładowania akumulatora wynosi około 40–50%.

Akumulator jest naładowany.
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! C
Poniżej zamieszczono przykłady ikon wyświetlanych, gdy urządzenie Inogen One® G5 jest zasilane  
za pomocą zewnętrznego zasilacza i trwa ładowanie akumulatora. Symbol błyskawicy wskazuje,  
że urządzenie zostało podłączone do zewnętrznego źródła zasilania.

Bateria jest w pełni naładowana, jednak ładowanie trwa nadal,  
aby utrzymać jej poziom naładowania.

Bateria w trakcie ładowania — poziom naładowania między 60% a 70%.

Bateria w trakcie ładowania — poziom naładowania wynosi mniej niż 10%.

Urządzenie Inogen One® G5 jest zasilane z zewnętrznego źródła,  
bez użycia akumulatora.

Ikony trybu
Poniżej zamieszczono przykłady ikon trybu wyświetlanych w oknie ekranu.

Włączono alarm dźwiękowy niewykrycia oddechu.

Wyłączono alarm dźwiękowy niewykrycia oddechu. Jest to stan domyślny.

Poziom głośności 1

Poziom głośności 2

Poziom głośności 3

Poziom głośności 4

Ikony na ekranie
Poniższe ikony stanowią przykłady ikon odnoszących się do funkcjonalności Bluetooth.

Funkcja Bluetooth wyłączona.

Funkcja Bluetooth włączona.

Parowanie z aplikacją Inogen Connect.

Parowanie koncentratora z urządzeniem mobilnym nie powiodło się.
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Ikony informacyjne
Poniższym wyświetlanym ikonom nie towarzyszy żaden sygnał dźwiękowy ani wizualna zmiana  
stanu diod.

Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Ustawienie X  
Proszę czekać

Wyświetlana podczas uruchamiania urządzenia. 
Oznaczenie „X” reprezentuje wybrane ustawienie 
przepływu (np. ustawienie 2).

Ustawienie X 
Akumulator 
godziny:minuty

Domyślny komunikat widoczny, gdy urządzenie jest 
zasilane za pomocą akumulatora. Oznaczenie „X” 
reprezentuje wybrane ustawienie przepływu  
(np. ustawienie 2). Oznaczenie „HH:MM” reprezentuje 
przybliżony pozostały czas pracy akumulatora (np. 1:45).

Ustawienie 
X Ładowanie 
akumulatora XX%

Domyślny komunikat widoczny, gdy urządzenie jest 
zasilane za pomocą zewnętrznego źródła i podczas 
ładowania akumulatora. Oznaczenie „xx%” reprezentuje 
procent naładowania akumulatora (np. 86%).

Ustawienie X 
akumulator XX%

Domyślny komunikat widoczny, gdy akumulator  
nie jest ładowany lub kiedy informacja o czasie 
pozostałym do rozładowania nie jest dostępna.

Ładowanie 
akumulatora XX%

Wyświetlana, gdy koncentrator jest podłączony 
i używany do ładowania akumulatora (nie jest 
używany do produkcji tlenu). Po wyłączeniu zasilania 
zewnętrznego wskazanie dla w pełni naładowanego 
akumulatora powinno być wartością między 95%  
a 100%. Jest to normalne zjawisko, które 
maksymalizuje okres użytkowania akumulatora.

Resetowanie łożyska 
sitowego

Wyświetlana, gdy wymagana jest konserwacja 
kolumny i po zamontowaniu nowych kolumn.

Resetowanie łożyska 
sitowego zakończone 
powodzeniem

Wyświetlana, gdy kolumny zostały zresetowane  
z powodzeniem.

Transfer rejestru 
danych w toku

LUB

aktualizacja 
oprogramowania  
w toku  
(tylko dla aplikacji)

Ta ikona wyświetlana jest podczas wszystkich 
transferów rejestru danych i aktualizacji 
oprogramowania uruchomionych za pomocą aplikacji 
Inogen Connect.

Transfer rejestru 
danych zakończony 
powodzeniem  
(tylko dla aplikacji)

Ta ikona wyświetlana jest po zakończonych 
powodzeniem transferach rejestru danych 
przeprowadzonych za pomocą aplikacji Inogen Connect.

%

GG:MM
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Ikony powiadomień
Koncentrator Inogen One® G5 monitoruje różne parametry podczas pracy i wykorzystuje inteligentny 
system alarmowy do sygnalizowania awarii koncentratora. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo 
fałszywych alarmów stosowane są algorytmy matematyczne i opóźnienia czasowe, przy jednoczesnym 
zapewnieniu odpowiedniego powiadamiania o stanach alarmowych.

W przypadku wykrycia wielu stanów alarmowych wyświetlony zostanie alarm o najwyższym priorytecie.

Należy zauważyć, że brak reakcji na przyczynę stanu alarmowego dla alarmów o niskim, średnim  
i wysokim priorytecie spowoduje jedynie dyskomfort lub odwracalny, niewielki uraz, a alarmy te 
narastać będą w okresie wystarczającym do przełączenia na zapasowe źródło tlenu.

Wyświetleniu poniższych ikon powiadomień towarzyszy pojedynczy, krótki sygnał dźwiękowy.

Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Proszę czekać 
Wyłączanie

Przycisk włączania/wyłączania został naciśnięty 
przez dwie sekundy. Koncentrator wykonuje 
zamknięcie systemu.

Godziny:minuty

Wersja 
oprogramowania: 
Numer seryjny

Przez pięć sekund pozostawiono naciśnięty 
przycisk alarmu dźwiękowego.

Ostrzeżenia o niskim priorytecie
Poniższym alarmom o niskim priorytecie towarzyszy podwójny, krótki sygnał dźwiękowy i stale 
świecąca się żółta dioda.

Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Niski poziom 
akumulatora,  
podłącz do sieci

Poziom naładowania akumulatora jest niski — pozostało 
mniej niż 10 minut do rozładowania. Podłączyć 
zewnętrzne źródło zasilania lub wyłączyć urządzenie  
i włożyć w pełni naładowany akumulator.

Wymień kolumny Konserwacja kolumn wymagana jest w ciągu 30 dni. 
Należy skontaktować się z dostawcą sprzętu w celu 
zaplanowania przeglądu.

Sprawdź akumulator Wystąpił błąd akumulatora. Sprawdzić połączenie 
akumulatora i upewnić się, że jest właściwie 
zamontowany w koncentratorze, a zatrzask jest  
na swoim miejscu. Jeśli błąd akumulatora pojawi się 
ponownie w przypadku tego samego akumulatora, 
zrezygnować z używania tego akumulatora i użyć 
nowego akumulatora lub usunąć akumulator i korzystać 
z koncentratora za pomocą zewnętrznego zasilacza.

Niski poziom tlenu Koncentrator wytwarza tlen na nieco niższym poziomie 
(<82%) przez okres 10 minut. Jeśli stan będzie się 
utrzymywał, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu.
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Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Wyjąć akumulator 
do ostygnięcia

Akumulator przekroczył określoną temperaturę 
ładowania i ładowanie zostało przerwane. 
Akumulator nie będzie ładowany, gdy wyświetlane 
jest to ostrzeżenie, ładowanie zostanie jednak 
wznowione, kiedy temperatura akumulatora wróci 
do normalnego zakresu roboczego. W przypadku 
potrzeby doładowania akumulatora wcześniej 
należy wyjąć akumulator z koncentratora  
i pozostawić do ostygnięcia na otwartej przestrzeni 
przez około 10–15 minut. Następnie należy 
włożyć akumulator z powrotem do urządzenia 
Inogen One® G5. Jeśli problem będzie się nadal 
utrzymywał, skontaktuj się z dostawcą sprzętu.

Dokonaj przeglądu Koncentrator wymaga przeprowadzenia przeglądu 
w możliwie najkrótszym terminie. Koncentrator 
pracuje zgodnie ze specyfikacją i może nadal być 
używany. Należy skontaktować się z dostawcą 
sprzętu w celu zaplanowania przeglądu.

Awaria czujnika Czujnik tlenu koncentratora uległ awarii. Można 
nadal korzystać z koncentratora. Jeśli stan ten 
będzie się utrzymywał, należy skontaktować się  
z dostawcą sprzętu.

Ostrzeżenia o średnim priorytecie
Poniższym alarmom o średnim priorytecie towarzyszy potrójny, krótki sygnał dźwiękowy, 
powtarzany co 25 sekund, i migająca żółta dioda.

Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Nie wykryto 
oddechu Sprawdź 
kaniulę

Koncentrator nie wykrył oddechu  
przez 60 sekund. Sprawdzić, czy kaniula jest 
podłączona do koncentratora, rurki nie są zagięte i 
czy kaniula jest prawidłowo umieszczona w nosie.

Niski poziom 
dostarczanego tlenu

Wyjściowe stężenie tlenu wynosi poniżej 50%  
od 10 minut. Jeśli stan będzie się utrzymywał, 
należy użyć zapasowego źródła tlenu  
i skontaktować się z dostawcą sprzętu  
w celu zaplanowania przeglądu.

Błąd dostarczania 
O2

Wykryto oddech, ale nie wykryto właściwego 
zaopatrzenia w tlen.

Ostrzeżenia o niskim priorytecie (ciąg dalszy)
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Ostrzeżenia o średnim priorytecie (ciąg dalszy)

! C

Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Uwaga! GORĄCY 
akumulator

Akumulator przekroczył dopuszczalną temperaturę 
podczas pracy koncentratora na zasilaniu  
z akumulatora. Jeśli to możliwe, przenieść 
koncentrator w chłodniejsze miejsce lub do jednostki 
zasilającej z zewnętrznym źródłem zasilania  
i wyjąć akumulator. Jeśli stan będzie się utrzymywał, 
należy skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Uwaga! Gorące 
urządzenie

Temperatura koncentratora przekroczyła limit.  
Jeśli to możliwe, przenieść koncentrator w chłodniejsze 
miejsce. Dopilnować, aby wlotowe i wylotowe otwory 
wentylacyjne nie były niczym zasłonięte, a filtr cząstek 
był czysty. Jeśli stan będzie się utrzymywał, należy 
skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Ostrzeżenia o wysokim priorytecie
Poniższym alarmom o wysokim priorytecie towarzyszy schemat pięciu krótkich sygnałów 
dźwiękowych, powtarzany co 10 sekund, i migająca żółta dioda.

Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Akumulator 
rozładowany, podłącz 
do sieci

Moc akumulatora w koncentratorze nie jest 
wystarczająca do produkcji tlenu. Podłączyć zewnętrzne 
źródło zasilania lub wymień akumulator, a następnie, 
jeśli jest to konieczne, uruchomić ponownie urządzenie, 
naciskając przycisk włączania/wyłączania.

Uwaga!  
Gorący akumulator

Akumulator przekroczył dopuszczalną temperaturę 
podczas pracy koncentratora na zasilaniu  
z akumulatora. Koncentrator wstrzymał produkcję 
tlenu. Jeśli to możliwe, przenieść koncentrator  
w chłodniejsze miejsce, a następnie wyłączyć zasilanie 
i włączyć je ponownie. Dopilnować, aby wlotowe 
i wylotowe otwory wentylacyjne nie były niczym 
zasłonięte, a filtr cząstek był czysty. Jeśli stan będzie  
się utrzymywał, należy użyć zapasowego źródła tlenu  
i skontaktować się z dostawcą sprzętu.

Uwaga!  
Gorące urządzenie

Temperatura koncentratora jest zbyt wysoka  
i produkcja tlenu zostaje wstrzymana. Dopilnować, 
aby wlotowe i wylotowe otwory wentylacyjne nie były 
niczym zasłonięte, a filtr cząstek był czysty. Jeśli stan 
będzie się utrzymywał, należy użyć zapasowego źródła 
tlenu i skontaktować się z dostawcą sprzętu.
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Opis Ikony na ekranie Stan/działanie/wyjaśnienie

Za niska temp. 
systemu

Wyświetlenie tego komunikatu może być 
spowodowane przechowywaniem koncentratora 
w niskiej temperaturze otoczenia (poniżej 0ºC). 
Przenieść urządzenie w cieplejsze miejsce, aby się 
nagrzało, a następnie uruchomić je ponownie.  
Jeśli stan będzie się utrzymywał, należy użyć 
zapasowego źródła tlenu i skontaktować  
się z dostawcą sprzętu.

Błąd systemu Koncentrator wstrzymał produkcję tlenu i system jest 
zamykany. Należy wykonać następujące czynności:
1. Użyć zapasowego źródła tlenu
2. Skontaktować się z dostawcą sprzętu

6. Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Zalecane rozwiązanie

Jakikolwiek problem, któremu 
towarzyszą wyświetlenie 
informacji na ekranie 
koncentratora, zmiana stanu 
lampek kontrolnych lub emisja 
sygnałów dźwiękowych

Patrz Rozdział 5 Patrz Rozdział 5

Koncentrator nie włącza się 
po naciśnięciu przycisku 
włączania/wyłączania

Akumulator jest rozładowany 
lub nie został włożony

Użyć zewnętrznego źródła 
zasilania lub wymienić akumulator 
na taki, który jest w pełni 
naładowany

Zasilacz prądu zmiennego nie 
jest prawidłowo podłączony

Skontrolować podłączenie 
zasilania i sprawdzić, czy zielona 
dioda świeci światłem ciągłym

Zasilanie prądem stałym nie jest 
prawidłowo podłączone

Sprawdzić połączenie przewodu 
prądu stałego do koncentratora 
i adaptera zapalniczki 
samochodowej lub pomocniczego 
źródła zasilania prądem stałym

Awaria Skontaktować się z dostawcą 
sprzętu

Brak tlenu Koncentrator nie jest włączony Nacisnąć przycisk włączania/
wyłączania, aby włączyć 
koncentrator

Kaniula nie jest prawidłowo 
podłączona albo jest zagięta lub 
zatkana

Sprawdzić kaniulę i jej podłączenie 
do dyszy koncentratora

Ostrzeżenia o wysokim priorytecie (ciąg dalszy)
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7. Czyszczenie, utrzymanie i konserwacja
Wymiana kaniuli
Kaniula nosowa powinna być regularnie wymieniana. Skonsultować się z lekarzem lub dostawcą 
sprzętu w celu uzyskania informacji na temat wymiany. Takie informacje znajdują się również  
w instrukcji producenta kaniuli. Aby zapewnić prawidłowe wykrywanie oddechu i dostarczanie tlenu, 
zaleca się używanie kaniuli z pojedynczym światłem o długości do ok. 7,40–7,80 metrów.

Czyszczenie obudowy
Zewnętrzną stronę obudowy można czyścić przy użyciu szmatki nawilżonej łagodnym detergentem  
w płynie (np. DawnTM) i wodą.

Czyszczenie i wymiana filtra
Filtr cząstek należy czyścić co tydzień w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza. Wyjąć 
filtry z przedniej i tylnej części urządzenia. Wyczyścić filtry cząstek łagodnym detergentem w płynie 
(jak np. DawnTM) i wodą; wypłukać w wodzie i wysuszyć przed ponownym użyciem.

Aby zakupić dodatkowe filtry cząstek, należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub firmą Inogen.

Filtr wyjściowy
Filtr wyjściowy jest przeznaczony do ochrony użytkownika przed wdychaniem małych cząstek 
znajdujących się w strumieniu gazu wytwarzanego przez produkt. W urządzeniu Inogen One® G5 filtr 
wyjściowy jest znajduje się za wymiennym mocowaniem dyszy kaniuli.

W normalnych warunkach filtr wyjściowy wystarcza do końca okresu żywotności produktu.

Wymiana bezpiecznika przewodu wejściowego prądu stałego
Wtyczka zasilania prądu stałego zapalniczki samochodowej jest wyposażona w bezpiecznik.  
Jeśli używany jest przewód prądu stałego o znanym, odpowiednim źródle prądu, a akcesorium nie 
otrzymuje prądu, być może należy wymienić bezpiecznik.

Aby wymienić bezpiecznik, postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami i skorzystać ze zdjęcia 
poniżej.

• Zdjąć końcówkę, odkręcając element przytrzymujący. W razie potrzeby użyć narzędzia.

• Zdjąć element przytrzymujący, końcówkę i bezpiecznik.

• Sprężyna powinna pozostać wewnątrz obudowy adaptera zapalniczki. W przypadku wyjęcia 
sprężyny najpierw należy włożyć sprężynę z powrotem, a dopiero potem włożyć bezpiecznik 
zamienny.

• Zainstalować bezpiecznik zamienny Inogen RP#125 (BUSS MDA-12) i zamontować końcówkę. 
Upewnić się, że pierścień elementu przytrzymującego jest odpowiednio osadzony i dokręcony.

Standardowe i opcjonalne akcesoria

Pojedynczy akumulator Inogen One® G5 BA-500

Podwójny akumulator Inogen One® G5 BA-516

Torba do przenoszenia CA-500

Plecak CA-550

Zewnętrzna ładowarka akumulatora BA-503

Zasilacz sieciowy BA-501

Przewód prądu stałego BA-306
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Elementy podlegające konserwacji

Wymienne wlotowe filtry cząstek RP-500

Zestaw do wymiany filtra wyjściowego RP-404

Kolumny Inogen One® G5 RP-502

Uwaga: dla przewodów w poszczególnych krajach mogą być dostępne dodatkowe opcje.  
W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z Inogen lub dostawcą sprzętu.

W celu uzyskania ewentualnej pomocy w zakresie konfiguracji, używania i konserwacji urządzenia 
bądź zgłoszenia nietypowego sposobu lub niespodziewanych zdarzeń należy skontaktować się  
z dostawcą sprzętu lub producentem.

Inogen One® G5  
Procedura wymiany kolumn
1. Wyłączyć koncentrator Inogen One® G5, naciskając przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

2. Wyjąć koncentrator Inogen One® G5 z torby.

3. Wyjąć akumulator z koncentratora Inogen One® G5.

4. Umieścić koncentrator Inogen One® 
G5 na boku,tak, aby widoczny był jego 
spód. Metalowe kolumny widoczne są 
po jednej stronie urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A. Odblokować kolumny,  
odciągając przycisk zatrzasku  
od kolumn lub 
 
B. wkładając narzędzie do kolumn 
(jak na fotografii). Odnieść się 
do kroku 8 i usunąć osłonę 
przeciwpyłową, aby uzyskać dostęp  
do narzędzia. 

5A

5B

4

(Rzeczywisty wygląd może się różnić  
w zależności od modelu, z uchwytem 
do wyciągania lub bez tego uchwytu.)
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6. A. Przytrzymując przycisk w pozycji 
otwartej, wysunąć kolumny  
z urządzenia, ciągnąc za uchwyt  
do wyciągania lub 
 
B. włożyć narzędzie i docisnąć 
pomiędzy zatrzaskiem a kolumnami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. A. Usunąć kolumny całkowicie  
z koncentratora Inogen One® G5. Obie 
kolumny usuwa się jako jedną część lub 
 
B. obrócić narzędzie w górę, aby wypchnąć 
kolumny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. A. Montaż kolumny (metalowej rurki): 
Usunąć osłony przeciwpyłowe z nowych 
kolumn. Upewnić się, że nie ma kurzu  
ani innych pozostałości w miejscu  
po osłonach lub 
 
B. Usunąć osłony przeciwpyłowe z nowych 
kolumn. Należy przechować górną osłonę, 
ponieważ jest to również narzędzie  
do wyjmowania kolumn.

8A 8B

7A

7B

6A

6B
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9. A/B. Włożyć kolumny do koncentratora 
Inogen One® G5. Nie pozostawiać końców 
kolumn odsłoniętych. Kolumny powinny 
zostać włożone do koncentratora Inogen 
One® G5 jak tylko osłony przeciwpyłowe 
zostaną zdjęte. 

10. Wepchnąć kolumny do urządzenia, tak,  
aby w całości znajdowały się  
w koncentratorze Inogen One® G5.  
Przycisk zatrzasku na sprężynę powinien  
w pełni powróci ć do pozycji zamkniętej. 

11. Podłączyć zasilacz prądu zmiennego  
do koncentratora Inogen One® G5  
i podłączyć przewód zasilacza prądu 
stałego do gniazdka elektrycznego.  
Nie włączać koncentratora Inogen One® G5. 
 
Naciskając poszczególne przyciski  
na ekranie lub w aplikacji Inogen Connect 
można wykonać następujące kroki. 
 
Za pomocą wyświetlacza na urządzeniu:

 º Nacisnąć i przytrzymać przycisk 
plusa (+) i minusa (-) przez 5 sekund. 
Ekran wyświetli następujące ikony 
informacyjne. Zwolnić przycisk,  
gdy ikona pojawi się na ekranie.

 º Nacisnąć jeden raz przycisk alarmu, 
a ekran wyświetli następujące ikony 
informacyjne.

 º Nacisnąć przycisk zasilania         ,  
aby włączyć Inogen One® G5 i 
korzystać z niego w zwykły sposób. 

 Za pomocą aplikacji Inogen Connect:

 º W przypadku korzystania z aplikacji 
Inogen Connect, przejść do ekranu 
„Zaawansowane”, a następnie  
do ekranu „Dodatkowe informacje” 
i kliknąć przycisk „Resetowanie 
kolumn”.

9A

9B

Kolumny zamknięte i zablokowane

10

(Rzeczywisty wygląd może się różnić  
w zależności od modelu, z uchwytem 
do wyciągania lub bez tego uchwytu.)
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8. Specyfikacja
Wymiary: 
z akumulatorem 8-komorowym  
z akumulatorem 16-komorowym

DŁ. / SZER. / WYS.: 18,26 cm / 8,28 cm / 18,06 cm  
DŁ. / SZER. / WYS.: 18,26 cm / 8,28 cm / 18,06 cm  
DŁ. / SZER. / WYS.: 18,26 cm / 8,28 cm / 18,06 cm

Masa: 2,16 kg (w tym akumulator pojedynczy)

Natężenie dźwięku: 38 dBA w ustawieniu 2

Maksymalna głośność dźwięku: 60 dBA i szczytowy poziom 
ciśnienia dźwięku: 50 dBA zgodnie z ISO 80601-2-69

Czas nagrzewania: 2 minuty

Stężenie tlenu**: 90% - 3% /+ 6% przy wszystkich ustawieniach

Ustawienia sterowania przepływem: 6 ustawień: od 1 do 6

Maksymalne ciśnienie wyjściowe < 28,9 PSI

Zasilanie: Zasilacz prądu zmiennego:

Przewód prądu stałego:  
Akumulator:

Wejście prądu zmiennego: 100–240 V prądu zmiennego 
   50 do 60 Hz  
Automatyczne wykrywanie:  2,0-1,0A 
Wejście prądu stałego: 13,5-15,0VDC,10A maks. 
Napięcie:   12,0 do 16,8 VDC (±0.5V)

Czas pracy akumulatora*: Do 6,5 godzin z pojedynczym akumulatorem  
Do 13 godzin z podwójnym akumulatorem

Czas ładowania akumulatora: Do 3 godzin z pojedynczym akumulatorem  
Do 6 godzin z podwójnym akumulatorem

Zakresy środowiskowe dla warunków 
użytkowania:

Temperatura: od 5 do 40˚C  
Wilgotność: od 0% do 95%, bez kondensacji 
Wysokość: od 0 do 3048 metrów

Warunki transportu i przechowywania: Temperatura: od -25 do 70˚C  
Wilgotność: od 0% do 95%, bez kondensacji, 
przechowywać w suchym środowisku 
Wysokość: od 0 do 3048 metrów

Transport: Chronić przed wilgocią, przenosić ostrożnie

* Czas pracy akumulatora różni się w zależności od ustawień przepływu i warunków środowiskowych

** W warunkach ciśnienia atmosferycznego 101 kPa w temperaturze 21°C 

Zawiera moduł transmisji IC: 2417C-BX31A. FCC ID: N7NBX31A

To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 przepisów FCC. Praca urządzenia podlega następującym dwóm 
warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi 
przyjąć wszystkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą spowodować niepożądane 
działanie. 
 
Klasyfikacja:
• Sprzęt IEC klasy II

• Część aplikacyjna typu BF

• Kroploszczelność IP22

• Urządzenie nieodpowiednie do użytkowania 
w obecności łatwopalnych środków 
znieczulających zmieszanych z powietrzem 
lub tlenem lub podtlenkiem azotu.

• Ciągła praca
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Utylizacja sprzętu i akcesoriów
Podczas utylizacji i recyklingu urządzenia Inogen One® G5 i akcesoriów postępować zgodnie z lokalnymi 
rozporządzeniami w tym zakresie. Jeśli mają zastosowanie przepisy WEEE, nie wyrzucać urządzenia  
do nieposortowanych odpadów komunalnych. Użytkownicy mieszkający w Europie powinni skontaktować 
się z autoryzowanymi przedstawicielami UE w celu uzyskania instrukcji dotyczących utylizacji. Akumulator 
zawiera ogniwa litowo-jonowe i powinien zostać poddany recyklingowi. Akumulatora nie należy spalać.

Objętości pulsacyjne dla poszczególnych ustawień przepływu  
Inogen One® G5

Ustawienie przepływu Inogen One® G5

Oddechy na 
minutę 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

ml/oddech +/- 15% według ISO 80601-2-67

Całkowita 
objętość na 

minutę  
(ml/ min)

210 420 630 840 1050 1260

Zgodność z normami
To urządzenie spełnia następujące normy:

• IEC 60601-1 dotyczącą medycznego sprzętu elektrycznego, Część 1: Ogólne wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa

• IEC 60601-1-2 w wersji 3.1 dotyczącą medycznego sprzętu elektrycznego, Części 1-2: 
Ogólne wymogi w zakresie bezpieczeństwa - norma uzupełniająca: kompatybilność 
elektromagnetyczna; wymagania i testy

• ISO 8359 dotyczącą koncentratorów tlenowych do użytku medycznego - wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa. RTCA DO 160

Uwaga: sieć IT to układ złożony z bezprzewodowej transmisji (Bluetooth) pomiędzy Inogen One G5 
oraz aplikacją Inogen Connect.

• Połączenie Inogen One G5 do sieci IT mogłoby spowodować uprzednio nieokreślone zagrożenie 
dla pacjentów, użytkowników lub osób trzecich.

• Częste zmiany w zakresie sieci IT mogłyby powodować nowe zagrożenia i wymagają 
dodatkowej analizy.

• Zmiany w zakresie sieci IT obejmują:

º zmiany w konfiguracji sieci IT;

º  połączenie dodatkowych urządzeń do sieci IT;

º  odłączenie urządzeń z sieci IT;

º  aktualizacje sprzętu podłączonego do sieci IT. 
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Wskazówki i deklaracja producenta — odporność elektromagnetyczna:
Koncentrator jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik 
koncentratora powinien dopilnować, aby urządzenie było używane w takim środowisku.

Test odporności IEC 60601
Poziom testu

Poziom zgodności EŚrodowisko elektromagnetyczne —  
wskazówki

Przewodzone 
częstotliwości 
radiowe  
IEC 61000-4-6

Promieniowanie 
RF IEC 61000-4-3

3 V wartości skutecznej
   od 150 kHz
   do 80 MHz

6Vrms na różnych 
pasmach, według norm

10V/m
   80 MHz
   do 6,0 GHz

3 V wartości skutecznej

6Vrms na różnych 
pasmach, według norm

10V/m

Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej 
nie powinien być używany w mniejszej odległości  
od jakiejkolwiek części urządzenia, w tym przewodów, 
niż zalecany odstęp obliczony na podstawie równania 
mającego zastosowanie dla danej częstotliwości 
nadajnika.

Zalecany odstęp: 
d=1,2√P 150 kHz do 80 MHz
d=1,2√P 80 MHz do 800 MHz
d=2,3√P 80 MHz do 2,5 GHz

Gdzie P to maksymalna wyjściowa moc znamionowa 
nadajnika w watach (W), podana przez producenta 
nadajnika, a d to zalecany odstęp w metrach (m).

Natężenia pola ze stacjonarnych nadajników 
RF, określone w wyniku pomiaru obszaru 
elektromagnetycznegoa, powinny być mniejsze 
od poziomu zgodności w każdym zakresie 
częstotliwościb.

Warunkiem zapewniającym zgodność z bieżącymi 
wytycznymi FCC w zakresie ekspozycji  
na częstotliwości radiowe należy każdorazowo 
utrzymywać przynajmniej 6-centymetrowy odstęp 
pomiędzy anteną a ciałem użytkownikiem.

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu sprzętu 
oznaczonego symbolem: 

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD)

IEC 61000-4-2

kontakt ± 8 kV

powietrze ± 15 kV

kontakt ± 8 kV

powietrze ± 15 kV

Podłogi powinny być drewniane, betonowe  
lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte  
są materiałem syntetycznym, to wilgotność 
względna powinna wynosić co najmniej 30%.

Szybkie 
wyładowania 
elektryczne / 
impulsy

EC 61000-4-4

± 2 kV dla linii zasilania 
elektrycznego

± 1 kV dla linii 
wejściowej/wyjściowej

± 2 kV dla linii zasilania 
elektrycznego

± 1 kV dla linii 
wejściowej/wyjściowej

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka,  
jak w środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

Przepięcie

IEC 61000-4-5

± 1 kV linii do linii

± 2 kV linii do uziemienia

± 1 kV linii do linii

± 2 kV linii do uziemienia

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka,  
jak w środowisku komercyjnym lub szpitalnym. 
Odstęp 6 cm należy zachować także w przypadku 
pacjenta w łóżku

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy 
i wahania 
napięcia 
na liniach 
wejściowych 
zasilania 
elektrycznego

IEC 61000-4-11

0% UT dla cyklu 0,5 przy 
0 °, 45 °, 90 °, 135 °,
180 °, 225 °, 270 ° i 315 °.

0% UT dla cyklu 1

70% UT dla cyklu 25/30 

0% UT dla cyklu 200/300

0% UT dla cyklu 0,5 przy 
0 °, 45 °, 90 °, 135 °,
180 °, 225 °, 270 ° i 315 °.

0% UT dla cyklu 1

70% UT dla cyklu 25/30 

0% UT dla cyklu 200/300

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, 
jak w środowisku komercyjnym lub szpitalnym. 
Jeśli użytkownik [ME EQUIPMENT lub ME SYSTEM] 
wymaga ciągłej pracy podczas przerw w sieci 
zasilającej, zaleca się, aby [ME EQUIPMENT lub ME 
SYSTEM] był zasilany z bezprzerwowego zasilacza 
lub akumulatora.

Częstotliwość 
prądu  
(50/60 Hz) - pole 
magnetyczne

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Pola magnetyczne częstotliwości sieciowej powinny 
utrzymywać się na poziomie charakterystycznym 
dla typowej lokalizacji w standardowym środowisku 
szpitalnym lub domowym.
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 UWAGA Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości. 

 UWAGA Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych wpływ mają absorpcja i odbijanie od struktur, przedmiotów i ludzi.

 UWAGA UT to główne napięcie prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

a: Natężenia pola ze stacjonarnych nadajników, np. stacji bazowych dla telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych)  
i przenośnych urządzeń radiowych używanych w komunikacji lądowej, urządzeń amatorskich, transmisji radiowej AM i FM  
oraz transmisji telewizyjnej nie można dokładnie przewidzieć w sposób teoretyczny. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne 
wzbudzane przez stacjonarne nadajniki radiowe należy rozważyć pomiar obszaru elektromagnetycznego. Jeśli zmierzone natężenie 
pola w miejscu, w którym używany jest koncentrator przekracza podany wyżej obowiązujący poziom zgodności RF, należy obserwować 
działanie koncentratora, aby potwierdzić jego prawidłowość. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
konieczne może być podjęcie dodatkowych działań, np. zmiana orientacji lub przeniesienie urządzenia. 

b: Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny wynosić mniej niż 3V/m.

Zalecane odstępy między przenośnym i mobilnym sprzętem do komunikacji radiowej a niniejszym 
urządzeniem: 

Niniejszy koncentrator jest przeznaczony do używania w środowisku elektromagnetycznym, w którym kontrolowane są emitowane 
zakłócenia RF. Użytkownik koncentratora może pomóc zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym przez zachowanie minimalnej 
odległości między przenośnym i mobilnym sprzętem do komunikacji radiowej (nadajniki) a koncentratorem zgodnie z poniższymi 
zaleceniami, z uwzględnieniem maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.

0,01

0,1

1
10

100

Odstęp według częstotliwości nadajnika (M)Znamionowa maksymalna moc 
wyjściowa nadajnika (W)

W przypadku nadajników, których maksymalna moc wyjściowa nie została wymieniona powyżej zalecany odstęp d w metrach (m) można 
oszacować za pomocą równania wyrażającego częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna znamionowa moc wyjściowa nadajnika  
w watach (W), podana przez producenta nadajnika.

Wskazówki i deklaracja producenta — emisja elektromagnetyczna
Koncentrator jest przeznaczony do stosowania w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik koncentratora 
powinien dopilnować, aby urządzenie było używane w takim środowisku.

UWAGA Przy częstotliwości 80 MHz i 800 MHz stosuje się odstęp dla wyższego zakresu częstotliwości.

UWAGA Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych 
wpływ mają absorpcja i odbijanie od struktur, przedmiotów i ludzi.

Badanie poziomu 
emisji

Zgodność Środowisko elektromagnetyczne — wskazówki

Emisja RF  
CISPR 11

Grupa 1 Koncentrator wykorzystuje energię RF tylko do funkcji wewnętrznych. Dlatego poziom 
emisji RF jest bardzo niski i jest mało prawdopodobne, że spowoduje jakiekolwiek 
zakłócenia w pracy położonego w pobliżu sprzętu.

Emisja RF  
CISPR 11

Klasa B Koncentrator nadaje się do wykorzystania we wszystkich placówkach,  
w tym mieszkaniach prywatnych oraz miejscach bezpośrednio podłączonych  
do publicznej sieci zasilania o niskim napięciu, która zaopatruje budynki mieszkalne.Emisja harmoniczna  

IEC 61000-3-2
Klasa A

Wahania napięcia / 
migotanie
IEC 61000-3-3

Zgodne

od 150 kHz do 80 MHz
d=1,2√P

0,12

0,38

1,2
3,8

12

0,12

0,38

1,2
3,8

12

0,23

0,73

2,3
7,3

23

od 80 MHz do 800 MHz
d=1,2√P

od 800 MHz do 2,5 GHz
d=2,3√P

Test odporności IEC 60601
Poziom testu

Poziom zgodności EŚrodowisko elektromagnetyczne —  
wskazówki

Przewodzone 
częstotliwości 
radiowe  
IEC 61000-4-6

Promieniowanie 
RF IEC 61000-4-3

3 V wartości skutecznej
   od 150 kHz
   do 80 MHz

6Vrms na różnych 
pasmach, według norm

10V/m
   80 MHz
   do 6,0 GHz

3 V wartości skutecznej

6Vrms na różnych 
pasmach, według norm

10V/m

Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej 
nie powinien być używany w mniejszej odległości  
od jakiejkolwiek części urządzenia, w tym przewodów, 
niż zalecany odstęp obliczony na podstawie równania 
mającego zastosowanie dla danej częstotliwości 
nadajnika.

Zalecany odstęp: 
d=1,2√P 150 kHz do 80 MHz
d=1,2√P 80 MHz do 800 MHz
d=2,3√P 80 MHz do 2,5 GHz

Gdzie P to maksymalna wyjściowa moc znamionowa 
nadajnika w watach (W), podana przez producenta 
nadajnika, a d to zalecany odstęp w metrach (m).

Natężenia pola ze stacjonarnych nadajników 
RF, określone w wyniku pomiaru obszaru 
elektromagnetycznegoa, powinny być mniejsze 
od poziomu zgodności w każdym zakresie 
częstotliwościb.

Warunkiem zapewniającym zgodność z bieżącymi 
wytycznymi FCC w zakresie ekspozycji  
na częstotliwości radiowe należy każdorazowo 
utrzymywać przynajmniej 6-centymetrowy odstęp 
pomiędzy anteną a ciałem użytkownikiem.

Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu sprzętu 
oznaczonego symbolem: 

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD)

IEC 61000-4-2

kontakt ± 8 kV

powietrze ± 15 kV

kontakt ± 8 kV

powietrze ± 15 kV

Podłogi powinny być drewniane, betonowe  
lub z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi pokryte  
są materiałem syntetycznym, to wilgotność 
względna powinna wynosić co najmniej 30%.

Szybkie 
wyładowania 
elektryczne / 
impulsy

EC 61000-4-4

± 2 kV dla linii zasilania 
elektrycznego

± 1 kV dla linii 
wejściowej/wyjściowej

± 2 kV dla linii zasilania 
elektrycznego

± 1 kV dla linii 
wejściowej/wyjściowej

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka,  
jak w środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

Przepięcie

IEC 61000-4-5

± 1 kV linii do linii

± 2 kV linii do uziemienia

± 1 kV linii do linii

± 2 kV linii do uziemienia

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka,  
jak w środowisku komercyjnym lub szpitalnym. 
Odstęp 6 cm należy zachować także w przypadku 
pacjenta w łóżku

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy 
i wahania 
napięcia 
na liniach 
wejściowych 
zasilania 
elektrycznego

IEC 61000-4-11

0% UT dla cyklu 0,5 przy 
0 °, 45 °, 90 °, 135 °,
180 °, 225 °, 270 ° i 315 °.

0% UT dla cyklu 1

70% UT dla cyklu 25/30 

0% UT dla cyklu 200/300

0% UT dla cyklu 0,5 przy 
0 °, 45 °, 90 °, 135 °,
180 °, 225 °, 270 ° i 315 °.

0% UT dla cyklu 1

70% UT dla cyklu 25/30 

0% UT dla cyklu 200/300

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka, 
jak w środowisku komercyjnym lub szpitalnym. 
Jeśli użytkownik [ME EQUIPMENT lub ME SYSTEM] 
wymaga ciągłej pracy podczas przerw w sieci 
zasilającej, zaleca się, aby [ME EQUIPMENT lub ME 
SYSTEM] był zasilany z bezprzerwowego zasilacza 
lub akumulatora.

Częstotliwość 
prądu  
(50/60 Hz) - pole 
magnetyczne

IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Pola magnetyczne częstotliwości sieciowej powinny 
utrzymywać się na poziomie charakterystycznym 
dla typowej lokalizacji w standardowym środowisku 
szpitalnym lub domowym.
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