
Linde: Living healthcare

Snabbguide. 
Bärbar syrgaskoncentrator – Inogen One® G3 HF.

När du har packat upp alla delarna, har du allt du behöver för att kunna börja använda din  
Inogen One G3 HF. Att montera ihop din Inogen One G3 går snabbt och enkelt. Du bör emellertid  
läsa hela bruks anvisningen innan du börjar använda din Inogen One G3.

1.   Placera din Inogen One G3 på en väl 
ventilerad plats. Se till att båda partikel -
filtren är på plats (se även nästa sida). 

 
2.   För in Inogen One G3-batteriet i 

platsen för batteri tills spärren klickar 
till och återgår till det övre läget. 

 
3.   Sätt i strömkabeln i Inogen One G3. 

Sätt i stickkontakten i närmsta vägg -
uttag. 

 
4.   Koppla näsgrimman till metalldysan på 

din Inogen One G3. Oxygen kommer 
tillföras när du andas genom näs- 
grimman som är kopplad till enheten. 

 
5.   Slå på Inogen One G3 genom att trycka 

på knappen . 
 
6.   Ställ in flödet enligt vad din läkare har 

förskrivit. Flödesinställningen kan 
justeras genom att trycka på de tre -
kantiga knapparna som är markerade 
med «+»- och «-»-sym bolerna. Placera 
näsgrimman på ditt ansikte och andas 
normalt genom näsan.
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Rengöringsanvisning Inogen One G3 HF.

Vid frågor om din syrgaskoncentrator, din behandling 
eller om du behöver beställa nya partikelfilter, kontakta 
ansvarig läkare eller vårdgivare.

OBS – det kan vara nödvändigt att rengöra 
partikelfiltren oftare i dammiga miljöer.

Filterrengöring och byte 
 
→ Båda partikelfiltren bör rengöras varje vecka för att säkerställa bra luftflöde. Ta bort filtren 

från enheten genom att klicka loss skyddsgallren. 
 
→ Rengör partikelfiltren med ett milt flytande tvättmedel och vatten. Skölj med vatten och 

låt dem torka innan de används igen.

Partikelfilter (bakom skyddsgallren)
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