
คำแนะนำในการใช้งาน
• อานคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทยกอนใช  • ผูที่จะใชเครื่องไดจะตองเปนผูที่ไดรับคําแนะนําจากแพทยผูเชี่ยวชาญ  • ออกซิเจนที่ไดจากเครื่องจะทําใหมีความเขมขนออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้น • เนื่องจากออกซิเจนเปนตัวเรงปฏิกิริยาการเผาไหม  
ดังนั้นควรเก็บใหหางจากความรอนหรือเปลวไฟ ไมเหมาะสําหรับนําไปใชผสมกาซไนตรัสออกไซดเพื่อใชในการดมยา • หามสูบบุหรี่หรือผูอื่นที่สูบบุหรี่อยูบริเวณใกลเคียงขณะที่มีการเปดใชงาน • กอนที่จะทําความสะอาดฝุนบนเครื่องผลิตออกซิเจน ทําการถอดปลั๊ก
ออกกอนเพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัดวงจร  • กรณีเครื่องผลิตออกซิเจนมีสัญญาณแจงเตือน การทํางานผิดปกติ หรือผูใชรูสึกอึดอัด กรุณาติดตอ สอบถามผูจัดจําหนายเครื่องผลิตออกซิเจน • สําหรับผูที่เปนโรครายแรง ตองติดตั้งอุปกรณเสริม ถามีเหตุ
ขัดของเกิดขึ้น โปรดติดตอผูขาย หรือแพทย โดยเร็วที่สุด • หามสูบบุหรี่หรือผูอื่นที่สูบบุหรี่อยูบริเวณใกลเคียงขณะที่มีการเปดใชงาน

คู่มือการใช้งาน เครื่องผลิตออกซิเจน พนละอองยา
H-VH5-N

คําอธิบายอุปกรณ

1. กระบอกนํ้าทําความชื้น
2. ไฟแสดงสถานะ 
   1. แจงเตือนไฟเขา (สีเขียว) ปด (แดง)
   2. ไฟแสดงสถานะการผลิตออกซิเจนทํางาน
   3. ไฟแสดงสถานะการทํางาน 
       ถาเครื่องขัดของจะเปนสีแดง
3. ชองเสียบระบบพนละอองยา
4. ชองเสียบออกซิเจนขาออก
5. ปุมสวิตซปรับการไหลของออกซิเจน 
    ปรับและเพิ่มการไหลของออกซิเจน 

• กระบอกนํ้าทําความชื้นพรอมทอสายยาง 1 ชุด • สายออกซิเจนตอจมูก 2 เสน
• สายไฟติดตัวเครื่อง 1 เสน • ไสกรอง 2 ชิ้น • แผนกรอง 2 ชิ้น • ขอตอตัว Y 1 ชิ้น 

อุปกรณเสริม

• กระบอกใสยา (6มล.) 1 ชิ้น  • หนากาก 1 ชิ้น  • สายตอพนยา 1 ชิ้น
อุปกรณเสริม สําหรับพนยา

    การหมุนทวนเข็มนาฬกา คือ ลด และ 
    การหมุนตามเข็มนาฬกา คือ เพิ่ม
6. ลอ
7. จอ LCD
8. สวิตซ เปด-ปด
9. ฟวสปองกันการลัดวงจร
10. สายไฟ
11. ชองกรองอากาศ
12. ปายกํากับ         

* กรณีไฟฟาลัดวงจรฟวสจะดีดตัวออก โปรดสํารวจเบื้องตนวามีไฟฟาลัดวงจร
ที่ใดหรือไม หลังสํารวจไมพบการลัดวงจร สามารถกดไปที่ฟวสอีกครั้งและใชงาน
ตอได แตหากกดไปแลวฟวสดีดตัวออกรบกวนใหติอตอผูผลิต
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หนาจอแสดงผล LCD

1. ตัวเลขแสดง  อัตราการไหล 5 ลิตร / นาที
2. ตัวเลขแสดง  เวลาที่ใชงานทั้งหมด
3. ตัวเลขแสดง  ตั้งเวลาปด 

วิธีการตั้งเวลาใชงาน

กดปุมเพื่อเริ่มจับเวลา

หมุนเพื่อปรับเวลาในการตั้งคือ 10 นาที สําหรับ 1 ครั้ง 
ตั้งเวลาไดนานสุดถึง 5 ชั่วโมง

หลังจากปรับตั้งเวลาไดตามที่ตองการแลว กดปุมอีกครั้ง
เพื่อยืนยัน ไอคอนฟงกชันการจับเวลาจะปรากฏขึ้น
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Oxygen Concentrator



วิธีการใชงานของเครื่องผลิตออกซิเจน พนละอองยา H-VH5-N ฟงกชันระบบพนละอองยา

MAXIMUMMAXIMUM

MINIMUM MINIMUM

เติมนํ้าดื่มสะอาดหรือนํ้าตมสุก
ที่เย็นใหอยูระหวางสเกล

สูงสุด/ตํ่าสุด 
แลวจากนั้นปดฝากระบอกทํา
ความชื้น กรุณาวางกระบอก

ทําความชื้นไวขางหลัง

1 ปรับการไหลของออกซิเจน 
โดยหมุนทวนเข็มนาฬกา
เพื่อลด และหมุนตามเข็ม

นาฬกาเพื่อเพิ่มอัตราการไหล
ปรับการไหลของออกซิเจน 
3 ลิตร จะไดคาความเขมขน
ออกซิเจนสูงสุด ถึง ≥90% 

(0.5-5L / นาที)

5

ตอสายออกซิเจนกับกระปอง
ทําความชื้นหรือชองออกซิเจน
ขาออกจากกระปองทําความชื้น
 จากนั้นใหรัดสายออกซิเจนโดย
วาง สายออกซิเจนออมอยูเหนือ
หูของผูปวย และสอดทอเขาใน

รูจมูกของผูปวย

6

เมื่อใชงานเครื่องผลิตออกซิเจน
เสร็จเรียบรอย ควรปดเครื่อง

ถาไมใชตอเนื่อง 
กรุณาถอดปลั๊กออกทุกครั้ง

7

ตอสายกระบอกทําความชื้นเขา
ตัวเครื่อง ดานบน, สายออกซิเจน
ตอออกจากกระบอกทําความชื้น

(ดานขางฝา) 
เขากับเครื่องผลิตออกซิเจน

2

เชื่อมสายไฟ เสียบปลั๊กไฟ
กับเตาเสียบไฟตอสายเขากับ

เครื่องผลิตออกซิเจน
และปลั๊กอื่นๆ เปดสวิตซไฟ

3

เสียบสายตอหัวใหญ
เขากับกระบอกใสยา
เขากับตัวเครื่อง

สามารถพนยาไดเลย

หมุนวาลวทวนเข็มนาฬกา 
เพื่อปดการใชงาน
สําหรับพนยา

หมุนวาลวตามเข็มนาฬกา 
เพื่อเปดการใชงาน
สําหรับพนยา
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4ไฟแสดงสถานะ
ไฟแจงเตือนสถานะ

แจงเตือนไฟเขา 
 เปด (สีเขียว) 
 ปด (แดง)

   เปอรเซ็นออกซิเจน 
(ปกติสีเขียว ถาเปอรเซ็น

ออกซิเจนนอยกวา 
82% จะเปนไฟสีแดง)

ไฟแสดงสถานะ
การทํางาน 

ถาเครื่องขัดของ
จะเปนสีแดง

I/O

เปดเครื่องผลิตออกซิเจน

สีเขียว
คือปกติ แจงเตือนไฟเขา
สีเเดง 
คือแจงเตือนไฟ ปด 
/เครื่องกําลังขัดของ
ปลั๊กไฟไมไดเสียบ

4
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