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Turquoise Fullface CPAP Maske 
Bilgi ve Semboller
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Uyarılar ve
Önlemler

1014

Güneş Işığından
koruyunuız.

  

REFLOT

LOT, REF numaraları, üretim ve son kullanma tarihleri 

kutunun üzerindedir.

Kullanmadan önce 
kılavuzu dikkatlice 

okuyunuz.

-20˚C

+58 ˚C



  
  

üCPAP cihazınız açık değilse 
ve doğru şekilde çalışmıyor ise 
Turquoise Fullface Maskenizi 
takmayınız.

üKullanım talimatlarını okuyunuz.
üTurquoise Fullface Maskenizi kullanmadan 
önce tüm ambalajı açınız.
üMaskenizi eldeyı kayınız.
üüTurquoise Fullface Maskenizi ngörünen 
kırık, yırtık, hasarlı, defolu parçası olup 
olmadığını kontrol ediniz.
üYüzünüzü/hastanın yüzünü temizleyiniz.
üMaskenizin hava çıkışlarını daima açık ve 
temiz tutunuz

Øİlk Kullanımdan Önce:

Ø Kullanım Amacı:
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Turquoise Turquoise Turquoise Fullface Maskeler (    ), active& fix

bir uzman tarafından CPAP, Bi-PAP ve Auto PAP terapisi 
reçete edilmiş hastaların kullanımı için tasarlanmıştır. 
Turquoise Fullface Maskeler CPAP, Bi-PAP,Auto-PAP 
terapi cihazlarında evde tek hastada ya da sağlık 
merkezlerinde birden çok hastanın kullanımına uygundur.

İlk kullanımdan önce ve 
gerektiğinde maskenizi

temizleyiniz.



 
  

 
  

 

  

  

 

 

üNazal ya da fullface maskenizi kullanırken cildinizde kızarma, 
irritasyon ya da rahatsızlık hissettiğinizde maskenizi kullanmayı 
bırakınız ve doktorunuza danışınız.
üBeklenmeyen bir etkiyle karşılaştığınızda  Fullface Turquoise
Maskeyi kullanmayı bırakınız ve doktorunuza ya da uyku 
bozukluğu uzmanınıza danışınız.

üTurquoiseFullface Maskeniz 
yüzünüze rahatça oturmalıdır. 
Maskenizin yüzünüze uygun 
boyutta olduğunu kontrol 
ediniz. 

ü Düşük PAP 
basınçlarında hava 
ekshalasyon portundan 
tamamen atılmayabilir 
ve tekrar soluma 
meydana gelebilir.

üCihazla birlikte oksijende 
k u l l a n ı l ı y o r s a  c i h a z  
kapatıldığında oksijende 
kapatılmalıdır. Aksi halde 
oksijen cihaz içinde birikip 
yangın riski oluşturur

Ø Uyarılar ve Önlemler:
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Boyutlar:

Small

Medium

Large



  
   

 
  

 
 
 

üİlk kullanımdan önce ve her kullanımda  Turquoise
Fullface Maskenizi temizleyiniz.
üTurquoise Fullface Maskenizin günlük temizliğinde 
neopren başlığı çıkarmanız gerekmez.
üMaskenizi elde, ılık suda sabun kullanarak 
yıkayabilirsiniz.
üMaskenizin tüm parçaları içme suyu ile iyice 
durulanmalı ve doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakılmadan kurumaya bırakılmalıdır.

üNeopren başlık haftada bir ya da gerekli görülen 
sıklıkta yıkanabilir. Fullface maskenizin günlük 
temizliğinde neopren başlığı çıkarmanız gerekmez.

Ø Temizleme Talimatları:

Maskenin Temizlenmesi:

Neopren Başlığın Temizlenmesi:

Hastanede birden fazla hastada kullanım:

ØHastadan hastaya geçirmeden önce maskeyi otoklavlama 
ile ya da dezenfeksiyon sıvıları ile temizleyiniz.
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ØTıbbi atıkların imhası hakkındaki yerel yönetmeliklere 
uygun olarak imha ediniz.

İmha: 



SP.O2T-N

 

Sp.ADstSi

 

 

Sp.ADstPC Sp.KonwClp-N

Sp.HdGr

  

Sp.DrsKon-N

Ø  Yedek Parçalar ve Numaraları:

* Bu parça maskenin modeline göre değişiklik gösterebilir. 

Silikon Alın
Desteği

(S, M, L, XL)
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Item: Sp.PCGv-FAItem: Sp.SiGv-FA

*Polikarbon Alın
Desteği

Klipsli Hortum
Konnektörü

Dirsek Konnektör
Oksijen tıpası
Fullface mask
için (bir çift)

*Silikon Gövde Neopren
Başlık

*Polikarbon
Gövde

Her kullanımdan önce 
maskenizin yıpranmış, kırılmış, 
yırtılmış parçası olup olmadığını 

kontrol ediniz. 

*Maske hortum girişleri TS EN ISO 17510 standardı uyarınca koniktir ve çap ölçüsü 22 mm'dir.



 

 

Adım 1. Maskeyi takmadan 
hortum konnektörünü 
yanındaki klipslerine 

basarak maskeden ayırınız. 
Ayırdığınız konnektörü 

hortuma takınız. Bu parça 
ile maskenizi hortuma 
kolayca bağlayabilir ve 
kolayca ayırabilirsiniz.

Adım 2. Başlığın cırt 
cırtlı uçlarını alın 
desteğine resimde 
görüldüğü biçimde 

geçiriniz. 

Adım 3. Maskeyi 
şekildeki gibi tutarak 

başlığı başınızın 
üzerinden geçirerek 
maskeyi yüzünüze 

yerleştiriniz. 

Adım 4. Çene 
kısmındaki başlık 
klipslerini takınız. 

Adım 
5.Maskenin 

sıkılığını alın ve 
çene kısmındaki 

cırt cırt 
yardımıyla 

rahatınıza göre 
ayarlayınız.

Adım 6. Maske doğru 
ayarlandığında 

yüzünüze batmamalı 
ve cildiniz maskenin 

çevresinde çıkıntı 
yapmamalıdır.

ØAdım Adım Kullanım Talimatları:
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Ø Teknik Detaylar:

KNGMED Medikal Ltd. Şti.
Çınar San. Sit. 10001 Sok. No: 28/A-10 

Ulukent, Menemen – İzmir, Türkiye
Tel: +90 232 833 42 62
Fax: +90 232 833 42 63

www.kngmed.com
info@kngmed.com 

kng.info@yahoo.com 0
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Terapi Basıncı            : 4 cmH2O ila 20 cmH2O

Depolama ve Taşıma : -20°C ila +58°C (-4°F ila +136°F)


