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Sayın müşteriler: 

Bu kullanım kılavuzu; YH-360CPAP/YH-560APAP/YH-580APAP’ın (bundan böyle BreathCare PAP olarak 

adlandırılacaktır) kurulum, kullanım, rutin bakım ve diğer yönleri için kılavuzluğu içerir. 

Uyarı 

Lütfen cihazı kullanmadan önce kılavuzun tümünü dikkatle okuyunuz. 

Not 

PAP cihazı, sadece profesyonel hekimler tarafından ya da reçeteye dayanarak satılır. 

 

I. Kullanım amaçları 

BreathCare PAP 3 modele sahiptir: YH-580, YH-560 ve YH-360. Tüm bu cihaz modelleri; ana cihaz, 

nemlendirici ve güç adaptöründen oluşmaktadır. 

YH-580: 

YH-580 kendinden ayarlı cihaz, 66lb’den (30 kg) daha fazla ağırlıktaki hastalarda obstrüktif uyku apne 

(OSA) tedavisi için indike edilir. Sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Nemlendirici, ev ortamında tek 

bir hastanın kullanması için indike edilir. 

YH-560: 

YH-560 kendinden ayarlı cihaz, 66lb’den (30 kg) daha fazla ağırlıktaki hastalarda obstrüktif uyku apne 

(OSA) tedavisi için indike edilir. Sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Nemlendirici, ev ortamında tek 

bir hastanın kullanması için indike edilir. 

YH-360: 

YH-360 CPAP kendinden ayarlı cihaz, 66lb’den (30 kg) daha fazla ağırlıktaki hastalarda obstrüktif uyku 

apne (OSA) tedavisi için indike edilir. Sadece ev kullanımı için tasarlanmıştır. Nemlendirici, ev ortamında 

tek bir hastanın kullanması için indike edilir. 

 

II. Kontraendikasyonların kullanılması 

Normal olarak cihaz, aşağıdaki hastalıkların herhangi birinden muzdarip olan hasta için uygun değildir. 

Ancak, eğer kullanım “mecburiyeti” varsa, özel dikkat gösterilmelidir. Her durumda, kullanılabilir ya da 

sadece sorumlu hekim tarafından belirlenebilir.  

 

III. Yan etkiler 

Şiddetli bullöz akciğer hastalığı, pnömotoraks, patolojik olarak düşük kan basıncı, dehidrasyon, beyin 

omurilik sıvısı kaçağı, yakın zamandaki kafatası cerrahisi ya da travma 
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Olağan dışı göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı ya da artan nefes darlığını reçeteyi hazırlayan hekiminize 

rapor etmelisiniz. Ve akut üst solunum yolu enfeksiyonu da tedavinin geçici olarak kesilmesini 

gerektirebilir. 

Aşağıdaki yan etkiler tedavi süresince görülebilir: 

 

 

IV. Ürün paket listesi 

 

İsim Miktar İsim Miktar 

Ana makine (Solunum cihazı)  1 set Isıtıcılı Nemlendirici 1 set  

Hava borusu 1 parça Güç adaptörü ve hattı 1 set 

Kullanım kılavuzu 1 kopya Maske ve aksesuarlar (burun maskesi) 1 set  

Kit 1 set Mikro SD kart(4G) Opsiyonel 

Hava filtresi 2 parça   

 

V. Ürün talimatları 

 

1. Hava çıkışı 2. Isıtıcılı Nemlendirici  3. Kanca butonu 4. Güç bağlantısı 5. Hava filtresi 

6. Veri bağlantı 

portu 

7. Mikro SD Kart girişi 8. Solunum cihazı 9. Başlatma /Durdurma 

butonu 

10. Ekran 

11. Düğme 12. Buton 13. Nemlendirme tankı   

Ağız, burun, boğaz kuruluğu，burun kanaması，kabarma，kulak ya da sinüs rahatsızlığı，göz iritasyonu，ciltte 

döküntüler； 
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VI. Buton talimatları 

 

“Başlatma/Durdurma” 

butonu 

Tedaviyi başlatmak ya da durdurmak için bu butona basınız. 

 

 

Seçilen arayüze girmek için, öğeleri seçmek için ya da ayarları kaydetmek için 
düğmeye basınız;  

Ayrıca seçilen ayar parametrelerini azaltmak için düğme saat yönünün tersine 
döndürürken, arttırmak için saat yönünde döndürünüz. 

VII. Kurulum 

Not 

● Nemlendiriciyi, maksimum seviyeyi aşmayacak miktarda su ile doldurunuz ; aksi takdirde su, 

hava borusuna ve cihaza girebilir.  

● lütfen nemlendiriciyi distile su ile doldurunuz, ya da eğer distile su mevcut değilse suyu kaynatıp 

soğutunuz. 

 

  

1. Isıtıcılı nemlendiriciyi PAP cihazı ile bağlayınız. 2. Nemlendirme tankını ısıtıcılı nemlendiriciden 

çıkarınız ve üzerindeki delik vasıtasıyla maksimum 

seviyenin altında uygun bir seviyeye distile su ile 

doldurunuz. 

Suyun her gün değiştirilmesi önerilir. 

Düğme 
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3. Nemlendirme tankını üçgen ok yönünde geri 

yerleştiriniz. 

4. Hava hortumunu ısıtıcılı nemlendiricinin çıkışına 

düzgün bir şekilde bağlayınız. 

  

5. Hava hortumunun diğer ucunu uyumlu burun 

maskesine bağlayınız. Daha fazla detay için, lütfen 

burun maskesinin kılavuzuna başvurunuz. 

6. PAP cihazını düz bir yüzeye yerleştiriniz ve onu bir 

güç kaynağına bağlayınız. 
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VIII. Tedavinin başlatılması/durdurulması 

1. Burun maskesini, kullanım kılavuzunda burun maskesi için 

olan gereksinimlere göre takınız. 

2. Tedavinin başlatılması için “START” tuşuna basınız. Tedavi 

süresince, gerecek zamanlı ortalama basınç, ayar basıncı, 

basınçlandırma gecikme süresi (dak) ve ısıtıcılı nemlendirici 

seviyesinin tümü ekranda gösterilecektir. 

3. Tedavinin durdurulması için lütfen tekrar “START” 

butonuna basınız. 

4. Ekran uyku konumuna geçtiği zaman, onu normal 

konuma getirmek için herhangi bir tuşa basınız ve daha 

sonra tedaviyi durdurmak için tekrar “START” tuşuna 

basınız. 

 

Şekil 1: Tedavi başlatma arayüzü 

IX. Fonksiyon talimatları 

 

1. Bilgi sorgulama: 

Bilgi arayüzüne giriş yapıldığı zaman, aşağıdaki içerikleri kapsayan bir kullanıcı uyku raporu özeti 

gösterilecektir: 

● AHI: her saat başına apnelerin ve hipopnelerin sayısını gösterir. 

● Kullanım süresi: son tedavi için geçen zaman (saat). 

● Ortalama basınç: Son tedavi için ortalama basınç (cmH20/hPa). 

● Ortalama sızıntı hacmi: son tedavi için her dakika başına ortalama hava sızıntı hacmi (LPM). 

● Toplam süre: Son tedavi süresi sonrasında toplam süre (saat). 

● Versiyon: PAP cihazı için kullanılan yazılım versiyon numarası. 

● SN: PAP cihazının seri numarası. 

  

Şekil 2-1: Bilgi sorgulama indeksi Şekil 2-2: Tedavi sorgulama 
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2. RAMPA 

Bu fonksiyon, tedaviyi daha konforlu hale getirir. Rampa, basınç vasıtasıyla başlangıçtan minimuma yavaş 

yavaş azalması için gerekli zaman aralığını ya da tedavi basıncının zaman aralığını ifade eder. Rampa aralığı, 5 

dakikalık bir artış ile 0-45 dakikadır. 

Rampa ayarlama yöntemi: 

● İmleci “Ramp” üzerine getiriniz ve ayar arayüzüne girmek için düğmeye basınız. 

● Basınçlandırma Gecikmesini seçmek için düğmeyi döndürünüz. 

● Ayarları kaydetmek için düğmeye tekrar basınız ve bekleme arayüzüne geri dönünüz. 

 

 

Şekil 3-1: Basınçlandırma gecikmesi ayarı Şekil 3-2: Basınçlandırma gecikmesi ayarı 

 

3. Nem seviyesi 

Isıtıcılı nemlendirici, tedaviyi daha konforlu hale getiren çevre havasının ısı ve nemini ayarlamak için kullanılır. 

Tedavi süresince, eğer kullanıcı kendini susamış hissederse, ısıtıcılı nemlendirici fonksiyonu açılabilir. Eğer su 

buharı maske içinde keçeleşme yapıyorsa Nem seviyesini azaltınız. Kapatma için Seviye 0, en düşük seviye 

için Seviye 1 ve en yüksek seviye için Seviye 6 olarak 0-6 Nem seviyeleri vardır. Seviye 1-6, sırasıyla aşağıdaki 

sıcaklıklara eşdeğerdir. (Not: Bu sıcaklıklar, nemlendirici tankı çalışmadan ölçülmüştür). Yaklaşık olarak 10 

dakikalık ön ısıtma süresi: 

 

Nem seviyesi ayarlama yöntemi: 

● İmleci Nem opsiyonuna getiriniz, ayar arayüzüne girmek için düğmeye basınız. 

● Nem seviyesini seçmek için düğmeyi döndürünüz, ayarları kaydetmek için düğmeye tekrar basınız ve 

bekleme arayüzüne geri dönünüz. 

● Nem seviyesini ayarlamak için düğmeye basınız ve döndürünüz ve tedavi süresince ayarları kaydetmek için 

düğmeye basınız. 

Seviye 1 = yaklaşık 33℃, Seviye 2 = yaklaşık 35℃, Seviye 3 = yaklaşık 40℃, Seviye 4= yaklaşık 45℃, 

Seviye 5 = yaklaşık 50℃, Seviye 6 = yaklaşık 55℃ 

 



 

07 

          

Şekil 4-1 Nem ayarı Şekil 4-2: Nem ayarı 

 

4. FPS seviyesi 

0-3 FPS seviyesi vardır. Seviye 0 fonksiyonu kapatır, Seviye 1 en düşük seviyedir ve Seviye 3 en yüksek 

seviyedir. Bu fonksiyon, PAP cihazının tedaviye hızla adapte edilmesi için kullanıcılara yardımcı olabilir. 

 

5. Diğer fonksiyonlar 

● Nemlendirici ışığı: Nemlendirme tankında kalan su miktarını açık bir biçimde görmek amacıyla 

nemlendirici ışığı açılır. 

● Sesli alarm: Bu fonksiyon açıldığı zaman, bir hava sızıntısı ya da bir motor arızası durumunda bir sesli alarm 

çalışacaktır. 

● Akıllı başlatma/durdurma: Bu fonksiyonun açılması ile, burun maskesini taktığınız zaman PAP otomatik 

olarak başlayacaktır ve maske çıkarıldıktan sonra da 1 dakika içerisinde otomatik olarak durur. 

● Basınç düşüşü seviyesi: 0-3 basınç düşüşü seviyesi vardır; daha yüksek seviyede solunum daha kolay olur. 

● Zaman ayarları: Cihazda görüntülenen zamanı (dakika, saat, gün, ay, yıl) ayarlayınız. 

● Dil: İngilizce ya da Çince seçilebilir. 

● Alarmlı Saat: Bu fonksiyonu açınız ve alarm zamanını (dakika, saat) ayarlayınız. 

  

Şekil5-1: Arayüz ayarı Şekil 5-2: Arayüz ayarı 
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X. Klinik menü 

Hekimin kanaatine istinaden aşağıdaki parametrelerin ayarlanması önerilir. 

 

1. MOD 

● Bekleme arayüzünden başlatınız, klinik menüye girmek için “START” butonu ile düğmeye birlikte basınız. 

(Şekil 6-1); 

● İmleci mod opsiyonu üzerine getirmek için düğmeye basınız, kelimelerin rengini beyazdan maviye 

değiştirmek için düğmeye basınız ve daha sonra CPAP ya da APAP modunu (YH-360CPAP üzerinde bir PAP 

modu yoktur) seçmek için düğmeyi döndürünüz; 

● Seçim sonrasında ayarları kaydetmek için düğmeye basınız; 

● İmleci geri dönüş opsiyonuna getirmek için düğmeyi döndürünüz ve bekleme arayüzüne geri dönmesi için 

düğmeye basınız (Şekil 6-2). 

 

2. Basıncın ayarlanması 

● Klinik menüsünde, CPAP modunu seçiniz, imleci Başlangıç Basıncı ya da Tedavi, Basınç opsiyonuna getiriniz, 

kelimelerin rengini beyazdan maviye değiştirmek için düğmeye basınız ve daha sonra istenen basıncın 

seçilmesi için düğmeyi döndürünüz; 

● 0,5cmH2O/hPa’lık basınç yükselmesi/düşüş seviyesinin her kısmı ile istenen basıncın ayarlanması için 

düğme sola ya da sağa döndürülür. 

● Ayarları kaydetmek için düğmeye basınız. 

● Geri dönüş opsiyonu için düğmeyi döndürünüz ve bekleme arayüzüne geri dönmek için düğmeye basınız 

(Şekil 6-2). 

● APAP modunda, aynı operasyonel düzen ile maksimum basınç, minimum basınç, tedavi basıncı ve 

başlangıç basıncını ayarlayınız. (Yorum: Ağ APAP modunda mevcut tedavi basınç opsiyonu yoktur) 

Tanım 

APAP modunda, eğer maksimum basınç başlangıç basıncı, tedavi basıncı ve minimum basınçtan daha 

düşükse, üç basıncın hepsi otomatik olarak maksimum basınca eşit ayarlanacaktır. 

                 

Şekil 6-1: Klinik menüde CPAP ayarı Şekil 6-2: Klinik menüde CPAP ayarı 
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3. Basınç biriminin seçilmesi 

● Klinik menüde, imleci Basınç Birimi opsiyonuna getirmek için düğmeye basınız, kelimelerin rengini 

beyazdan maviye değiştirmek için düğmeye basınız ve daha sonra cmH2O ya da hPa’yı seçmek için düğmeyi 

döndürünüz. 

● Ayarı kaydetmek için düğmeye basınız. 

● Geri dönüş opsiyonu için düğmeyi döndürünüz ve bekleme arayüzüne geri dönmek için düğmeye basınız 

(Şekil 6-2). 

 

4. FPS seviyesinin seçilmesi 

● Klinik menüde, imleci FPS seviye opsiyonuna getirmek için düğmeyi döndürünüz, kelimelerin rengini 

beyazdan maviye değiştirmek için düğmeye basınız ve daha sonra FPS seviyesini seçmek için düğmeyi 

döndürünüz. (Seviye 0-3 arasında); 

● Ayarı kaydetmek için düğmeye basınız; 

● Geri dönüş opsiyonu için düğmeyi döndürünüz ve bekleme arayüzüne geri dönmek için düğmeye basınız 

(Şekil 6-2). 

 

5. Rampanın (dak) seçilmesi 

● Klinik menüde, imleci Rampa opsiyonuna getirmek için düğmeyi döndürünüz, kelimelerin rengini beyazdan 

maviye değiştirmek için düğmeye basınız ve daha sonra Rampa süresini (0-45dak, 5dak/seviye) seçmek için 

düğmeyi döndürünüz; 

● Ayarı kaydetmek için düğmeye basınız; 

● Geri dönüş opsiyonu için düğmeyi döndürünüz ve bekleme arayüzüne geri dönmek için düğmeye basınız 

(Şekil 6-2). 

 

6. Nemin seçilmesi 

● Klinik menüde, imleci Nem opsiyonuna getirmek için düğmeyi döndürünüz, kelimelerin rengini beyazdan 

maviye değiştirmek için düğmeye basınız ve daha sonra ısıtılmış nemlendirme seviyesini (Seviye 0-6 arasında) 

seçmek için düğmeyi döndürünüz 

● Ayarı kaydetmek için düğmeye basınız; 

● Geri dönüş opsiyonu için düğmeyi döndürünüz ve bekleme arayüzüne geri dönmek için düğmeye basınız 

(Şekil 6-2). 

Not 

Tedavi süresince klinik menüsüne girmek için hem “START” butonu hem de düğmeye aynı anda basınız. 

Tedavi parametrelerini ayarlamak için yukarıdaki Adım 1-6’yı gerçekleştiriniz ve daha sonra tedavi arayüzüne 

geri dönmek için geri opsiyonundaki butona basınız. 

 



 

 

XI. Bakım ve Servis 

Günlük bakım, kullanıcılar için daha iyi tedavi kalitesini sağlamak amacıyla PAP cihazı için gereklidir. Bakım ve servis; demontaj, 

temizleme, kontrol, yeniden montaj ve vb kapsar. 

 

1. Demontaj 

 

  

1. Cihaz için güç kaynağının bağlantısını kesiniz. 2. Hava hortumunun bağlantı noktasını döndürünüz 

ve daha sonra hortumu cihazdan ayırınız. 

  

3. Onu açmak için ısıtılmış nemlendirici üzerindeki 

ayırma butonuna basınız ve nemlendirme tankını 

ayırınız. 

4. nemlendirme tankının üst kapağını açınız ve 

içindeki kalan suyu tahliye ediniz. 



 

 

 

  

5. Hem PAP cihazını hem de ısıtıcılı nemlendiriciyi 

sıkıca tutunuz ve ikisini birbirinden ayırmak için 

kanca butonuna basınız. 

6. Hava hortumunu burun maskesinden ayırınız. 

 

2. Temizleme 

PAP cihazı, aşağıdaki adımlar ile en azından haftada bir kez temizlenmelidir. Lütfen kullanım kılavuzunuzdaki maske temizleme ile 

alakalı detayları ifade ediniz. 

● PAP cihazı ile ısıtıcılı nemlendiricinin dışındaki her toz, bir temiz ve kuru bez ile nazik bir şekilde temizlenmelidir; 

● Sıcak su (suyun sıcaklığı 41oC’den daha az olmalıdır) ile onların doldurulması yoluyla nemlendirme tankı ile hava hortumunun 

içini temizleyiniz; 

● Nemlendirme tankı ile hava hortumu tamamen durulayınız ve daha sonra hava ile kurutunuz; 

● Bir kuru ve temiz bez ile cihazı siliniz. 

Not 

Temizlik için bir bulaşık makinesi ya da bir temizleme makinesi ya da ne aroma maddesi ne de ayarlama maddesini içeren herhangi 

bir temizleyici kullanmayınız. 

 

3. Kontrol 

Nemlendirme tankı, hava hortumları, hava filtreleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.  

A. Nemlendirme tankı kontrolü: 

● Eğer nemlendirme tankında herhangi bir kırık ya da çatlak varsa, tank yeni bir tanesi ile değiştirilmelidir; 

● Eğer separatörün contası hasarlı ya da çatlak ise, conta, yeni bir tanesi ile değiştirilmelidir. 

 



 

 

B. Hava borusu kontrolü: 

● Hava borusu herhangi bir hasar ve çatlağa karşı kontrol ediniz. Ya da yeni bir tanesi ile değiştiriniz. 

C. Hava filtresi kontrolü: 

● Hava filtresi pamuğunu haftada bir kez kontrol ediniz ve hava filtresi pamuğunun her 4 haftada bir kez değiştirilmesi tavsiye 

edilir; 

● Eğer hava filtresi pamuğu toz partikülleri ile hasar görmüş ya da tıkanmış ise, derhal yeni bir tanesi ile değiştiriniz. 

D. Hava filtresinin yenisi ile değiştirilme adımları: 

  

1. Filtre kapağını açını ve eski filtre pamuğunu 

çıkarınız. 

2. Filtre kapağı üzerine yeni hava filtresi pamuğunu 

takınız ve daha sonra onları PAP cihazı üzerine 

yerleştiriniz. 

Not 

Hava filtresi pamuğunun boyutunun, suyun ya da tozun PAP cihazı içine girmesini önleyecek şekilde uygun olduğuna emin olunuz. 

4. Yeniden montaj 
 

 

Nemlendirme tankı ile hava hortumu temizlendikten ve 

kurutulduktan sonra, onları yeniden birbirine monte ediniz. 

● Nemlendirme tankı, şekilde gösterildiği gibi yeniden 

monte edilmelidir. Sökülebilir üst kapak, bölme ve 

nemlendirme tankı gövdesi, onların hizalı şekil verilmiş 

konumları ile düzgün bir şekilde monte edilmelidir. 

Hava filtresi pamuğu 

Sökülebilir üst 

kapak 

Separatör 

Nemlendirme 

tankı gövdesi 



 

 

● Giriş ile PAP cihazını hizalayan nemlendirici gövdesini sıkıca tutunuz ve onları birbirine düzgün bir şekilde bağlayınız; 

● Nemlendirme tankını nemlendirici gövdesi içine yerleştiriniz ve üst kapağı kapatınız; 

● Hava hortumunun bir ucunu çıkışa ve diğer ucu burun maskesine bağlayınız. 

 

XII. Tedavi parametresi saklama 

BreathCare PAP, hekim için referans olarak kullanıcının tedavi verilerini otomatik olarak saklayabilir ve bu tedavi verileri, tedavi 

parametrelerinin ayarlanması için bir temel olarak kullanılabilir. 

 

1. MikroSD kart 

Sorumlu hekim ya da doktorun, kullanıcının tedavi verilerini kontrol etmesi gerektiği zaman, kullanıcı, sadece slotundan SD kartını 

çıkarır ve kart soketine takar ve daha sonra hekim ya da doktora onu verir. 

  

1. Mikro-SD kart slotu, PAP cihazının arkasındadır. 2. Mikro-SD kartı slota takınız ve onu kaldırmak için 

lütfen SD karta basınız. 

Not 

Bu Mikro SD kartı, başka amaçlar için kullanılamaz. 

 

XIII. Taşıma 

BreathCare PAP taşınabilir. Ancak, lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz: 

● PAP cihazı, cihaza herhangi bir hasar verilmesinin önlenmesi için taşınabilir ürün paketine yerleştirilmelidir; 

● Nemlendirme tankının suyunu dökünüz ve PAP cihazı ile nemlendiriciyi, paketin içindeki çizimde gösterildiği şekilde taşınabilir 

pakete yerleştiriniz. 

 

XIV. Sorun giderme 

Eğer cihazda herhangi bir problem meydana geldiği zaman çözülebiliyorsa aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz. Eğer tablo yardımcı 

oluyorsa lütfen Yuwell Şirketi ile temasa geçiniz. Cihazı kendi başınıza sökmeyiniz. 

● Genel hatalar 

Semptom Muhtemel sebepler Çözüm 



 

 

Burun maskesi sızıntı yapıyor ● Burun maskesi doğru bir şekilde 

monte edilmemiştir 

● Burun maskesi boyutu  uygun 

değildir 

● Burun maskesi tipi uygun değildir 

● Burun maskesini, kullanım kılavuzun ile 

uyumlu şekilde monte ediniz 

● Burun maskesini uygun boyutta olanı ile 

değiştiriniz 

● Burun maskesi tipini değiştiriniz 

Burun, kuru ve obstrüksiyon 

semptomlarına sahip 

● Nemlendirme seviyesi düşüktür 

● Burunda, başka rahatsızlıklar vardır 

● Nemlendirme seviyesini arttırınız 

● Bir doktora başvurunuz 

Burun, burun maskesi ya da hava 

hortumunda ıslaklık var 

● Nemlendirme seviyesi yüksektir 

● Burnun içi ile dışı arasındaki sıcaklık 

farkı büyüktür 

● Nemlendirme seviyesini azaltınız 

● Burnun dışının etrafına bir ısı kalkanı 

yerleştiriniz ya da hortumu ısıtma teli ile 

değiştiriniz 

Ağızda kuruluk ve rahatsızlık hissi var ● Hava, ağız yolu ile dışarı verilmiş ● Tam yüz maskesi kullanınız ya da hekiminize 

başvurunuz 

Burun maskesi içindeki basınç çok 

yüksek (kullanıcı aşırı hava çekiyor) 

● FPS seviye fonksiyonu açılmamış. ● FPS seviye fonksiyonunu açınız.  

 



 

 

 

Burun maskesi içindeki basınç çok 

düşük (kullanıcı daha az hava çekiyor) 

● FPS seviye fonksiyonu açık. ● Basınç, minimum basınca ya da tedavi 

basıncına yükselince tedaviye başlayınız. 

● FPS seviye fonksiyonunu kapatınız. 

Boş ekran ● Ekran ışığı, uyku moduna girmek için 2 

dakikada otomatik olarak kapatılacaktır. 

● Güç kaynağı bağlı değil 

● Ekranın tekrar aydınlanması için lütfen 

herhangi bir tuşa basınız 

● Güç kaynağını bağlayınız ve iyi bağlandığına 

emin olunuz 

Nemlendirme tankında sızıntı var ● Nemlendirme tankı hatalı bir şekilde 

monte edilmiş 

● Nemlendirme tankı hasar görmüş 

● Nemlendirme tankının doğru bir şekilde 

monte edilip edilmediğini kontrol ediniz ve 

kullanım kılavuzuna göre yeniden monte 

ediniz 

● Nemlendirme tankının hasar görüp 

görmediğini kontrol ediniz ve eğer hasar 

gördüyse yeni bir tanesi ile değiştiriniz 

 

XV. Uyarılar ve notlar 

Uyarı 

● PAP cihazı, yaşam desteği için kullanılamaz. Bir elektrik kesintisinden dolayı çalışması durabilir, ancak kullanıcı için tehlike 

oluşturmayacaktır; 

● PAP cihazı, sadece hekim tarafından tavsiye edilen ya da kendi orijinal imalatçısı tarafından üretilen destek maskesi ile birlikte 

kullanılabilir. Normal solunumu koruyacak şekilde burun maskesindeki hava tahliyelerini bloke etmez; 

● Hava hortumunun sorunsuz bir şekilde bağlandığına ve bükülmediğine emin olunuz; 

● Güç hattında ve bağlantıda herhangi bir hasar olmadığına emin olunuz; 

● Güç hattını bazı sıcak nesnelerin yakınına yerleştirmeyiniz; 

● Eğer olağan dışı gürültüler, PAP cihazı ya da güç kaynağının masa üstünden düşmesi ya da cihazın dışının hasar görmesi ve vb gibi 

herhangi bir anomaliler varsa cihazın kullanımını durdurunuz ve derhal Yuwell şirketi ya da yerel bayi ile temasa geçiniz; 

● Elektrik çarpmalarından kaçınmak amacıyla kendi başınıza PAP cihazını sökmeyiniz; 

● Cihazı, güç kaynağını ve elektrik hattını suya değdirmeyiniz. Eğer bir miktar su, dikkatsizlik sonucu cihaz üzerine sıçrarsa, derhal 

güç kaynağını kapatınız, nemlendiriciyi PAP cihazından ayırınız, cihazı havada kurumaya bırakınız ve aynı anda Yuwell’in Müşteri 

Servisi ile temasa geçiniz; 

● Maske, karbon dioksidin tekrarlanan solunumunu önlemek için havalandırma deliklerine sahiptir; 

● Temizlemeden önce nemlendiriciyi PAP cihazından ayırınız ve yeniden monte etmeden önce tüm parçaların tamamıyla 

kurutulduğuna emin olunuz; 

● Cihaz çalışırken herhangi bir bakım işlemi yapmayınız; 

● Cihaz, havanın yanıcı anestezik gazlar ya da azot oksit gazları (AG olmayan ve APG olmayan seri PAP) ile karıştığı yerde 

kullanılamaz. 



 

 

Not 

● Ürün, yatay bir yüzey üzerinde kullanılmalıdır ve sudan uzakta tutulmalıdır; 

● Cihazın tüm parçaları, Yuwell şirketi tarafından üretilen ürünler olmalıdır. Eğer Yuwell’in parçaları dışında parçalar kullanılırsa 

tedavi etkinliği azalabilir ve cihazdan kaynaklanan hasarlar olabilir; 

● Lütfen burun maskesini Yuwell şirketi tarafından üretilen hava çıkışı ile kullanınız. Maske çıkışının temiz ve düzgün olduğuna emin 

olunuz; 

● Cihazı, kolaylıkla kırılabileceği yere yerleştirmeyiniz ya da kendi elektrik kablosu takılmalıdır; 

● Cihazın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla hava hortumu ile hava çıkışını bloke etmeyiniz. Cihazı, çıkışı bloke edebilen herhangi bir 

şeyden uzakta tutunuz ve temiz ve düzenli bir çevreye yerleştiriniz; 

● Cihazı temizlemek için; cihaz için tehlike oluşturabilen, nemlendirici etkisi olabilen ve hatta ürünün hizmet ömrünü azaltabilen 

ağartıcı, klor, alkol, aromatik çözelti, nemlendirici, antibakteriyel sabun, susam yağı ve diğer çözeltileri kullanmayınız; 

● Isıtıcılı nemlendirici kullanıldığı zaman, lütfen cihazı, suyun hava hortumu ile burun maskesi içine geri akışını önlemek için 

kullanıcının kafa hizasının altında bir yüksekliğe yerleştiriniz. 

● Cihazı hareket ettirmeden önce lütfen nemlendirme tankında kalan suyu tahliye ediniz. Eğer suyun cihaz içine geri akışını 

önlemek için nemlendirme tankında bir miktar su varsa, cihazı yana yatırmayınız, sarsmayınız ya da sallamayınız; 

● Isıtıcılı nemlendirici operasyonu ile ilgili detaylar için kullanım kılavuzu işaret edilir (P06). 

● Yedek parçalar olarak imalatçı tarafından satılan güç adaptörleri haricinde, belirtilenlerden başka aksesuarların, güç 

adaptörlerinin kullanımı enterferans için immünitenin azalmasına ya da ekipman emisyonlarının artmasına yol açabilir; 

● Eğer yakın olması ya da birlikte kullanılması gerekiyorsa, diğer cihazlar ile yakın olmayacak ya da birlikte kullanılmayacaktır, kendi 

uygulama konfigürasyonunda normal olarak çalışabildiği kontrol edilecek ve doğrulanacaktır. 



 

 

 

XVI. Teknik spesifikasyonlar 

Öğeler Özellikler 

Güç 

Adaptör vasıtasıyla beslenme 

Giriş: 100-240 VAC ,1,2Amaks, 50/60Hz 

Çıkış: 24V DC, 2,5A 

Çevre koşulları 

Çalışma Sıcaklığı  

Çalışma: +5oC35oC (+41oF95oF), 

(kondensasyon yok) 

Nakliye: -20oC70oC (-4oF158oF) 

Depolama: -20oC70oC (-4oF158oF) 

Taşıma: -20oC70oC (-4oF158oF) 

Atmosferik basınç aralığı: 700 hPa  

1060 hPa 

Yükseklik: ≤ 3000m 

Çalışma Nemi 

Çalışma: relatif nem %15-%90 

Nakliye: relatif nem %15-%90 

Depolama: relatif nem %15-%90 

Taşıma: relatif nem %15-%90 

Koruma sınıfı IP21，Sınıf II, tip BF uygulamalı parça (maske)  

Maksimum tek arıza sabit 

basıncı 

Eğer kararlı durum basıncı 6 saniyeden daha uzun süre için 30 cmH2O’yu 

aşarsa, cihaz, bir tek arıza varlığında kapatılacaktır 

Ses  Ses basıncı seviyesi 

Ses basıncı seviyesi ISO 17510-1’e göre 

ölçülür (CPAP modu) 

BreathCare PAP (nemlendirici ile) ≤ 

35dB (A). 

Fiziksel özellikler 

Boyutlar 

(uzunluk*genişlik*yükseklik) 

270mm*135mm*100mm or 

0,63’’*5,31’’*3,94’’ 

Ağırlık  Yaklaşık 1600 g  （nemlendirici ile） 

Hava borusu  Plastik hortum, 1,8 m 

Su tankının maksimum hacmi 210 ml 

Su tankının yapısı PC 

Gaz çıkış portu konektörleri 
ISO 5356-1 ya da ISO 5356-2’ye uygun 

22 mm konik konektör 

Sıcaklık  

Isıtıcı plakasının maksimum 

sıcaklığı  
55℃(131℉) 

Devre kesici 110℃（230℉） 

Maksimum gaz sıcaklığı ≤41℃ 

Hava filtresi  Malzeme: Poliester dokunmamış fiber  

Tedavi basıncı  4-20 hPa（ayarlanabilir, adım 0,5hPa’dır）ya da  4-20 cmH2O 

Başlangıç basıncı 4-20 hPa（ayarlanabilir , adım 0,5hPa’dır）ya da 4-20 cmH2O 

Maksimum basınç 4-20 hPa（ayarlanabilir , adım 0,5hPa’dır）ya da 4-20 cmH2O 

Minimum basınç  4-20 hPa（ayarlanabilir , adım 0,5hPa’dır）ya da 4-20 cmH2O 



 

 

Rampa süresi 0-45 dak（ayarlanabilir , adım 0,5hPa’dır）  

Çıkış akışı 

Ayar basıncında BreathCare PAP performansı aşağıda gösterilmektedir： 

 Test basıncı 

4 8 12 16 20 

Bağlantı portunda ölçülen basınç 

(cmH2O) 

3,1 7,0 11,0 15,0 18,9 

Hasta bağlantı portundaki ortalama 

akış (l/m) 

98,5 132,2 132,1 134,2 116,0 

 

Pnömatik akış yolu： 

 

Genel  Hasta, planlanmış bir operatördür. 

Nemlendirici performansı  

Aşağıdaki ayarlar, 25,9oC (78,62oC) çevre sıcaklığında test edilmiştir 

Nemlendirici performansı 

Maske basıncı                     AH1                     AH1  

cmH2O                           Ayar4                 Ayar6 

4                                14,2                    22,03  

10                               9,19                    16,36  

20                               7,47                    12,47  

1.AH-Mutlak Nem mg/L cinsinden 

Gösterilen değerler 

Değer                    Aralık              Gösterge duyarlılığı 

Basınç ölçümü:                

Maske basıncı             4-20 cmH2O             0.1 cmH2O 

Akış kökenli değerler: 

Sızıntı                   0-100L/min               1L/min 

Değer                              Doğruluk  

Basınç ölçümü:                

Maske basıncı                    ±[0,6 cmH2O + ölçülen değerin %4’ü]        

Akış ve akış kökenli değerler: 

Akış                            ±6L/dak ya da 0 ila 150L/dakikada 

hangisi büyükse  okunan 

değerin %10’u 

Sızıntı                           ±12L/dak  ya da 0 ila 

100L/dakikada hangisi büyükse  

okunan değerin %20’si 

Basınç doğruluğu 

ISO 17510-1:2007’ye göre 10 cmH2O’daki maksimum statik basınç 

varyasyonu 

                                 Standart hava borusu                           

Nemlendirici olmadan                   ±0,5cmH2O 



 

 

 Nemlendirici ile                        ±0,5cmH2O 

ISO 17510-1:2007’ye göre maksimum dinamik basınç varyasyonu 

Nemlendiricisiz cihaz / Nemlendiricili cihaz 

Basınç (cmH2O)             10bpm       15bpm       20bpm 

4                          0,6/0,6       1,0/1,0       1,4/1,4 

8                          0,7/0,7       1,1/1,1       1,5/1,5 

12                         0,8/0,8       1,2/1,2       1,6/1,6 

16                         0,9/0,9       1,3/1,3       1,7/1,7 

20                         1,0/1,0       1,4/1,4       1,8/1,8 

Hasta bağlantı portundaki 

basınç 

Hasta bağlantı portundaki maksimum kararlı hal sınırlayıcı basıncı 

19,5±0,5 cmH2O normal kullanım altında 

20±0,5 cmH2O tek arıza koşulu altında 

Beklenen hizmet ömrü 

Nemlendiricili cihaz (aksesuarlar hariç 

olmak üzere)  
5 sene 

Su tankı 180 gün 

Hava borusu 180 gün 



 

 

 

XVII. Semboller 

 

Aşağıdaki semboller, ürün ve paketi üzerinde kullanılabilir. 

Sembol Anlamı Sembol Anlamı 

 

Kullanım için talimatları izleyin 

 

Başlatma/durdurma 

 

Dikkat 

 

Sıcaklık sınırlaması 

 

İmalat 

 

Tip BF uygulamalı parça 

 

İmalat tarihi 

 

Sınıf II ekipman 

 

Seri numarası 
 

Maksimum su seviyesi 

 

Sadece reçete  Minimum su seviyesi 

 

Uyarı: sıcak yüzey 

 

Direktif 2002/96/EC’ye göre 

elektriksel ve elektronik cihazların 

işaretlenmesi için sembol 

 
EC-Temsilcisi 

 

Cihazın yüzeyindeki parmak boyutunda nesnelere karşı ve su damlalarına karşı 

korumalı 

 

EMC deklarasyonu 

Bu BreathCare PAP, ürünün elektromanyetik uygunluğun gerektirdikleri üzerinde GB9706.1;2007/YY0505-2012’ye uyumludur. Bu 

ürün, kurulumdan bağımsızdır ve aşağıdaki tabloda tanımlanan “Kılavuzluk ve İmalatçının Beyanı”nın gerektirdiklerine göre 

kullanılacak ve çalıştırılacaktır. 

 

Kılavuzluk ve imalatçının deklarasyonu - tüm Ekipman ve Sistemler için elektromanyetik emisyonlar 

Kılavuzluk ve imalatçının deklarasyonu - elektromanyetik emisyon 

BreathCare PAP, aşağıda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanılmaya yöneliktir. BreathCare PAP 

kullanıcısı ya da müşterisi, cihazın bu tip bir çevrede kullanıldığını garanti etmelidir. 

Emisyon testi Uygunluk Elektromanyetik çevre - kılavuzluk 

RF emisyonları CISPR 11 Grup 1 BreathCare PAP, sadece kendi dahili 

fonksiyonları için RF enerjisini 



 

 

 

Kılavuzluk ve imalatçının deklarasyonu - tüm Ekipman ve Sistemler için elektromanyetik immünite 

Kılavuzluk ve imalatçının deklarasyonu - elektromanyetik immünite 

BreathCare PAP, aşağıda belirtilen elektromanyetik çevrede kullanılmaya yöneliktir. BreathCare PAP kullanıcısı ya da 

müşterisi, cihazın bu tip bir çevrede kullanıldığını garanti etmelidir 

İmmünite testi 
IEC 60601 test 

seviyesi 

Uygunluk 

seviyesi 
Elektromanyetik çevre kılavuzluğu 

Elektrostatik deşarj 

(ESD) IEC61000-4-2 

±6kV kontakt 

±8kV hava 

±6kV kontakt 

±8kV hava 

Zeminler; tahta, beton ya da seramik karo 

olmalıdır. Eğer zemin sentetik malzeme ile 

kaplanırsa, nem en azından %30 olmalıdır. 

Elektriksel hızlı 

transituvar / patlama 

IEC61000-4-4 

Güç destek 

hatları için 

±2kV 

Güç destek 

hatları için 

±2kV 

Ana güç kalitesi, tipik bir ticari ya da hastane 

ortamınınki kadar olmalıdır. 

Gerilim darbesi 

IEC61000-4-5 

±1kV 

diferansiyel 

mod 

±1kV 

diferansiyel 

mod 

Ana güç kalitesi, tipik bir ticari ya da hastane 

ortamınınki kadar olmalıdır. 

Güç destek giriş 

hatlarındaki voltaj 

düşmeleri, kısa kesintiler ve 

voltaj varyasyonları 

IEC61000-4-11 

0,5 çevrim için 

<%5UT (UT ‘de >95 

düşme) 

5 çevrim için 

<%40UT (UT 

‘de 60 düşme) 

 

25 çevrim için 

<%70UT (UT ‘de 30 

düşme) 

5 saniye için 

<%5UT (UT 

‘de >95 

düşme) 

0,5 çevrim için 

<%5UT (UT ‘de >95 

düşme) 

5 çevrim için 

<%40UT (UT 

‘de 60 düşme) 

 

25 çevrim için 

<%70UT (UT ‘de 30 

düşme) 

5 saniye için 

<%5UT (UT 

‘de >95 

düşme) 

Ana güç kalitesi, tipik bir ticari ya da hastane 

ortamınınki kadar olmalıdır. Eğer BreathCare 

PAP kullanıcısının ana güç kesintileri süresince 

çalışmayı devam ettirmesi gerekiyorsa, 

BreathCare PAP’ın bir kesintisiz güç 

kaynağından güç alması tavsiye edilir. 

Güç frekansı (50Hz) 

manyetik alanı 

IEC61000-4-8 

3A/m 3A/m 
Ana güç kalitesi, tipik bir ticari ya da hastane 

ortamınınki kadar olmalıdır. 

NOT: UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki AC ana voltajıdır. 

kullanır. Bu nedenle, RF emisyonu 

çok düşüktür ve elektronik 

ekipmanın yakınındaki herhangi bir 

etkileşime sebep olması mümkün 

değildir. 

RF emisyonu CISPR 11 Sınıf B BreathCare PAP; dahili amaçlar için 

kullanılan yapıyı destekleyen genel 

düşük voltajlı güç desteğine 

doğrudan bağlı olanlarda ve dahili 

olanlardan başka tüm tesislerde 

kullanılması için uygundur. 

Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2 Sınıf A 

Voltaj dalgalanmaları / titreme 

emisyonları IEC61000-3-3 

Uyar 



 

 

 

Kılavuzluk ve imalatçının deklarasyonu – YAŞAM DESTEĞİ olmayan tüm Ekipman ve Sistemler için 

elektromanyetik immünite 

İmmünite testi IEC 60601 test 

seviyesi 

Uygunluk 

seviyesi 

Elektromanyetik çevre kılavuzluğu 

İletimle RF 

IEC 61000-4-6 

 

Işınımlı RF 

IEC 61000-4-3 

 

 

3vrms 

15kHz ila 80 kHz 

 

3V/m 

3vrms 

 

 

3V/m 

Portatif ve taşınabilir RF iletişim 

ekipmanı; kabloları içeren BreathCare 

PAP’ın herhangi bir parçasına, vericinin 

frekansına uygulanabilen eşitlikten 

hesaplanan tavsiye edilen separasyon 

mesafesinden daha yakın olmamalıdır. 

 

Tavsiye edilen separasyon mesafesi 

 

 

 

80MHz ila 800MHz 

80MHz ila 800MHz 

 

Burada P, vericinin imalatçısına göre watt 

(W) cinsinden vericinin maksimum çıkış 

güç derecesidir ve d, metre (m) cinsinden 

tavsiye edilen separasyon mesafesidir. 

 

Bir elektromanyetik yerinde inceleme ile 

belirlendiği gibi sabit RF vericilerinden 

elde edilen alan kuvvetleri, her bir 

frekans aralığındaki uygunluk 

seviyesinden daha az olmalıdır. 

 

İnterferans, aşağıdaki sembol ile işaretli 

ekipmanın çevresinde meydana gelebilir: 

 

NOT 1: 80MHz ve 800MHz’de, daha yüksek frekans aralığı uygulanır. 

NOT 2: Bu kılavuzlar her durumda uygulanamayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve 

insanlardan absorpsiyon ve yansıma yoluyla etkilenir. 

Radyo (hücresel/kablosuz) telefonlar ve kara mobil radyolar, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve 

TV yayını için baz istasyonlar gibi sabit vericiden bir alan kuvvet, kesinlik ile teorik olarak tahmin 

edilemez. Sabit RF vericilerinden dolayı elektromanyetik çevrenin değerlendirilmesi için, bir 

elektromanyetik yerinde inceleme dikkate alınmalıdır. Eğer BreathCare AP’nin konumunda alan kuvveti 

ölçüldüyse, normal operasyonu doğrulamak için gözlenmelidir. Eğer anormal performans gözleniyorsa, 



 

 

BreathCare PAP’nin yeniden yönlendirilmesi ya da yerinin değiştirilmesi gibi ilave ölçümler gerekli 

olabilir. 

150kHz ila 80kHz’lik frekans aralığının üzerinde b, 3V/m’den daha az olmalıdır. 

 

YAŞAM DESTEĞİ olmayan Ekipman ve Sistemler için portatif ve mobil RF iletişim ekipmanı ile EKİPMAN ya da 

SİSTEM arasındaki tavsiye edilen separasyon mesafeleri 

Portatif ve mobil RF iletişim ekipmanı ile BreathCare PAP arasındaki tavsiye edilen separasyon mesafeleri 

BreathCare PAP, ışınımlı RF düzensizliklerinin kontrol edildiği bir elektromanyetik çevrede kullanılmaya yöneliktir. 

BreathCare PAP kullanıcısı ya da müşterisi; portatif ve mobil RF iletişim ekipmanı (VERİCİLER) ile iletişim ekipmanının 

maksimum çıkış gücüne göre, aşağıda tavsiye edildiği gibi BreathCare PAP arasındaki bir minimum mesafenin korunması 

ile elektromanyetik etkileşimin önlenmesine yardım edebilir.  

Vericinin değerlendirilen 

maksimum çıkış gücü (w) 

Vericinin frekansına göre separasyon mesafesi (m) 

150kHz ila 80MHz 

 

80MHz ila 800MHz 

 

800MHz ila 2,5GHz 

   

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

Yukarıda listelenmeyen bir maksimum çıkış gücünde değerlendirilen vericiler için, metre (m) cinsinden tavsiye edilen 

separasyon mesafesi, vericinin frekansına uygulanabilen eşitlik kullanılarak tahmin edilebilir, burada P, verici imalatçısına 

göre watt (w) cinsinden vericinin maksimum çıkış güç derecesidir. 

 

NOT 1: 80MHz ve 800MHz’de, daha yüksek frekans aralığında separasyon mesafesi uygulanır. 

NOT 2: Bu kılavuzlar her durumda uygulanamayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve insanlardan 

absorpsiyon ve yansıma yoluyla etkilenir. 

 

 



 

 

 

XVIII. Garanti periyodu 

Genel olarak, Suzhou Yuwell Medical Technology Co., Ltd., aşağıda gösterildiği şekilde ürün ile aksesuarları için garanti periyodu 

sağlar: 

Parçalar Garanti periyodu 

Nemlendirme tankı 90 gün 

BreathCare PAP (ısıtıcılı nemlendiriciyi içerir)  2 yıl 

Güç adaptörü 1 yıl 

 

Bu ürün için garanti sadece birinci müşteri için uygulanır ve teslim edilmesi için aktarılamaz. 

Ürün garantisi, aşağıdaki durumları hariç tutar: 

● Kötü kullanım, demontaj ya da modifikasyondan kaynaklanan herhangi bir problem; 

● Yuwell’in izni olmaksızın gerçekleştirilen bakımdan kaynaklanan herhangi bir problem; 

● Sigara, sigara borusu, puro ya da diğer tütün maddelerinden kaynaklanan herhangi bir hasar ya da kontaminasyon; 

● Su püskürmesinden kaynaklanan herhangi bir hasar. Yuwell Şirketi, bu ürün için garantiyi açıklamak için nihai hakka sahiptir. 

 

XIX. Veri yönetim yazılımı ve daha fazla detay 

“PAP Cihazı Yönetim Yazılımı” hakkındaki talimatları Yuwell’in resmi internet sitesi www.yuwell.com.cn’den indirebilirsiniz. 

Not 

Tedavi prosesi süresince, PAP cihazı, veri indirmek için bir bilgisayara bağlanamaz; bu şekilde yapmak solunum sistemi hasarı ya da 

arızasına sebep olabilir. 

http://www.yuwell.com.cn/


 

 

 

 

 

BreathCare Pozitif Havayolu Basınç Cihazı için Garanti Kartı 

İmalatçı kopyası 

 

İmalatçı irtibat                  Departman                    Kullanıcı                     

Adres                                                                                   

Tanı                    Telefon                                                         

 

Ürün Modeli                       Ürün No                                              

Fatura Numarası                      Satınalma Tarihi                                           

Bayi                                                                                    

 

 

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamına dahil değildir: 

1. Yuwell şirketi dışından yetkili olmayan teknisyenler tarafından yapılan 

onarımdan ve yetkili olmayan modifikasyondan kaynaklanan arıza ya da hasar. 

2. Herhangi bir uygun olmayan kullanım ya da bakımdan kaynaklanan arıza ya da 

hasar. 

3. Herhangi bir kaza, doğal ya da insan kaynaklı afetten kaynaklanan arıza ya da 

hasar. 

4. İmalatçı garanti kapsamı haricinde kalan parçalar. 

 

Kullanıcı:               

Tarih:               

 



 

 

 

 

 

BreathCare PAP Cihazı Garanti Kartı 

Kullanıcı kopyası  

 

Kullanıcı irtibat                  Departman                    Kullanıcı                             

Adres                                                                                   

Tanı                    Telefon                                                         

 

Ürün Modeli                      Ürün No.                                              

Fatura Numarası                     Satınalma Tarihi                                            

Bayi                                                                                    

 

 

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamına dahil değildir: 

1. Yuwell şirketi dışından yetkili olmayan teknisyenler tarafından yapılan 

onarımdan ve yetkili olmayan modifikasyondan kaynaklanan arıza ya da hasar. 

2. Herhangi bir uygun olmayan kullanım ya da bakımdan kaynaklanan arıza ya da 

hasar. 

3. Herhangi bir kaza, doğal ya da insan kaynaklı afetten kaynaklanan arıza ya da 

hasar. 

4. İmalatçı garanti kapsamı haricinde kalan orijinal parçalar, aşınan parçalar ve sarf 

malzemeleri. 

 

 Kullanıcı:               

 Tarih:               

CE SERTİFİKA NUMARASI   NO.: G2150992486002  

 

 

 

ÜRETİCİ FİRMA: Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd. 

No.9 Jinfeng Road, Suzhou Science & Technology Town, 215163 Suzhou, Jiangsu, PRC 

Çin 

info@suzhouyuyue.com 

 

 

İTHALATÇI FİRMA:   ECE TIBBİ CİHAZLAR VE MEDİKAL SAN. TİC.A.Ş. 

www.ecemedikal.net 

10.2016

mailto:info@suzhouyuyue.com
http://www.ecemedikal.net/


 

 

www.respirox.com.tr 

İSTANBUL   

Merkez / Teknik Servis – ZEYTİNBURNU  Şube 1 – SİRKECİ 

Telsiz Mah. Balıklı Kazlıçeşme Yolu Yıldız Sarayı Pasajı No: 77/30 Zeytinburnu – 

İSTANBUL 

 Ankara Cad. No: 102/22 Halil Lütfü Dördüncü 

İş Merkezi  

Sirkeci – İSTANBUL 

Tel: +90 212 416 58 79  Tel: +90 530 306 44 39 

Faks: +90 212 416 58 75  Faks: +90 212 528 07 17 

eposta ecemedikal@respirox.com.tr  eposta volkancalman@respirox.com.tr 

    

Şube 2 - MALTEPE   

Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:10/A-2  

Maltepe - İSTANBUL  

  

Tel: +90 216 421 10 66    

Faks: +90 530 306 44 39    

eposta ecemedikal@respirox.com.tr    
     

     

ANKARA    

Şube 3 - BAHÇELİEVLER    

Bahçelievler Azerbaycan Cad. No:26/C  

Çankaya - ANKARA 

   

Tel: +90 312 223 33 47    

Faks: +90 312 223 33 48    

eposta ecemedikal@respirox.com.tr    

 

http://www.respirox.com.tr/



