
Cihaz düz bir yüzeye yerleştirilir,

ısıtıcı nemlendirici içine su

konularak cihaza takılır. Maske

ve hortumu cihaza, oksijen

hortumu da oksijen kaynağına

takılarak cihaz çalıştırılır.

Maskeler size uygun olarak

seçilmiştir doktorunuza

danışmadan değiştirmeyiniz.
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Bipap cihazlarının kullanımı tedavinizin önemli bir parçasıdır ve bu

nedenle doğru kullanmanız çok önemlidir. Aşağıda bipap cihazının

doğru kullanım aşamalarına yer verilmiştir.                    

BİPAP CİHAZI KULLANIMI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

“Bir Nefes Sıhhat Gibi„
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Baş ve göğüs kısmı en az 30 derece yükseklikte (şelikde görüldüğü

kadar baş yükseltilir) olacak şekilde uzanılır veya oturulur, maske

yüze kenarlardan kaçak olmayacak şekilde yerleştirilir. 

Kaçak olup olmadığını işaret ve orta parmağınızı maske altı, üstü ve

yanlarına koyarak yapabilirsiniz. Cihaz doktorunuzun önerdiği sürede

kullanılır, süre bitiminde maske çıkartılıp cihaz kapatılır.

Hastanemizde tedavi gören hastalarımızın kullanmış olduğu maske

ve hortumlarının temizlik ve dezenfeksiyonu tedavi gördükleri birim

tarafından sağlanmaktadır.

-Cihazı yemeklerden en az 45 dk sonra kullanmaya başlayın, 

(yemekten hemen sonra takılması bulantı ve kusmaya neden 

olabilir),

-Maske takılı iken bir şeyler yiyip içmeyiniz,                                                                                     

-Kullanım esnasında mutlaka oksijen hortumunu takınız,                            

-Maske üzerinde verdiğiniz nefesin dışarı çıkmasını sağlayan delikler 

vardır bunları bant veya benzer malzemelerle kapatmayın,                                                                                                         

-Maskeniz size özel olarak ayarlanmıştır üzerinde değişiklik 

yapmayınız, (örneğin maske üzerine yeni delikler açılması)                                    

-Cihazın yeri değiştirilecek ise düz olarak taşıyınız aksi taktirde içine 

nemlendiriciden su kaçarak cihazınız bozulabilir,                          

-Doktorunuzun önerdiği cihaz ayarlarını ve oksijen akım hızını 

değiştirmeyiniz.

Cihaz filtresi her hafta yıkanıp kurutularak kullanılmalı ve 2 ayda bir

yenisi ile değiştirilmelidir.

Evde bipap cihazı kullanan hastalarımız maske ve hortumlarınızı

haftada bir sabunlu su ile yıkayıp kurulayın daha sonra 3 ölçü suya

1 ölçü sirke koyarak hazırlamış olduğunuz solüsyon içine maske ve

hortumlarını koyarak 45 dk. bekletin, süre bitiminde durulayarak
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