
Oksijen tedavisi, hastalığınızın tedavisinin önemli bir parçasıdır.

Oksijen konsantratörünü doğru kullanmanız çok önemlidir.

Bu nedenle aşağıda kullanım aşamalarına yer verilmiştir.
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SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHĠSĠ

EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ

“Bir Nefes Sıhhat Gibi„

Oksijen sunum sistemi kullanıma 

hazırlanarak, nemlendiricinin 

suyunun temiz ve yeterli olduğu 

kontrol edilir. Doktorunuz 

tarafından önerilen akım hızı 

ayarlanır.
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Toz filtre ve keçe filtre her hafta 

sabunlu su ile yıkanıp kurutularak 

temizlenir. Beyaz filtre asla 

yıkanmaz ve 6 ayda bir yenisi ile 

değiştirilir. Oksijen hortumlarınızın 

kullanım ömrü 2 aydır. Oksijen 

tedavisi doktorunuzun önerdiği 

süre boyunca kullanılır.

Oksijen tedavisi alınırken yanında 

yanıcı ve yakıcı maddeler 

bulundurulmaz, konsantratör 

etrafında en az 30 cm ’lik boşluk 

alan bırakılmalı, üzeri örtü ve benzeri 

malzemelerle kapatılmamalı.

Evde hareket halindeyken uzun 

oksijen bağlantı sistemi (10 mt) 

kullanılabilir.
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Hastanemizde yatarak tedavi olan hastalarımız; oksijen kanüllleri size özeldir,

yere düĢen oksijen kanülleri yenisi ile değiĢtirilir, oksijen kavanozlarının

temizlik ve dezenfeksiyonları birim tarafından sağlanır. Evlerinde oksijen

tedavisi alan hastalarımız; kanüllerinizi ve nemlendiriciyi haftada bir kez

sabunlu su ile yıkayıp durulayarak 3 ölçü su ve 1 ölçü sirke ile hazırladığınız

solüsyon içine koyarak 45 dk. bekletin ve durulayarak içindeki suyun

akıtılması için çamaĢır asar gibi temiz bir yere asın ve kurumasını sağlayın. 

 Her türlü sorunuz için doktor veya hemĢirenize baĢvurabilirsiniz.
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