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Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро вобаста 
ба ҳолати пешниҳодшудаи саломатӣ намегирад. 

Маводи мазкур ҳосили заҳматҳои якҷояи намояндагони як қатор ташкилотҳо мебошад ва ин санад ва маълумоти дохили он танҳо барои 
ҳадафҳои таълимӣ пешбинӣ ва таълиф шудаанд. Шумо набояд ба маълумоти мазкур бар ивази тавсияҳо, ташхис ва/ё табобати касбии тиббӣ 
эътимод кунед ва иттилооти мазкур набояд ҳеҷ гоҳ бар ивази дастуру тавсияҳои истеҳсолгарон ва ё қабули қарорҳои клиникӣ дар асоси ҳолати 
мавҷудаи саломатӣ истифода шавад. Корбар масъулияти онро ба дўш мегирад, ки  куҳна нашудан ва саҳеҳ будани тамоми маълумоти дохили 
санади мазкурро санҷад, муаллифон ва моликони ин мавод дар навбати худ доир ба навӣ, дурустӣ ё мувофиқати маълумоти мазкур барои 
ягон ҳадаф ҳеҷ изҳорот эълом намедоранд ва кафолате намедиҳанд. Номбар шудани таҷҳизоти мушаххас, маводи фарматсевтӣ ё асбобҳои 
тиббии дигар дар ин санад ба ҳеҷ ваҷҳ ба маънии қобили қабул донистани онҳо нест. Пеш аз истеъмоли ҳар навъ аз ин қабил ашёи 
номбаршуда шумо бояд ба санадҳои истеҳсолгар барои машварат рў оред. Масъулияти истифода аз ҳар гуна маълумоти ин санад сирф ба 
зиммаи шумо аст, таълифгарон ва моликони ин мавод барои ҳеҷ зарар, бохт ё осеби дигар, ки дар оқибати истифода аз маълумоти он рух 
медиҳанд, инчунин барои итминон кардан ба дурустӣ ва эътимоднокии ин қабил маълумот масъул нестанд.

Радди масъулият

Ин санади зиндаест, ки аз ҷониби ҳамшираҳо, табибон, терапевтҳои роҳҳои нафас ва дигар фароҳамоварандагони 
хизматрасониҳои тиббӣ аз муассисаҳои сершумор ва кишварҳои гуногун дар доираи лоиҳаи OpenCriticalCare.org 
тартиб дода шудааст.
Ҳадафи санади мазкур пешкаши василаҳое, ки метавонанд дар сатҳи маҳал таӣйир дода шаванд, барои 
кумак ба кормандони тиб дар кори азхудкунии расондани ёрии респираторӣ ба беморони дар беморхонаҳо 
бистаришуда мебошад. 
Лутфан, ин файлро нусхабардорӣ ё боргирӣ кунед ва сипас санадро бо назардошти ниёзҳои худ, маълумоти 
тозатарин ва захираву имконоти маҳаллӣ таӣйир диҳед. Ин корро метавонед бо гузариш ба “File Menu” (Менюи 
файл) дар гўшаи чапи қисми болои ин равзана ва интихоби “File” → “Download” (Файл →Боргирӣ), сипас интихоб 
намудани формате, ки мехоҳед, анҷом диҳед. Инчунин метавонед “File” → “Make a Copy” (Файл → Нусха сохтан)-ро 
интихоб намоед, пасон аз нусха дар Google Slides барои ворид кардани таҳрирҳои худ истифода баред.
Барои чоп кардан: “Print” (Чоп кунед)-ро аз «Менюи файл» дар гўшаи чапи қисми боло интихоб намоед. Эҳтимол, 
ба таӣйир додани андоза барои мувофиқ кардан ба андозаи мехостаи коӣазатон ниёз пайдо шавад. 
Лутфан, мунтазам барои пайгирии такмилоту маълумоти нав ба манбаъ боз рў оред ва суолҳо ё шарҳҳоятонро ба 
мо инҷо фиристед.

Шарҳи танзим, корбарӣ ва хизматрасонии техникӣ
Тавсияҳои умумӣ оид ба консентратори сайёри оксиген 

Тақсим кардани як консентратори оксиген ба якчанд бемор
Пайваст кардани ду консентратори оксиген ба як бемор

Тарзи истифода аз ин санад 

МУНДАРИҶА

Дар ҳамкорӣ ва бо дастгирии ниҳодҳои сершумор, аз ҷумла: Барои гирифтани 
манбаъҳои иловагӣ аз
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Консентратори оксиген: танзим ва корбарӣ 

Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро вобаста ба ҳолати пешниҳодшудаи саломатӣ намегирад. Маводи мазкур ҳосили заҳматҳои якҷояи 
намояндагони як қатор ташкилотҳо мебошад ва ин санад ва маълумоти дохили он танҳо барои ҳадафҳои таълимӣ пешбинӣ ва таълиф шудаанд. Шумо набояд ба маълумоти 
мазкур бар ивази тавсияҳо, ташхис ва/ё табобати касбии тиббӣ эътимод кунед ва иттилооти мазкур набояд ҳеҷ гоҳ бар ивази дастуру тавсияҳои истеҳсолгарон ва ё қабули 
қарорҳои клиникӣ дар асоси ҳолати мавҷудаи саломатӣ истифода шавад. Корбар масъулияти онро ба дўш мегирад, ки  куҳна нашудан ва саҳеҳ будани тамоми маълумоти 
дохили санади мазкурро санҷад, муаллифон ва моликони ин мавод дар навбати худ доир ба навӣ, дурустӣ ё мувофиқати маълумоти мазкур барои ягон ҳадаф ҳеҷ изҳорот 
эълом намедоранд ва кафолате намедиҳанд. Номбар шудани таҷҳизоти мушаххас, маводи фарматсевтӣ ё асбобҳои тиббии дигар дар ин санад ба ҳеҷ ваҷҳ ба маънии 
қобили қабул донистани онҳо нест. Пеш аз истеъмоли ҳар навъ аз ин қабил ашёи номбаршуда шумо бояд ба санадҳои истеҳсолгар барои машварат рў оред. Масъулияти 
истифода аз ҳар гуна маълумоти ин санад сирф ба зиммаи шумо аст, таълифгарон ва моликони ин мавод барои ҳеҷ зарар, бохт ё осеби дигар, ки дар оқибати истифода аз 
маълумоти он рух медиҳанд, инчунин барои итминон кардан ба дурустӣ ва эътимоднокии ин қабил маълумот масъул нестанд.

ҲАМА ВАҚТ ПЕШ АЗ ИСТИФОДА ДАСТУРАМАЛУ ТАВСИЯҲОИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАРО ОМӮЗЕД 

1. Дастгоҳро аз девор
0.5м дур ҷойгир кунед

● Наздик ба ашёе, ки метавонанд ба воридшавии ҳаво
монеъ шаванд (мас., парда ё девор), ҷойгир накунед.

● Аз манбаъҳои оташангез (мас., ҷойҳои сигоркашӣ,
таомпазӣ) дуртар нигоҳ доред.

2. Зарф барои намкуниро
пешбинӣ намоед*

●  *Зиёд ҳангоми >4 л/дақиқа будани суръати ҷараён 
таъин мегардад, ҳарчанд далелҳои манфиатнокии ин 
маҳдуд аст 
● Аз оби дистиллятсия ё тамизшуда истифода бояд бурд

● Ҳар рўз обро иваз намоед ва зарфро тафтиш кунед

3. Найчаи асбоби оксигениро
васл кунед

● Найчаи оксигенӣ бо сўрохи суфта бояд ба сўрохи
ихроҷии консентратор пайваст карда шавад (ё ба
зарф барои намкунӣ, агар истифода шавад)

4. Филтри ҳавои воридшавандаро
аз назар гузаронед

● Боварӣ ҳосил намоед, ки филтр дар ҷояш, тоза ва хушк аст

● Одатан дар пушти дастгоҳ аст

● Ҳар рўз филтрро аз назар гузаронед

● Филтрро ҳар ҳафта (ё боз ҳам зудтар, агар муҳит
серғубор бошад) ҷудо карда, тариқи шустан бо собуноби
гарм, обгардон ва бо сачоқ хушк кардан тоза намоед.

● Филтри эҳтиётиро пешбинӣ кунед, то ки дар истифодаи
консентратор ҳангоми тоза кардани филтр танаффус
нашавад.

* Баъзе асбобҳо филтри дохилӣ доранд, ки гоҳ-гоҳ бояд
иваз карда шаванд (ниг. ба дастурамали истифода).

5. Бонгҳои хатар ва барқро
санҷед

● Ҳама вақт ба ақиби асбоб (ё дастурамали
истифодабарӣ) назар карда, БОВАР ҲОСИЛ 
НАМОЕД, КИ НЕРУИ БАРҚИ МУВОФИҚ (шиддат ва 
басомад) ДОРЕД, дар акси ҳол метавонед асбобро 
вайрон кунед.

● Агар қатъшавии барқ, милт-милткунӣ ё пастшавии
равшанӣ зиёд рўй диҳад, тасбитгари шиддат ва 
манбаи захиравии барқро пешбинӣ намоед.

● Аз истифодаи симҳои дарозкунанда ба хотири коҳиш
додани хавфи оташгирӣ ва пешпохўрӣ даст кашед

● Дар мавриди ҳар бемори нав бо дастгоҳи аз ҷараёни
барқ ҷудо, калиди ҷараёнро даргиронед ва ба бонги
бардавоми хатар дар сурати қатъшавии ҷараён гӯш
андозед.

● Дар мавриди ҳар бемори нав бо дастгоҳи ба
ҷараёни барқ пайваст, калиди ҷараёнро даргиронед
ва ба бонги хатар (ки бояд ба таври автоматикӣ
хомўш шавад) ва садои компрессор гўш диҳед.

● Ба баъзе асбобҳо ҳосил намудани ҳаҷми зарурии O2
метавонад 2-20 дақиқа лозим шавад.

6. Ҷараёнро танзим намоед
● Мувофиқи маслиҳатҳои табиб амал намоед (мас.,

ҷараёнро то ғанишавӣ аз оксиген>90% бо ёрии
пулсоксиметр танзим намоед)

● Барои зиёд кардани ҷараёни ҳаво гўшаки
ҷараёнсанҷро ба муқобили ҳаракати ақрабаки соат
гардонед.

● Мобайни тўб суръати ҷараёни таъиншударо нишон
медиҳад.

● Аз ҳадди максималии суръати ҷараён барои дастгоҳ
НАГУЗАРЕД, ҳатто агар ҷараёнсанҷ ин имконро
диҳад – ин метавонад ба вайроншавии дастгоҳ боис
гардад.

● Боварӣ ҳосил намоед, ки ҷараёни аз ҷараёнсанҷ
мебаромадаро ҳис мекунед

7. Дастгоҳи оксигенрасонии
бехатар

● Маслиҳатҳои табибро риоя намоед

● Одатан канюлаи димоғӣ ё ниқоби одии рўй барои
оксигенрасонӣ аз консентратор бо суръати ≤10 л/
дақ. истифода мешаванд

● Найчаҳои таҷҳизотро санҷед, ки қатъ нашуда
бошанд ва ба ихроҷшавиро гӯш андозед (сахттар
маҳкам кунед ё тавре лозим аст, мавқеъ диҳед)

Маълумоти бештар дар: 
● Procuring O2 concentrators
● Splitting O2 concentrators
● Combining O2 concentrators 1
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Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро вобаста ба ҳолати пешниҳодшудаи саломатӣ намегирад. Маводи мазкур ҳосили заҳматҳои якҷояи 
намояндагони як қатор ташкилотҳо мебошад ва ин санад ва маълумоти дохили он танҳо барои ҳадафҳои таълимӣ пешбинӣ ва таълиф шудаанд. Шумо набояд ба маълумоти 
мазкур бар ивази тавсияҳо, ташхис ва/ё табобати касбии тиббӣ эътимод кунед ва иттилооти мазкур набояд ҳеҷ гоҳ бар ивази дастуру тавсияҳои истеҳсолгарон ва ё қабули 
қарорҳои клиникӣ дар асоси ҳолати мавҷудаи саломатӣ истифода шавад. Корбар масъулияти онро ба дўш мегирад, ки  куҳна нашудан ва саҳеҳ будани тамоми маълумоти 
дохили санади мазкурро санҷад, муаллифон ва моликони ин мавод дар навбати худ доир ба навӣ, дурустӣ ё мувофиқати маълумоти мазкур барои ягон ҳадаф ҳеҷ изҳорот 
эълом намедоранд ва кафолате намедиҳанд. Номбар шудани таҷҳизоти мушаххас, маводи фарматсевтӣ ё асбобҳои тиббии дигар дар ин санад ба ҳеҷ ваҷҳ ба маънии 
қобили қабул донистани онҳо нест. Пеш аз истеъмоли ҳар навъ аз ин қабил ашёи номбаршуда шумо бояд ба санадҳои истеҳсолгар барои машварат рў оред. Масъулияти 
истифода аз ҳар гуна маълумоти ин санад сирф ба зиммаи шумо аст, таълифгарон ва моликони ин мавод барои ҳеҷ зарар, бохт ё осеби дигар, ки дар оқибати истифода аз 
маълумоти он рух медиҳанд, инчунин барои итминон кардан ба дурустӣ ва эътимоднокии ин қабил маълумот масъул нестанд.

*  * Асбоби тасвиршуда намуна аст, на нусхаи ҳамаи консентраторҳои O2  

2

v 2021.5

4. ʌʠʣʪʨʠ 
ʚʦʨʠʜʰʘʚʠʠ ״ʘʚʦ

0.5 ʤ
1. ʌʦʩʠʣʘ ʘʟ 

ʜʝʚʦʨ

5. ʉʠʤʠ ʙʘʨץ

6. ֹוʘʨʘʸʥʩʘʥּת
 ʘʨʘʸʥʨʦ ʙʘʣʘʥʜʪʘʨּת
ʘʟ ʩʫʨʲʘʪʠ 
ʤʘʢʩʠʤʘʣʠʠ 
ʤʫץʘʨʨʘʨʰʫʜʘ ʪʘʲʠʥ 
ʅɸʂʋʅɽɼ.

 ʦʡʠ ʙʘʨʦʤʘʜʠּת   .2-3
ʦʢʩʠʛʝʥ

(зарфи 
намкунӣ илова 
мешавад)

5. Калиди барқ

ʅʠץʦʙʠ 
ʨ ʡ 

ʂʘʥʶʣʘʠ 
ʜʠʤʦס  

Пеш

ɸϸʠʙ

https://opencriticalcare.org/resources/


Тавсияҳои умумӣ оид ба консентратори сайёри оксиген 
ИНТИХОБИ ТАҶҲИЗОТ

Филтри ҳавои 
воридшаванда
Ҳар рўз аз назар 
гузаронед ва камаш ҳар 
ҳафта бо обу собун 
тоза кунед. Вақте онро 
ҷудо карда, дар 
равшанӣ медоред, бояд 
тарафи дигарро бинед. 
Пеш аз истифода бояд 
хушк карда шавад.

* * Асбоби тасвиршуда намуна аст, на нусхаи ҳамаи консентраторҳои O2  

МАСЛИҲАТҲОИ КЎТОҲ:
❏Филтри воридиро ҳар ҳафта 1-2 бор тафтиш ва тоза кунед 
(Филтри ҳавоии дуюм барои таъмини истифодаи бетанаффус

  ҳангоми тозакунӣ ё хушккунии филтри ҳавоӣ лозим аст)
❏ Оби намкунандаро ҳар рўз иваз кунед
❏ Ҳар рўз тафтиш кунед, ки дар ихроҷгоҳи зарфи намкунӣ
     чизе дарнамондааст. 
❏ Ҳар рўз тафтиш кунед, ки найча қат нашуда бошад ва ҳаворо
     нагузаронад
❏ Ҳар рўз боварӣ ҳосил намоед, ки дар филтри вуруди ҳаво чизе
     дарнамондааст. 
❏ Бонгҳои хатари неруи барқ ва консентратсияи O2-ро бо ҳар
     бемори нав ва ҳар бори даргирондан санҷед.

Манбаи неру
Ба мувофиқати шиддат, 
басомад (гертс) ва 
адаптери васлаки барқ 
боварӣ ҳосил намоед. 
Манбаи эҳтиётии барқ 
ва тасбитгари шиддатро 
пешбинӣ кунед. Агар 
барқ қатъ гардад, 
консентратор маҳсулот 
намедиҳад.

Мавқеъ
Ҳама вақт дастгоҳро 
рост, филтри 
воридиро дур аз 
девору пардаҳо ва 
монеаҳо нигоҳ 
доред.

Ҷараёнсанҷ
Боварӣ ҳосил намоед, ки 
ҷараён фаъол аст ва ба 
кори консентратор берун 
аз суръати пешбинишудаи 
максималии он роҳ 
надиҳед.

Намкунӣ
Агар суръати >4л/дақ 
талаб шавад, тавсия 

мегардад. Оби 
тозаро талаб 

мекунад.

https://opencriticalcare.org/faq/?question=what-are-the-top-10-considerations-when-buying-an-oxyge
n-concentrator

❏ Бандҳои устуворкунии кабелҳоро барои устувории
     лонаҳои васл пешбинӣ намоед.
❏ Ба кор бо суръати максималии ҷараён ё болотар аз он
     роҳ надиҳед
❏ Ҷараёни О₂-ро бо истифода аз пулсоксиметр то ҳадди
     имкон зуд-зуд титр кунед
❏  Аз афзудани (>15 м) дарозии умумии найчаҳои бемор
     пешгирӣ кунед
❏  Оксиген метавонад сабаби сўхтор гардад! Аз оташи
      кушода, манбаъҳои гармӣ ва сигор дур нигоҳ доред.

More 
Resources 

Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро вобаста ба ҳолати пешниҳодшудаи саломатӣ намегирад. Маводи мазкур ҳосили заҳматҳои якҷояи 
намояндагони як қатор ташкилотҳо мебошад ва ин санад ва маълумоти дохили он танҳо барои ҳадафҳои таълимӣ пешбинӣ ва таълиф шудаанд. Шумо набояд ба маълумоти 
мазкур бар ивази тавсияҳо, ташхис ва/ё табобати касбии тиббӣ эътимод кунед ва иттилооти мазкур набояд ҳеҷ гоҳ бар ивази дастуру тавсияҳои истеҳсолгарон ва ё қабули 
қарорҳои клиникӣ дар асоси ҳолати мавҷудаи саломатӣ истифода шавад. Корбар масъулияти онро ба дўш мегирад, ки  куҳна нашудан ва саҳеҳ будани тамоми маълумоти 
дохили санади мазкурро санҷад, муаллифон ва моликони ин мавод дар навбати худ доир ба навӣ, дурустӣ ё мувофиқати маълумоти мазкур барои ягон ҳадаф ҳеҷ изҳорот 
эълом намедоранд ва кафолате намедиҳанд. Номбар шудани таҷҳизоти мушаххас, маводи фарматсевтӣ ё асбобҳои тиббии дигар дар ин санад ба ҳеҷ ваҷҳ ба маънии 
қобили қабул донистани онҳо нест. Пеш аз истеъмоли ҳар навъ аз ин қабил ашёи номбаршуда шумо бояд ба санадҳои истеҳсолгар барои машварат рў оред. Масъулияти 
истифода аз ҳар гуна маълумоти ин санад сирф ба зиммаи шумо аст, таълифгарон ва моликони ин мавод барои ҳеҷ зарар, бохт ё осеби дигар, ки дар оқибати истифода аз 
маълумоти он рух медиҳанд, инчунин барои итминон кардан ба дурустӣ ва эътимоднокии ин қабил маълумот масъул нестанд.

● Бисёр консентраторҳои O2 ба беморон бо амрози шадиди роҳҳои нафас (мас., COVID-19) мувофиқ нестанд

● Ҳама вақт таҷҳизотро дар машварат бо табиб интихоб намоед.

● Масъалаҳои асосӣ суръати максималии ҷараён (~5-10 л/д), консентратсияи оксиген ҳангоми суръати максималии
ҷараён (>82%), мувофиқат ба манбаъҳои маҳаллии барқ, дарозумрӣ, фишор ҳангоми ихроҷшавӣ (> 55 кПа), шароити
корбурд (0-40°С, намнокии нисбӣ 15-95%), бонгҳои хатар, сертификати бехатарӣ ва ғайраро дар бар мегиранд.

● Дар давоми 1 сол дастрасиро ба қисмҳои эҳтиётӣ, таҷҳизоти оксигенрасонӣ (мас., канюлаи димоғӣ ё ниқоби рӯй)
таъмин намоед ва агар намкунӣ ба кор бурда шавад, дар ин ҳолат оби тоза лозим аст (дистиллятсияшуда бошад,
беҳтарин аст, аммо аз оби тамизшуда ё оби ҷўшидаи сардкарда ҳам метавон истифода кард)

● Талаботи техникии СҶТ нисбати консентратори сайёри O₂-ро омўзед

ҶУЗЪҲОИ КАЛИДӢ:

ҲАМА ВАҚТ ПЕШ АЗ ИСТИФОДА ДАСТУРАМАЛУ ТАВСИЯҲОИ ИСТЕҲСОЛГАРРО ОМӮЗЕД

Лонаи васли ихроҷӣ
Мумкин аст васлкунандаи 

конусшакли дандонадор 
лозим шавад.
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Тақсим кардани як консентратори оксиген 

ТАҶҲИЗОТ ВА ИМКОНОТИ ТАНЗИМ
● Консентратор(ҳо)и оксигенро ба воситаи лўла ба тақсимкунандаи ҷараён ё васлаи Y-шакл пайваст намоед.

● Агар аз тақсимкунандаи ҷараён истифода баред, онро ба сатҳи устувор гузоред ё ба девор дар наздикии бемор мустаҳкам кунед.

● Найчаи силиконӣ бо диаметри ~5мм-ро истифода баред ва ба дарозии (муқовимати) баробари ҳамаи қисмҳои найча боварӣ ҳосил
намоед.

● Ихроҷгоҳи тақсимкунандаи ҷараён (ё васлаи Y-шакл)-ро бо найчаҳои кўтоҳи силиконии дарозиашон якхела ба клапанҳои яксамта
пайваст намоед  (дар як хат ҷойгир шудани клапанҳоро дар самти ҷараёни матлуб таъмин намоед).

● Клапанҳои яксамтаро ба воситаи найчаҳои ҳамандозаи кўтоҳ ба намкунанда (агар истифода шавад) пайваст намоед.

● Намкунандаро ба бемор ба воситаи таҷҳизоти интиқолии матлуб (мас., канюлаи димоӣӣ ё ниқоби одии рўй) пайваст намоед.

    ё

Тақсимкунандаи 
ҷараён

Намкунандаҳо
(оби дистилятсия ё тамизшуда талаб мешавад)

Клапани бозгашти 
ясамта 

Консентратори
O2  > 10 л/дақ

Агар аз бемории ҳавоӣ-қатрагии бемор гумон равад ё он тасдиқ шуда бошад, дар байни клапани бозгашт ва намкунанда филтри 
зидди бактерия/вирусҳоро насб кардан мебояд (яъне тавре, ки клапани бозгашт, тақсимкунанда ва найчаҳои консентратор пок 

монанд)ТАВСИЯҲОИ ИЛОВАГӢ:

● Тақсимкунандаи ҷараён наметавонад миқдори оксигени бештар аз ихроҷи максималии консентраторро таъмин кунад.

● Бонги хатари сатҳи пасти оксиген метавонад зарурати коҳиш додани ҷараёнро ба як ё зиёда бемор нишон диҳад.

● Тағйир додани суръати ҷараён ба яке аз беморони пайваст ба таҷҳизоти тақсимкунанда метавонад ба суръати ҷараёни
бемори дигари пайваст ба тақсимкунанда таъсир расонад.
Аз ин сабаб, вақте суръати ҷараёнро титр мекунед (ё беморонро ба тақсимкунанда пайваст/ҷудо месозед), ҳамаи
нишондиҳандаҳои ҷараёнро тафтиш кунед ва агар лозим бошад, танзим намоед

● Агар оксигени намшударо расонед, ҳама вақт аз оби дистиллятсия ё тамизшуда истифода баред. Таҷҳизоти намкунандаро
дар байни консентратор ва тақсимкунанда пайваст накунед

● Дарозии умумии найчаҳоро бо <15м ё ба андозаи таъинкардаи истеҳсолгар маҳдуд кунед

Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро вобаста ба ҳолати пешниҳодшудаи саломатӣ намегирад. Маводи мазкур ҳосили заҳматҳои якҷояи 
намояндагони як қатор ташкилотҳо мебошад ва ин санад ва маълумоти дохили он танҳо барои ҳадафҳои таълимӣ пешбинӣ ва таълиф шудаанд. Шумо набояд ба маълумоти 
мазкур бар ивази тавсияҳо, ташхис ва/ё табобати касбии тиббӣ эътимод кунед ва иттилооти мазкур набояд ҳеҷ гоҳ бар ивази дастуру тавсияҳои истеҳсолгарон ва ё қабули 
қарорҳои клиникӣ дар асоси ҳолати мавҷудаи саломатӣ истифода шавад. Корбар масъулияти онро ба дўш мегирад, ки  куҳна нашудан ва саҳеҳ будани тамоми маълумоти 
дохили санади мазкурро санҷад, муаллифон ва моликони ин мавод дар навбати худ доир ба навӣ, дурустӣ ё мувофиқати маълумоти мазкур барои ягон ҳадаф ҳеҷ изҳорот 
эълом намедоранд ва кафолате намедиҳанд. Номбар шудани таҷҳизоти мушаххас, маводи фарматсевтӣ ё асбобҳои тиббии дигар дар ин санад ба ҳеҷ ваҷҳ ба маънии 
қобили қабул донистани онҳо нест. Пеш аз истеъмоли ҳар навъ аз ин қабил ашёи номбаршуда шумо бояд ба санадҳои истеҳсолгар барои машварат рў оред. Масъулияти 
истифода аз ҳар гуна маълумоти ин санад сирф ба зиммаи шумо аст, таълифгарон ва моликони ин мавод барои ҳеҷ зарар, бохт ё осеби дигар, ки дар оқибати истифода аз 
маълумоти он рух медиҳанд, инчунин барои итминон кардан ба дурустӣ ва эътимоднокии ин қабил маълумот масъул нестанд.

ҲАМА ВАҚТ ПЕШ АЗ ИСТИФОДА ДАСТУРАМАЛУ ТАВСИЯҲОИ ИСТЕҲСОЛГАРРО ОМӮЗЕД 

Найчаи силиконӣ
(барои автоклавкунӣ оли аст)

васлаи Y - шакл
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Тарзи пайваст намудани ду консентратори оксиген 
ба як бемор барои зиёд кардани ҷараёни оксигени таъминшаванда

Усулҳои пайвасткунӣ 

*Агар аз бемории ҳавоӣ-қатрагии бемор гумон равад ё он тасдиқ шуда бошад, филтри зиди бактерия/вирусҳо бояд дар байни 
намкунанда ва васлаи Y-шакл ҷойгир шавад

ТАВСИЯҲОИ ИЛОВАГӢ:

1. Сўрохҳои ихроҷи ду консентратори O2

2. Сўрохҳои ихроҷи ду консентратори O2 намкунанда  

3. Сўрохҳои ихроҷи ду консентратори O2

4. Сўрохи баромади ҳар кадом аз ду 
консентратори O2 таҷҳизоти оксигенрасонӣ (мас., канюлаи димоғӣ+ ниқоби рўй)

❏ Ду консентратор бо фишори баробар дар сўрохи ихроҷ ва ҷараёни ихроҷии якҷояи матлубро интихоб намоед. 
❏ Боварӣ ҳосил намоед, ки манбаи барқ метавонад бо бештар аз як консентратор кор кунад
❏ Боварӣ ҳосил намоед, ки найчаҳо, васлаҳо ва таҷҳизоти интиқолдиҳанда тозаанд.
❏Пайвастагии бехатарро таъмин намоед (бандакҳои маҳкамкунии симро барои устувор намудани пайвастагиҳои найчаҳо пешбинӣ
   кунед).
❏ Имкони истифода аз намкунандаро баррасӣ кунед, агар ҷараён >4л/д бошад
❏ Ҳама вақт аз оби дистиллятсия ё тамизшуда (филтршуда) истифода баред; агар дастрас набошад, аз истифодаи об даст кашед
❏ Ба кор бо ҷараёни баландтар аз ҳадди максималии муайяншуда роҳ надиҳед
❏ Агар имкон бошад, суръати ҷараён ва % оксигенро пас аз васлаи Y-шакл бо ёрии таҳлилкунандаи оксиген ё ангушт санҷед.
❏ Агар ҷараён камтар аз интизорӣ бошад, ҳама ҷойҳои пайвастшавиро тафтиш кунед, ки оё ҳаво намебароранд.

Санади мазкур хусусияти таълимӣ дорад ва ҷои қабули қарорро вобаста ба ҳолати пешниҳодшудаи саломатӣ намегирад. Маводи мазкур ҳосили заҳматҳои якҷояи 
намояндагони як қатор ташкилотҳо мебошад ва ин санад ва маълумоти дохили он танҳо барои ҳадафҳои таълимӣ пешбинӣ ва таълиф шудаанд. Шумо набояд ба маълумоти 
мазкур бар ивази тавсияҳо, ташхис ва/ё табобати касбии тиббӣ эътимод кунед ва иттилооти мазкур набояд ҳеҷ гоҳ бар ивази дастуру тавсияҳои истеҳсолгарон ва ё қабули 
қарорҳои клиникӣ дар асоси ҳолати мавҷудаи саломатӣ истифода шавад. Корбар масъулияти онро ба дўш мегирад, ки  куҳна нашудан ва саҳеҳ будани тамоми маълумоти 
дохили санади мазкурро санҷад, муаллифон ва моликони ин мавод дар навбати худ доир ба навӣ, дурустӣ ё мувофиқати маълумоти мазкур барои ягон ҳадаф ҳеҷ изҳорот 
эълом намедоранд ва кафолате намедиҳанд. Номбар шудани таҷҳизоти мушаххас, маводи фарматсевтӣ ё асбобҳои тиббии дигар дар ин санад ба ҳеҷ ваҷҳ ба маънии 
қобили қабул донистани онҳо нест. Пеш аз истеъмоли ҳар навъ аз ин қабил ашёи номбаршуда шумо бояд ба санадҳои истеҳсолгар барои машварат рў оред. Масъулияти 
истифода аз ҳар гуна маълумоти ин санад сирф ба зиммаи шумо аст, таълифгарон ва моликони ин мавод барои ҳеҷ зарар, бохт ё осеби дигар, ки дар оқибати истифода аз 
маълумоти он рух медиҳанд, инчунин барои итминон кардан ба дурустӣ ва эътимоднокии ин қабил маълумот масъул нестанд.

Васлаки Y - шакл

Намкунанда
(оби дистилятсия ё 
тамизшуда талаб мешавад)Агар дастрас бошад имкони истифода аз филтри зидди бактерияҳо/

вирусҳо ё клапани бозгашти яксамтаро, агар дастрас бошад, барои 
тоза нигоҳ доштани найчаҳо ва тақсимкунанда баррасӣ намоед

ҲАМА ВАҚТ ПЕШ АЗ ИСТИФОДА ДАСТУРАМАЛУ ТАВСИЯҲОИ ИСТЕҲСОЛГАРРО ОМӮЗЕД v 2021.5

васлаи Y-шакл

васлаи Y-шакл

васлаи Y-шакл

бемор

филтри зидди бактерия/
вирус

намкунанда

бемор

 бемор (дар зер тасвир шудааст)
таҷҳизоти ба як бемор пайваст
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