
 

 

 

 

 
PHU TOP SERVIS Grzegorz Piątek   www.steryliailed.pl 

ul. Koszalińska 26g1   +48 518 101 131 

60-480 Poznań    kontakt@steryliailed.pl   

NIP 777 134 63 61  

REGON 300684035 

 

 

SPECYFIKACJA PRODUKTOWA WYROBU MEDYCZNEGO 

 
 

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO Koncentrator tlenu  

MODEL OXYGEN FLOW OLV-5A 

POSTAĆ Wyrób medyczny – urządzenie służące do inhalacji tlenem 

KLASA  Klasa IIa, reguła 11 
 

INFORMACJE OGÓLNE 
OPAKOWANIE: 

Opakowanie 
bezpośrednie 

Karton 

Zawartość  
opakowania 

 
 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA/ OCZEKIWANE, POTWIERDZONE DZIAŁANIE/PRZEZNACZENIE 
PRODUKTU: 

Koncentrator tlenu jest przeznaczony do stosowania w placówkach medycznych oraz w 

środowisku domowym. Dostarczając pacjentom tlen, urządzenie to może pomóc w leczeniu 

chorób sercowo-naczyniowych, mózgowo-naczyniowych, chorób układu oddechowego, 

przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc itp. Może być również z powodzeniem używane w celu  

rehabilitacji pacjentów z niedotlenieniem. 

Podawanie tlenu może poprawić fizyczne warunki zaopatrzenia organizmu w tlen w przypadku 

niedotlenienia. Może również eliminować zmęczenie i przywracać funkcję somatyczną po ciężkim 

wysiłku fizycznym lub psychicznym. Koncentrator tlenu może być stosowany przez osoby w 

średnim wieku i starsze, osoby o niskiej sprawności fizycznej, kobiety w ciąży i inne osoby cierpiące 

na niedotlenienie fizjologiczne różnego stopnia 
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Ostrzeżenia: 

1. Niniejsze urządzenie nie może być używane jako urządzenie służące do podtrzymywania 

funkcji życiowych. Pacjenci, którzy nie mogą wyrazić dyskomfortu lub którzy nie słyszą albo nie 

widzą sygnałów alarmowych, wymagają nadzoru podczas jego używania. 

2. W niektórych warunkach tlenoterapia może być szkodliwa. Użytkownik powinien kontrolować 

prawidłowy przepływ tlenu oraz czas jego podawania. Sposób oraz formę użycia urządzenia należy 

skonsultować  z lekarzem. 

3. Nadmierne stosowanie tlenu o wysokiej czystości ma toksyczny wpływ na organizm człowieka 

i może powodować niepożądane skutki uboczne. 

4. Nie należy korzystać z urządzenia w przypadku silnego zatrucia tlenkiem węgla. 

5. Pacjentom pilnie potrzebującym tlenu oraz będącym w stanie krytycznym poddanym 

tlenoterapii tlen należy zapewnić inne zapasowe urządzenia podające tlen pozostające w stanie 

gotowości (np. butlę z tlenem, torbę z tlenem itp.) na wypadek awarii zasilania lub ewentualnej 

awarii koncentratora tlenu.  

6. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub złego samopoczucia użytkownika, 

należy natychmiast zaprzestać korzystania z koncentratora i skonsultować się odpowiednio z 

lekarzem lub serwisem. 

7. Tlen jest rodzajem gazu wspomagającego spalanie, w związku z czym koncentratora tlenu nie 

można używać w miejscach, w których występuje otwarty ogień lub istnieje niebezpieczeństwo 

zapłonu. Zabrania się palenia tytoniu lub używania otwartego ognia w pobliżu osób pobierających 

tlen. 

8. Zasilanie musi być zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego. 

Koncentratora tlenu nie można używać w sytuacji, gdy ochronny zacisk uziemienia zasilania nie 

spełnia wymagań przepisów, w przeciwnym razie w przypadku awarii może dojść do obrażeń ciała 

użytkownika. 

9. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Czynności serwisowe 

przeprowadzone przez osoby nieuprawnione mogą spowodować unieważnienie gwarancji, 

doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet do obrażeń ciała. 

ŚRODOWISKO PRACY: 

Temperatura otoczenia: 10℃ ~ 40℃. Wilgotność względna: 30% ~ 75%. Ciśnienie atmosferyczne: 

860 hPa ~ 1060 hPa. Zasilanie: 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz/110v ± 15V, 60Hz ± 1Hz. W bezpośrednim 

otoczeniu urządzenia nie może występować gaz korozyjny ani silne pole magnetyczne. 

 

 

Wymagania dotyczące powietrza:  

Zanieczyszczenia występujące w powietrzu zasilającym (stanowiącym surowiec): ≤ 0,3 mg/cm3 
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Zawartość oleju w powietrzu: ≥ 0,01 ppm 

 

WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA: 

Transport w suchym, wolnym od wilgoci i zapachów kontenerze.  
 
Zapakowany koncentrator tlenu należy zabezpieczyć podczas transportu przed skutkami 

gwałtownego uderzenia i bezpośrednim działaniem deszczu lub śniegu. 

Koncentrator tlenu należy przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których 

nie występuje silne nasłonecznienie ani gazy korozyjne. 

Wymagania dotyczące środowiska przechowywania i transportu 

Temperatura otoczenia -20°C ~ 55 °C; 

Wilgotność względna < 93%; 

Ciśnienie atmosferyczne 500hPa °C 1060hPa 

 

 
 
 
FORMAT ZAPISU NUMERU SERII: 
LOT: DDMMRR 
DATA PRODUKCJI: DDMMRRRR 
 
OKRES GWARANCJI: 24 miesięce 
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PARAMETRY PRODUKTU 
PARAMETRY:  
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SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW 
OBUDOWA KONCENTRATORA 

Materiał Plastik 

Wymiary 34,4 x 30,6 x 56,5 cm 

Kolor Szary 

WĄSY TLENOWE  

Materiał  Plastik  

Wymiary 200 cm  

Kolor Przeźroczysty 

KABEL ZASILAJĄCY  

Materiał Miedź + guma 

Wymiary 250 cm  

Kolor Czarny 

NEBULIZATOR  

Materiał Plastik 

Wymiary 100 cm 

Kolor Pomarańczowy 

RURA ŁĄCZĄCA Z BUTLĄ NAWILŻACZA  

Materiał Sylikon 

Wymiary 23 cm 

Kolor Przeźroczysta 

FILTR POWIETRZA PIANKOWY  

Materiał  Pianka 

Wymiary 14 x 7 cm 

Kolor Czarny 

FILTR HEPA  

Materiał Bawełna 

Wymiary 9,5 x 6,5 cm 

Kolor Brązowy 

KARTON ZBIORCZY 

Materiał Karton klapowy 

Ilość zestawów 1 komplet 

Wymiary 43,5 x 38,5 x 68,5 cm 

Kolor  Brązowy 

Nadruki na opakowaniu zbiorczym,       
kartoniku, instrukcji, termometrze 

Trwałe, wyraźne, nierozmazujące się, odporne 
na ścieranie; niedopuszczalny jest całkowity lub 
częściowy brak tekstu 
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Upoważniony przedstawiciel: 

MedPath GmbH 
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 München, GERMANY 
 
 
 
 
Data przygotowania: Listopad 2020  
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