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Zastosowanie 
Niniejsza dokumentacja dotyczy produktu opisanego jako: 
 
• Hyper-Box Topical Wound Oxygen system  - Przenośna komora hiperbaryczna - 
System do Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2)  
 
Ten opis znajduje się na tabliczce znamionowej z boku urządzenia. 
 
 
 
 
Wersja oprogramowania  

Niniejsza dokumentacja dotyczy wersji oprogramowania: 
 
• wersja 1.0 (lub nowsza) 
 
 
 
Druga edycja podręcznika użytkownika: Rev C - Styczeń 2008  

Zmiany techniczne zastrzeżone bez uprzedniego ostrzeżenia. 
 
 
Klucz do symboli używanych w tej 
instrukcji 
 
Kluczowe terminy, etykiety Hyper-Box 
i informacje na wyświetlaczu: 
 

 
 
Kluczowe terminy, takie jak Enter, etykiety 
Hyper-Box, takie jak Air IN i informacje na 
wyświetlaczu, takie jak Change Settings?, 
są przedstawione czcionką pogrubioną, 
kursywą. 
 

 
  

2. Przedmowa 
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System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm - System do Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2) - 
Przenośna komora hiperbaryczna wielorazowego użytku - przeznaczony jest do leczenia ostrych i 
przewlekłych ran, takich jak: 
 

 owrzodzenia skóry z powodu cukrzycy, zastoju żylnego, zakażeń po zabiegach chirurgicznych 
i zmian gangrenowych 

 owrzodzenia odleżynowe (niedokrwienne) 
 amputacje/zakażone kikuty 
 przeszczepy skóry 
 oparzenia 
 odmrożenia 

 
Sterownik Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) reguluje ciśnienie tlenu wewnątrz komory oraz 
czas terapii zgodnie z zaleceniami lekarza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Przeznaczenie 

 

Ostrzeżenie! 
Niewystarczające czyszczenie i dezynfekcja lub 
sterylizacja systemu Hyper-Box Topical Wound 
Oxygentm (TWO2) po każdym użyciu może prowadzić 
do przenoszenia zakażeń. 

Niewystarczająca wentylacja pomieszczeń lub 
niewłaściwe odprowadzanie gazów z systemu Hyper-
Box z tlenu może prowadzić do pożaru lub eksplozji.  

Nigdy nie palić ani nie używać otwartego ognia w 
obecności tlenu.  

Nie stosować w ostrej zakrzepicy żylnej lub zakrzepicy 
żył głębokich. 

 

UWAGA 
Prawo federalne zezwala na sprzedaż tego urządzenia 
jedynie przez lekarza lub na jego zlecenie. 

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) 
powinien być obsługiwany przez przeszkolony personel 
pod kierunkiem wykwalifikowanego lekarza. 
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4.1. Konfiguracja  
4.1.1. Pneumatyka Przepływ wejściowy 5 -10 l / min 100% tlenu 

Ciśnienie wejściowe 0 - 60 psi (0 - 4 bar) 
Ciśnienie terapii 0 - 50 mb 

4.1.2. Funkcje specjalne Automatyczny tryb czuwania 

4.1.3. Monitorowanie Czas pracy 
Ciśnienie pracy 

4.1.4. Alarmy, ostrzeżenia Sprawdź uszczelki 

Zbyt wysokie ciśnienie terapii 

Zbyt wysoka temperatura wewnętrzna 

Terapia zakończona 

4.1.5. Dane fizyczne W x L x H komora wielorazowego użytku 
Hyper- Box 

14 x 14 x 22 cali 
(35 x 35 x 56 cm) 

W x L x H komora jednorazowego 
użytku Hyper- Box 

12 x 14 x 20 cali 
(30 x 35 x 51 cm) 

W x L x H jednostka sterująca 8 x 13 x 3 cale 
(20 x 33 x 8 cm) 

Masa całkowita komory wielorazowego 
użytku Hyper- Box 

48 funtów (21 kg) 

Masa całkowita komory jednorazowego 
użytku Hyper- Box 

15 funtów (7 kg) 

4.1.6. Wskaźniki Temperatura pracy 50 do 104° F  
(10 do 40° C) 

Wilgotność robocza <80% RH 

Warunki przechowywania i transportu od 14 do 140 ° F  
(-10 do 60° C) przy 
wilgotności względnej 
od 5 do 95% 

4.2. Zasilanie Napięcie wejściowe 115 VAC ~ 50 Hz  
230 VAC ~ 50 / 60Hz 

Pobór energii <25VA 

Typ bezpiecznika 1A (zwłoczny) 
 
 
  

4. Dane techniczne 
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4.3. Zgodność z normami i aprobatami   

 

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm - System 
do Miejscowej Terapii Tlenem (TWO2) spełnia wymogi 
dyrektywy 93/42/EWG dotyczące Urządzeń 
Medycznych i dlatego jest oznaczony znakiem CE.  

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm jest 
klasyfikowany jako klasa I, typ BF, stan stały.  

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm jest 
zgodny z następującymi normami międzynarodowymi:  
IEC 60601-1 - Bezpieczeństwo elektryczne  
IEC 60601-1-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna  
CAN / CSA-C22.2 Nr 0-M91 - Wymagania ogólne - 
Canadian Electrical Code , Część II  
CSA Std. C22.2 nr 0.4-M2004 – wyrównanie 
potencjałów i uziemienie urządzeń elektrycznych.  
CAN / CSA-C22.2 Nr 601.1-M90 – Elektryczny sprzęt 
medyczny Część 1: Ogólne wymagania 
bezpieczeństwa . 
CAN / CSA-C22.2 Nr 601.1S1-94 - Suplement nr 1-94 
do CAN / CSA-C22.2 Nr 601.1-M90 - Elektryczny sprzęt 
medyczny - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące 
bezpieczeństwa  
CSA 601.1 Poprawka 2: 1998 UL Std No. 0601 1, 1. - 
Elektryczny sprzęt medyczny Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa.  
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4.4. Deklaracja producenta  
Wskazówki i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne  

System Hyper-Box ze sterownikiem O2 jest przeznaczony do użycia w środowisku elektromagnetycznym 
określonym poniżej. Klient lub użytkownik Systemu Hyper-Box ze sterownikiem O2 powinien upewnić się, że jest 
on używany w takim środowisku.  
Testy emisji Zgodność Wytyczne dotyczące środowiska elektromagnetycznego 
Emisje radiowe CISPR 11 Grupa 1 System Hyper-Box ze sterownikiem O2 korzysta z energii 

częstotliwości radiowych (RF) wyłącznie w zakresie pracy 
wewnętrznej. Dlatego też emisje częstotliwości radiowych są 
wyjątkowo niskie i nie powinny powodować zakłóceń 
pobliskich urządzeń elektronicznych. 

Emisja RF CISPR 11 Klasa B System Hyper-Box ze sterownikiem O2 może pracować we 
wszystkich pomieszczeniach, w tym w pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz bezpośrednio podłączonych do publicznej 
sieci elektrycznej niskiego napięcia zasilającej budynki 
mieszkalne. 

Emisje harmoniczne IEC 61000-
3-2 

Klasa A 

Fluktuacje napięcia / emisje 
migotania IEC 61000-3-3 

Zgodny 

 
Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 
System Hyper-Box ze sterownikiem O2 jest przeznaczony do użycia w środowisku elektromagnetycznym 
określonym poniżej. Klient lub użytkownik Systemu Hyper-Box ze sterownikiem O2 powinien upewnić się, że jest 
on używany w takim środowisku.  
Testy 
odpornościowe 

Poziom testu IEC 
60601 

Poziom zgodności Wytyczne dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

Wyładowania 
elektrostatyczne  
 
IEC 61000-4-2 

4-2 +/- 6 kV styk 
 
 
+/- 8 kV powietrze 

+/- 6 kV styk 
 
 
+/- 8 kV powietrze 

Posadzki powinny być z drewna, betonu 
lub płytek ceramicznych. Jeżeli posadzki 
są pokryte materiałem syntetycznym, 
poziom wilgotności względnej powinien 
wynosić przynajmniej 30%. 

Szybkie stany 
przejściowe IEC 
61000-4-4 

+/- 2 kV dla linii 
zasilających 
 
+/- 1 kV dla linii 
wejściowych i 
wyjściowych 

+/- 2 kV dla linii 
zasilających 
 
+/- 1 kV dla linii 
wejściowych i 
wyjściowych 

Jakość sieci elektrycznej powinna 
odpowiadać wymogom typowym dla 
zastosowań szpitalnych lub handlowych. 

Przejściowe 
przepięcia 
IEC 61000-4-5 

+/- 1 kV tryb 
różnicowy 
 
+/- 2 kV tryb wspólny 

+/- 1 kV tryb 
różnicowy 
 
+/- 2 kV tryb wspólny 

Jakość sieci elektrycznej powinna 
odpowiadać wymogom typowym dla 
zastosowań szpitalnych lub handlowych. 

Spadki napięcia, 
krótkie 
przerwy i wahania 
napięcia na liniach 
wejściowych 
zasilania 
prądem 
elektrycznym. 
 
IEC 61000-4-11 

<5% UT (> 95% 
spadek napięcia UT ) 
przez 0,5 cyklu 
 
40% UT (60% spadek 
napięcia UT) przez 5 
cykli 
 
70% UT (30% spadek 
napięcia UT) przez 25 
cykli 
<50% UT (<95% 
spadek napięcia UT) 
przez 5 sekund 

<5% UT (> 95% 
spadek napięcia UT ) 
przez 0,5 cyklu 
 
40% UT (60% spadek 
napięcia UT) przez 5 
cykli 
 
70% UT (30% spadek 
napięcia UT) przez 25 
cykli 
<50% UT (<95% 
spadek napięcia UT) 
przez 5 sekund 

Jakość sieci elektrycznej powinna 
odpowiadać wymogom typowym dla 
zastosowań szpitalnych lub handlowych. 
 
Jeśli użytkownik Systemu Hyper-Box ze 
sterownikiem O2 wymaga ciągłej pracy 
podczas przerw w dostawach energii, 
zaleca się, aby sterownik Hyper-Box z 
O2 był zasilany z nieprzerwanego źródła 
zasilania lub baterii. 

Pole magnetyczne 
o częstotliwości 
sieci elektrycznej 
(50/60 Hz) 
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Poziom częstotliwości pola 
magnetycznego sieci elektrycznej 
powinien odpowiadać wymogom 
typowym dla zastosowań szpitalnych lub 
handlowych. 

UWAGA: UT to główne zasilanie przed zastosowaniem poziomu testowego. 
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Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 
System Hyper-Box ze sterownikiem O2 jest przeznaczony do użycia w środowisku elektromagnetycznym 
określonym poniżej. Klient lub użytkownik Systemu Hyper-Box ze sterownikiem O2 powinien upewnić się, że jest 
on używany w takim środowisku.  
Testy odpornościowe Poziom testu 

IEC 60601-1-2 
Poziom 
zgodności 

Wytyczne dotyczące środowiska 
elektromagnetycznego 

   Przenośny i mobilny sprzęt komunikacji radiowej 
można używać nie przekraczając zalecanej 
odległości względem każdej części systemu 
Hyper-Box ze sterownikiem O2 (w tym również 
względem kabli wymienionych przez producenta). 
Zalecaną odległość należy obliczyć w oparciu o 
wzór odnoszący się do częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana odległość separacji: 

Zakłócenia 
przewodzonych 
częstotliwości 
radiowych (RF) 
IEC 61000-4-6 

3 V rms 150 
kHz do 80 
MHz 
 

3 V rms 
 

D = 1,2 x √푃  
 

Zakłócenia 
promieniowanych 
częstotliwości 
radiowych (RF) 
IEC 61000-4-3 

3 V / m 80 
MHz do 2,5 
GHz 
 

3 V / m 
 

D = 1,2 x √푃 80 MHz do 800  
 
MHz d = 2,3 x √푃  800 MHz do 2,5 GHz 
 

   Gdzie P oznacza maksymalną moc wyjściową 
nadajnika w watach(W) według producenta 
nadajnika, a d oznacza zalecaną odległość w 
metrach (m).  
 
Natężenia pola pochodzące ze stacjonarnych 
nadajników częstotliwości radiowych, określone 
na podstawie pomiarów elektromagnetycznych na 
miejscu, powinny być niższe od podanego 
poziomu zgodności dla poszczególnych zakresów 
częstotliwości.  
 
Zakłócenia mogą pojawić się w pobliżu sprzętu 
oznaczonego tym symbolem:  
 

      
 

UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.  
UWAGA 2: Niniejsze wytyczne nie mają zastosowania we wszystkich sytuacjach. Promieniowanie 
elektromagnetyczne zależy od absorpcji i odbicia od struktur, obiektów i ludzi. 
a) Teoretycznie nie można dokładnie przewidzieć natężenia pól nadajników stacjonarnych, takich jak stacje 
bazowe radiotelefonii (komórkowej / bezprzewodowej), przenośnych, naziemnych nadajników radiowych, 
amatorskich nadajników radiowych, radiofonii AM i FM oraz stacji telewizyjnych. Aby należycie ocenić warunki 
elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu stacjonarnych nadajników częstotliwości radiowych, należy rozważyć 
przeprowadzenie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego na miejscu. Jeżeli zmierzone natężenie pola w 
miejscu używania systemu Hyper-Box ze sterownikiem O2  przekracza dopuszczalny, podany powyżej poziom 
zgodności dla częstotliwości radiowych, należy sprawdzić prawidłowość działania systemu Hyper-Box ze 
sterownikiem O2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania, konieczne może być podjęcie 
dodatkowych środków zaradczych, takich jak zmiana kierunku lub miejsca systemu Hyper-Box ze sterownikiem 
O2. 
b) W przedziale częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. 
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Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacji radiowej a 
Systemem Hyper-Box ze sterownikiem O2 
 
System Hyper-Box ze sterownikiem O2 jest przeznaczony do stosowania w środowisku 
elektromagnetycznym, w którym zakłócenia częstotliwości radiowych są pod kontrolą. Klient lub 
użytkownik systemu Hyper-Box ze sterownikiem O2 może zapobiec zakłóceniom elektromagnesu, 
zachowując minimalną odległość między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi 
(nadajnikami) a systemem Hyper-Box ze sterownikiem O2 zgodnie z poniższymi zaleceniami, w 
zależności od maksymalnej mocy emisji danego sprzętu komunikacji radiowej. 
Maksymalna 
wyjściowa 
moc znamionowa 
nadajnika P [W] 

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika [m] 
 
150 kHz do 80 MHz  
d = 1,2 x √푃 

80 MHz do 800 MHz  
d = 1,2 x √푃 

800 MHz do 2,5 GHz  
d=2,3 x √푃 

0.01 0.1 0.1 0.2 
0.1 0.4 0.4 0.7 
1 1.2 1.2 2.3 
10 3.8 3.8 7.3 
100 12 12 23 
W przypadku nadajników, których maksymalnej mocy znamionowej emisji nie podano powyżej, 
zalecaną odległość (d) w metrach (m) można obliczyć za pomocą wzoru odpowiadającego 
częstotliwości danego nadajnika, gdzie P jest podaną przez producenta maksymalną mocą 
nadawania nadajnika w watach (W). 
 
NOTA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość stosowana dla najwyższego zakresu 
częstotliwości. 
NOTA 2: Niniejsze wytyczne nie obowiązują we wszystkich sytuacjach. Promieniowanie 
elektromagnetyczne może ulec absorpcji lub odbiciu powodowanym przez konstrukcje budowlane czy 
też przedmioty i osoby. 
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4.5. Etykiety i symbole 

na urządzeniu 
Poniższe etykiety i symbole można znaleźć w systemie Hyper-Box 
Topical Wound Oxygentm (TWO2)- System do Miejscowej Terapii 
Tlenem  

 

 
Przełącznik zasilania: Wł./Wył 

 

 
Przycisk Nawigacja i ustalanie wartości w górę 

 

 
Przycisk Nawigacja i ustalanie wartości w dół 

 

 

Przycisk Enter: zmiana poziomu menu, 
zastosowanie zmienionej wartości i potwierdzenie 
alarmów 

 
 

Wejście sieciowe: 115V ~ 60Hz 

 
 Wejście sieciowe: 230V ~ 50 / 60Hz 

 
 

Numer seryjny 
 

 
Ostrzeżenie: przestrzegaj załączonych dokumentów 

 

 

Zakaz palenia! 

 

 

Nie używaj oleju ani smaru 

 
 Numer CE 

 

 
Zastosowana część BF według EN 60601-1 

 

 
Zatwierdzenie CSA i UL 

 
  



 
 

Strona 12 z 28  Hyper-Box Podręcznik użytkownika, Rev D – 7/2009 P/N: G00102 
 
 

   Ostrzeżenia 

Ostrzeżenia lub Instrukcje, aby 
zapobiec potencjalnym urazom lub 
uszkodzeniom. 

 
 
 

5.1. Symbol ostrzeżeń i 
uwag 

Ten trójkątny symbol zagrożeń służy do zwrócenia uwagi na zagrożenia 
związane z prawidłowym użytkowaniem i podkreśla ważne wymagania 
techniczne 

 

5.2. Personel 

 
5.3. Podstawowe 

informacje i 
ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa 

 
 
  

5. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

   Uwaga 

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) powinien być 
obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony personel 

   Ostrzeżenie! 
System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) - System do 
Miejscowej Terapii Tlenem powinien być stosowany tylko z tlenem 
medycznym. 

Jeśli korzystasz z systemu ciekłego tlenu (LOX), postępuj zgodnie z 
wszystkimi zasadami dotyczącymi bezpiecznego obchodzenia się z 
ciekłym tlenem, jak wyszczególniono w Załączniku B. 

Do połączenia sterownika Hyper-Box Topical Wound Oxygentm 

(TWO2) ze źródłem tlenu korzystaj tylko z czystych, wolnych od oleju 
połączeń i przewodów DISS.  

Niewystarczająca wentylacja pomieszczeń lub niewłaściwe 
odprowadzanie tlenu z systemu Hyper-Box Topical Wound Oxygentm 
(TWO2) może prowadzić do pożaru lub eksplozji.  

Nigdy nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego ognia w obecności 
tlenu. 

Do sterylizacji komory wielokrotnego użytku oraz sterownika systemu 
Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) należy używać tylko 
środków czyszczących, wyszczególnionych w rozdziale 9 - "Serwis i 
konserwacja" niniejszego podręcznika. 
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6.1 Personel 

 
6.2 Elementy 

dostarczane z 
komorą 
wielokrotnego 
użytku i 
sterownikiem 
systemu Hyper-BOX 
Topical Wound 
Oxygentm 

 

Komora wielokrotnego użytku wraz ze 
sterownikiem 
 

 

Przewód do tlenu DISS 

 
Kabel zasilający 

 
Instrukcja obsługi 

 
 

6.3 Ustawianie i montaż Konfiguracja i montaż komory ze sterownikiem są takie same, gdy 
wykorzystuje się komorę wielokrotnego użytku lub jednorazowego użytku, z 
wyjątkiem kroków opisanych w punkcie 6.10 i 6.11 
 

6.4 Podłączanie 
zasilania sieciowego 

Połączenie zasilania AC znajduje się po prawej stronie sterownika Hyper-Box 
Topical Wound Oxygentm (TWO2) 
 

6.1.1 Napięcie 
wejściowe 

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) należy podłączyć do 
uziemionego gniazda sieciowego 115 VAC, 60 Hz lub 230 VAC 50/60 Hz. 
 

6.1.2 Kabel 
zasilający 

Używaj wyłącznie trójżyłowego, uziemionego przewodu zasilającego 
dołączonego do urządzenia 
 

6.5 Podłączanie węża 
tlenowego do 
serownika 

Podłącz przewód tlenowy DISS do złącza DISS znajdującego się z prawej 
strony sterownika 
 

  

6. Przygotowanie do użycia 

   Uwaga 

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) powinien być 
obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony personel 

Złącze DISS O2 
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6.6 Podłączanie węża 

tlenowego do 
systemu tlenu 
ciekłego (LOX) lub 
butli 
wysokociśnieniowej 

 
Instrukcja instalacji: 

 
1. Drugi koniec przewodu tlenowego DISS podłącz do złączki 

reduktora/przepływomierza na zaworze butli tlenowej lub do systemu LOX. 

2. Powoli otwórz zawór główny na butli tlenowej lub systemu LOX. 

3. Ustaw przepływomierz na 10 l/min 
  

   Ostrzeżenie! 
System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) powinien być 
stosowany tylko i wyłącznie z tlenem medycznym.  

Nie blokuj otworu odpowietrzającego sterownika systemu Hyper-Box 
Topical Wound Oxygentm(TWO2).  

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. 
Niewystarczająca wentylacja pomieszczeń lub niewłaściwe 
odprowadzanie tlenu z systemu Hyper-Box Topical Wound Oxygentm 
(TWO2) może prowadzić do pożaru lub eksplozji.  

Nigdy nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego ognia w obecności 
tlenu.  

Jeśli korzystasz z systemu ciekłego tlenu (LOX) do zasilania 
urządzenia, postępuj zgodnie z wszystkimi zasadami dotyczącymi 
bezpiecznego obchodzenia się z ciekłym tlenem, jak wyszczególniono 
w Załączniku B 

Do połączenia sterownika Hyper-Box Topical Wound Oxygentm 

(TWO2) ze źródłem tlenu korzystaj tylko z czystych, wolnych od oleju 
połączeń i przewodów DISS.  
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6.7 Podłączanie 
przewodu tlenu do 
instalacji gazu 
medycznego szpitala 

Instrukcja instalacji: 
 
Drugi koniec przewodu tlenowego DISS podłącz do złączki przepływomierza 
zamontowanego do punktu poboru tlenu sieci zasilającej. 
 
Ustaw przepływomierz na 10 l/min 
 

6.8 Montaż nawilżacza Jednorazowy pojemnik nawilżacza z systemu Hyper-Box Topical Wound 
Oxygentm (TWO2) powinien być napełniany jedynie sterylną, 
zdemineralizowaną (destylowaną) wodą. Po napełnieniu należy zamontować 
pojemnik do złącza nawilżacza. 
 

 
 
Po każdym zabiegu należy zutylizować wodę i pojemnik stosując standardowe 
procedury szpitalne 
 

6.9 Podłączenie rękawa 
uszczelniającego 
pacjenta do komory 
wielokrotnego 
użytku 

Zdejmij pierścień pacjenta z komory Hyper-Box wielokrotnego użytku. Wybierz 
odpowiedni rozmiar Rękawa uszczelniającego pacjenta, jak opisano poniżej: 

 
Rękaw uszczelniający 

 
Pierścień pacjenta 

Rękaw uszczelniający 
Rękaw pediatryczny 
Mały rękaw 
Rękaw średniej wielkości 
Duży rękaw 
Rękaw o rozmiarze XL 

Wielkość kończyny 
<9 cali  <23 cm 
> 9 < 10 cali >23 <25,4 cm 
>10 < 13.5 cali >25,4 <34 cm 
> 13.5 < 15 cali >34 <38 cm 
> 15 cali >38 cm 

 
Naciągnij szerszy koniec Rękawa na Pierścień pacjenta  

 
  

   Uwaga 

Użycie w nawilżaczu płynów innych niż sterylna, destylowana woda 
może spowodować uszkodzenie systemu Hyper-Box. 
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7.1 Podstawowy opis  System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) przeznaczony do  
terapii wspomagającej standardową pielęgnację w przypadku ostrych lub 
przewlekłych ran. 
 
Sterownik systemu Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) reguluje 
ciśnienie nawilżonego tlenu w komorze oraz czas trwania terapii zgodnie z 
zaleceniem lekarza. 
 
Komora wielokrotnego użytku musi być oczyszczona i sterylizowana 
pomiędzy kolejnymi zabiegami w celu ograniczenia ryzyka wszelkich 
potencjalnych zakażeń krzyżowych. 
 

7.2 Przygotowanie rany Przed rozpoczęciem terapii zaleca się usunąć z rany wszystkie bandaże, 
opatrunki, kremy i maści. 
 
Przed rozpoczęciem terapii w tym urządzeniu rany powinny być oczyszczone i 
odsłonięte zgodnie ze standardowymi protokołami pielęgnacji ran,  
 

7.3 Zalecany czas 
leczenia 

Zalecany czas  leczenia to: 

W warunkach ambulatoryjnych: 

• 60 - 90 minut raz dziennie 

W szpitalu lub w domu pacjenta: 

• 3 godziny raz dziennie lub 90 minut dwa razy dziennie 
 

7.4 Rany zakażone Zaleca się, aby wszystkie zakażone rany (w tym zakażone szczepami 
opornymi na antybiotyki, takie jak MRSA) były leczone przy użyciu 
standardowych procedur operacyjnych obowiązujących w danej jednostce w 
połączeniu z tą terapią. 

  

7. Stosowanie terapii 



 
 

Strona 17 z 28  Hyper-Box Podręcznik użytkownika, Rev D – 7/2009 P/N: G00102 
 
 

7.5 Stosowanie terapii z 
wykorzystaniem 
komory 
wielokrotnego użycia 

1. Ustaw żądane ciśnienie i czas trwania terapii zgodnie z zaleceniami 
lekarza, jak szczegółowo opisano w punkcie 8 niniejszego podręcznika. 

2. Włóż kończynę pacjenta przez Pierścień pacjenta, upewniając się, że 
rękaw jest tak rozciągnięty i ułożony aby nie stykał się z raną. 

3. Ułóż kończynę w komorze i zamknij wszystkie trzy czerwone zaciski. 

4. Sprawdź, czy drzwiczki boczne są całkowicie zamknięte. 

5. Gdy Hyper-Box zostanie włączony przy użyciu Przycisku Zasilania, 
wyświetli się ekran powitalny. Po dwóch sekundach pojawi się ekran 
informacyjny, a następnie dwie sekundy później pierwszy ekran menu 
monitorującego (czas i ciśnienie). 

6. Menu monitorowania i ustawień wyświetli określone wartości dla Hyper-
Box. Przełącz na ekran "Start / Stop?", naciskając przyciski 
nawigacyjne „W dół”. 

7. Wybierz "Start", naciskając klawisz Enter na sterowniku. Rozpocznie się 
terapia pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza. 

8. Terapia zostanie automatycznie zatrzymana po upłynięciu zadanego 
czasu leczenia. 

9. Zdejmij Pierścień pacjenta z komory i wyciągnij kończynę pacjenta z 
rękawa. 

7.6 Opieka pozabiegowa Zaleca się aby po zabiegu rana została opatrzona z użyciem odpowiednich 
opatrunków zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego terapię, a 
następnie należy postępować zgodnie ze standardami leczenia ran. 
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8.1 Opis obsługi 
sterownika  

 

 
 

 Pole wyświetlacza Pole wyświetlacza zawiera informacje na temat wartości 
monitorowania dla komory Hyper-Box Topical Wound 
Oxygentm  (TWO2) i służy do wprowadzania wartości 
ustawień. 
 

 LED Dioda LED zapewnia wizualny alarm 
 

 Włącz/Wyłącz 

 

Użyj przełącznika Wł./ Wył., aby włączyć urządzenie lub 
przełączyć urządzenie w tryb gotowości 

 Przycisk 
nawigacyjny UP 

 

Użyj przycisku nawigacyjnego „W górę”, aby przewinąć 
menu 

 Przycisk 
nawigacyjny 
DOWN 

 

Użyj przycisku nawigacyjnego „W dół”, aby przewinąć 
menu 

 Enter 

 

Przycisk Enter służy do przemieszczania się pomiędzy 
poziomami menu i potwierdzania alarmów. 

  

8. Działanie sterownika 

Pole wyświetlacza 
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8.2 Personel 

 
8.3 Włączanie/wyłączanie 

urządzenia 
Sprawdź, czy wszystkie przewody i kable są prawidłowo podłączone 
 
Uruchom urządzenie, naciskając przycisk Włącz/Wyłącz 
 

8.4 Ekran początkowy Po załączeniu Hyper-Box przełącznikiem Włącz / Wyłącz, pojawi się ekran 
powitalny. Po dwóch sekundach zostanie wyświetlony ekran wyboru komory. 
 

8.5 Wybór komory 
wielokrotnego użytku 

 

Wyświetlane jest ustawienie ciśnienia i czasu trwania terapii 
 
Używając przycisku nawigacyjnego „W dół” przejdź do momentu, gdy na 
ekranie pojawi się "Start/Stop?".  
 
Naciśnij Enter, aby rozpocząć terapię.  
 
Podczas terapii naciśnięcie klawisza Enter spowoduje zatrzymanie terapii. 
 

8.6 Ekran zakończonej 
terapii 

Po zakończeniu terapii zostanie wyświetlony komunikat „Therapy 
Complete” - "Terapia zakończona". 

  

   Uwaga 

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) powinien być 
obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony personel 
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8.7 Menu monitorowania 
i ustawień 

W menu monitorowania i ustawień wyświetlane są regulowane lub 
monitorowane parametry pracy. Obejmują one: 

1. Ciśnienie terapeutyczne w mb 

2. Czas trwania terapii w minutach 

3. Czas pracy urządzenia w godzinach 

4. Różne komunikaty alarmowe 

Możesz przewijać to menu lub wybrać inną wartość wyświetlaną, naciskając 
przyciski nawigacji „W górę” i „W dół”. 

 
8.8 Zmiana ustawień 

ciśnienia i czasu 
trwania terapii 

Wartości ciśnienia i czasu trwania terapii zleconych przez lekarza można 
ustawić w następujący sposób: 

Uruchom urządzenie, naciskając przycisk zasilania. Zostanie wyświetlony 
ekran powitalny. Po dwóch sekundach zostanie wyświetlony ekran wyboru 
komory. 

Jednocześnie naciśnij strzałkę „W górę” i „W dół”, aby przejść do menu 
ustawień. 

Użyj strzałek „W górę” i „W dół”, aby ustawić zalecane ciśnienie terapii, a 
następnie naciśnij Enter.  
Użyj strzałek „W górę” i „W dół”, aby wyregulować określony czas terapii, a 
następnie naciśnij Enter.  
Wartości ustawień są teraz przechowywane w pamięci i będą zachowywane 
do czasu ich zmiany przy użyciu tego procesu. 
 

8.9 Godziny pracy Godziny pracy można przeglądać/przewijać za pomocą strzałek „W górę” i 
„W dół”, aby przełączyć się na wyświetlanie godzin pracy. 
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8.10 Ekran alarmu Jeśli zostanie uruchomiony alarm, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni 
komunikat.  

Alarmy są podzielone na dwie klasy priorytetowe: 
• Alarm o wysokim priorytecie 
• Alarm o średnim priorytecie 
 

8.10.1 Alarmy o wysokim 
priorytecie 

Alarm wysokiego priorytetu jest generowany, gdy spełniony jest określony 
warunek alarmu. Alarm kończy się, tylko gdy przyczyny alarmu przestaną 
występować. Alarm można wyciszyć na dwie minuty, naciskając przycisk 
Enter. Jeśli stan alarmu jest nadal obecny po upływie tych dwóch minut, alarm 
zostanie wznowiony. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warunki alarmu o 
wysokim priorytecie 

Warunek alarmu Kryteria resetu  Reakcja urządzenia 

Alarm wysokiego 
ciśnienia 

Ciśnienie terapii 
przekracza ustawioną 
wartość alarmową 
 

Ciśnienie terapeutyczne 
w wyznaczonych 
granicach 

Przełącz do opcji stand-
by i przewietrz komorę 

8.10.2 Ostrzeżenia 
 

 
  

Ciśnienie za wysokie 

   Ostrzeżenie! 
Na wszystkie alarmy powinno się zareagować we właściwym czasie. 
Zignorowanie jakiegokolwiek alarmu może zakłócić funkcjonowanie 
urządzenia i może doprowadzić do uszkodzenia ciała pacjenta. 
 

Spełnione warunki do 
wzbudzenia alarmu 

Warunki do wzbudzenia 
alarmu nie spełnione 

Dwie minuty milczenia po 
naciśnięciu przycisku Enter 
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Warunki alarmu o 
średnim priorytecie 

Warunek alarmu Kryteria resetu/ 
Działania korygujące 

Reakcja urządzenia 

 
Sprawdź uszczelkę 

Ciśnienie terapeutyczne 
w komorze nie zostało 
osiągnięte w ciągu 90 
sekund 

Sprawdź, czy wszystkie 
połączenia pacjenta, 
przewody i mankiet są 
szczelne 

Sterownik wentyluje 
komorę. 

Wiadomości 
informacyjne 

Warunek alarmu Kryteria resetu/ 
Działania korygujące 

Reakcja urządzenia 

Terapia zakończona Ustawiony czas terapii 
upłynął 

Po naciśnięciu przycisku 
Enter pojawi się ekran 
ustawień 

Żadna 

8.10.3 Wyjście z menu 
alarmów Gdy stan alarmu nie jest już aktywny, bieżące ustawienia wyświetlacza 

powrócą do pierwotnego ekranu 
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9.1 Personel 

 
9.2 Wskazówki dotyczące 

pielęgnacji i 
konserwacji 

W celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej funkcjonalności Systemu 
Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2), ważne jest, aby urządzenie 
było czyszczone i konserwowane zgodnie z tymi instrukcjami. 
 
Używaj tylko części zamiennych i akcesoriów zalecanych przez 
producenta 
 
 
 

  

9. Serwis i konserwacja 

   Uwaga 

Należy postępować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 
dotyczącymi konserwacji dostarczonymi przez producenta.  

Jest to szczególnie ważne w przypadku czyszczenia i 
sterylizacji produktów wielokrotnego użytku.  

Niewystarczające czyszczenie i dezynfekcja lub sterylizacja 
systemu Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) po 
użyciu może powodować przenoszenie chorób zakaźnych.  

Alternatywne środki czyszczące/dezynfekujące do zalecanych 
mogą spowodować uszkodzenie akrylowego materiału komory 
wielokrotnego użytku Hyper-Box. 

Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących 
substancji czyszczących/dezynfekujących. 

   Uwaga 

System Hyper-Box Topical Wound Oxygentm (TWO2) powinien być 
obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony personel. 
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9.3 Czyszczenie i 
dezynfekcja 

Powierzchnię Komory wielokrotnego użytku Hyper-Box oraz sterownika 
należy czyścić i dezynfekować po każdym użyciu za pomocą środka 
dezynfekującego wysokiej skuteczności 
 
Nawet organizmy oporne na antybiotyki, takie jak MRSA, są skutecznie 
niszczone przez środki dezynfekujące wysokiej skuteczności wymienione 
poniżej 
 
Rękawy uszczelniające na komorze wielokrotnego użytku są 
przeznaczone dla pojedynczego pacjenta i muszą być wymienione między 
pacjentami. 
 
Oczyść i zdezynfekuj wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie 
komory wielokrotnego użytku oraz zewnętrzne powierzchnie sterownika, w 
tym połączenia gazowe, węże i przewód zasilający.  
 
W tym celu zaleca się stosowanie następujących środków 
czyszczących/dezynfekujących (lub ich odpowiedników): 
 
Alpha Guard GF  
Dr. Deppe Laborities GmbH, Niemcy  
 
T36® Środek dezynfekujący 
Alda Pharmaceuticals Corp., Kanada  
 
Profesjonalny AMPHYL® środek dezynfekujący  
Reckitt Benckiser Inc., USA 
 

9.3.1 Adres producenta AOTI Ltd.  
Qualtech House  
Parkmore Business Park West  
Galway, Irlandia 
 

9.3.2 Usługa wsparcia 
technicznego 

AOTI Ltd.  
Qualtech House  
Parkmore Business Park West  
Galway, Irlandia  
serwis@aotinc.net 
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10.1 Adres do składania 
zamówień: 

AOTI Ltd.  
Qualtech House 
Parkmore Business Park West 
Galway, Ireland 
sales@aotinc.net 
 
Dystrybutor w Polsce:  

Advanced Homecare Company Sp. z o.o. 
ul. Okólna 181, 91-520 Łódź, 

infolinia: 500 85 20 06, 
e-mail: kontakt@ahcterapia.pl, 

www.ahcterapia.pl 
 

10.2 Akcesoria i części 
zamienne 

Artykuł Numer zamówienia 
Komora hiperbaryczna – system wielorazowego użytku 
230VAC 

G00001 

Hyper-Box System 115 VAC G00002 

Komora hiperbaryczna wielorazowego użytku G00004 

Alpha Guard disinfectant/cleaner- bottle G00005 

Alpha Guard disinfectant/cleaner- case/12 G00131 

Rękawy pacjenta jednorazowego użytku  

Silikonowy rękaw uszczelniający pediatryczny G00006 

Silikonowy rękaw uszczelniający rozm. S G00007 

Silikonowy rękaw uszczelniający rozm. M G00008 

Silikonowy rękaw uszczelniający rozm. L G00009 

Silikonowy rękaw uszczelniający rozm. XL G00010 

Rękawy uszczelniające wielorazowego użytku   

Rękaw uszczelniający wielorazowy dziecięcy <22 cm G00011 

Rękaw uszczelniający wielorazowy rozm. S 23 - 28 cm G00012 

Rękaw uszczelniający wielorazowy rozm. M 28 - 34 cm G00013 

Rękaw uszczelniający wielorazowy rozm. L 34 - 38 cm G00014 

Rękaw uszczelniający wielorazowy rozm. XL > 38 cm G00015 

Chamber door- patient G00016 

Chamber door- closed G00017 

Humidifier Jar Kit G00021 

Oxygen Sup Hose- DISS-DISS- US G00167 

Oxygen Sup Hose- DISS-DISS G00059 
 

  

10. Akcesoria i części zamienne 
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 Użytkownik/właściciel odpowiada za utylizację urządzenia. Jest on 
zobowiązany do: 

 Dostarczenia urządzenie bezpłatnie i uiszczenia opłaty utylizacyjnej, 
wytwórcy w celu usunięcia lub 

 Oddania urządzenia licencjonowanej firmie prywatnej lub publicznej 
utylizacyjnej lub 

 Racjonalnego przeprowadzenia recyklingu części/prawidłowo je 
zutylizować. 

W przypadku, gdy użytkownik/właściciel podejmie decyzję o samodzielnej 
utylizacji urządzenia, odpowiednie przepisy dotyczące utylizacji określone są 
w odpowiednich przepisach prawnych określonych dla każdego kraju . Aby 
uzyskać instrukcje dotyczące tego, co jest wymagane, należy skontaktować 
się z odpowiedzialnymi Instytucjami. 

 

Mając na uwadze powyższe, wszystkie odpady należy poddać recyklingowi 
lub zutylizować: 

• Bez ryzyka dla zdrowia ludzi 

• Nie stosując procedur lub metod, które powodują szkody w 
środowisku - w szczególności szkody w środowisku wodnym, 
powietrzu, ziemi, florze i faunie 

• Nie powodując hałasu ani nieprzyjemnego zapachu 

• Bez uszczerbku dla otoczenia lub krajobrazu.  

 

 

  

11. Utylizacja 

   Uwaga 
Podczas samodzielnej utylizacji - należy pamiętać, że niektóre z 
elementów elektronicznych urządzenia mogą być od napięciem 
sieciowym. Przed otwarciem urządzenia należy zawsze odłączać 
wtyczkę sieciową (ryzyko porażenia prądem). 
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A 
A     Amper 
AC     Prąd zmienny 
AT     Bezpiecznik zwłoczny 
 
B 
Bar     1 bar = 14,50 psi 
 
C 
C°     Stopnie Celsjusza  

Przeliczanie Celsjusza (C) na Fahrenheit (F): F = 9 * C / 5 + 32 
D 
dBA     Decybele mierzone z filtrem 
DC     Prąd stały 
 
F 
°F     Stopnie Fahrenheita  

Przeliczanie Fahrenheita (F) na Celsjusza (C): C = (F-32) * 5/9 
H 
Hz     Hertz (1 Hz = 1 s -1) 
 
I 
IP     Klasa bezpieczeństwa według norm ISO 
 
L 
l     Litry 
lbs     Funty 
lpm     Przepływ w Litrach na minutę 
 
M 
Max, max.    Maksimum 
Min     Minuta 
min.     Minimum 
mmHG     Milimetry słupa rtęci 
 
P 
psi     Ciśnienie funtów na cal kwadratowy (1 bar = 14,50 psi) 
 
R 
RH     Względna wilgotność 
 
T 
TF     Wada techniczna (Technical fault)  
 
V 
V     Wolt 
VA     Moc pozorna urządzenia 
VAC     Prąd zmienny  
VDC     Prąd stały 
 
  

12. Załącznik A: Skróty i Słowniczek 
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KARTA SZKOLENIA PACJENTA I UŻYTKOWNIKA 
UŻYCIE ZBIORNIKÓW CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO W DOMU PACJENTA 

1. Przeczytaj 
uważnie instrukcję 
użytkownika przed 
rozpoczęciem 
jakichkolwiek 
czynności przy 
zbiorniku ciekłego tlenu medycznego 
oraz przy urządzeniu.  
Zwróć szczególną uwagę na 
informacje przy których 
znajduje się symbol 
ostrzeżenia.  

2. W atmosferze tlenu wszystkie 
substancje spalają się 
bardziej gwałtownie.  
Nigdy nie pal 
papierosów (lub nie 
pozwól nikomu palić w 
pobliżu ciebie) kiedy 
używasz sprzętu z 
tlenem. 
 
Nigdy nie używaj pojemnika z tlenem w 
pobliżu otwartego ognia lub odkrytych 
płomieni. 

3. Zbiornika 
z ciekłym tlenem 
używaj jedynie w 
obszarach dobrze 
wentylowanych. 
 
Pozostaw drzwi 
wewnętrzne do 
pomieszczeń 
otwarte w czasie korzystania z tlenu ze 
zbiornika. 

4. Nigdy nie umieszczaj zbiornika 
z tlenem w pobliżu zasłon lub nie 
nakrywaj go żadnymi 
materiałami, które 
spowodują utrudnienia 
w cyrkulacji powietrza. 
W przypadku 
jakichkolwiek 
nieszczelności 
materiały tekstylne nasiąkną tlenem. 
Nigdy nie używaj, ani nie przenoś 
mobilnych zbiorników z tlenem 
przykrytych. 

5. Postępuj 
zgodnie ze wskazówkami 
dotyczącymi używania i 
magazynowania 
zbiorników na ciekły tlen 
otrzymanych od Twojego 
dostawcy sprzętu. 
Używaj i przechowuj 
zbiornik z ciekłym tlenem 
zawsze w pozycji do 
góry. 
Korzystaj z przenośnego zbiornika tylko w 
sposób opisany w Instrukcji Obsługi. 

6. Nie używaj 
oleju ani innych 
tłuszczów przy 
zbiorniku ciekłego 
tlenu lub 
wyposażeniu. 
 
Upewni się, że masz czyste dłonie 
podczas użytkowania zbiornika. 
Używaj wyłącznie dopuszczonych kremów 
i środków nawilżających kiedy stosujesz 
tlen medyczny. 

7. Zamocuj przewód tlenu do 
złącza wyjściowego na zbiorniku tlenu 
ciekłego.  
Upewnij się, że długość przyłącza nie 
przekracza 15 metrów. 

 

8. Aby uruchomić zbiornik tlenu 
ciekłego przekręć 
pokrętło zaworu 
przepływu tlenu 
przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. 

9. Ustaw 
pokrętło zaworu 
regulującego 
przepływ tlenu na 
wartość przepływu 
zleconą przez 
lekarza 
Po ustawieniu 
właściwego przepływu skontroluj wszystkie 
połączenia w celu wykrycia jakichkolwiek 
nieszczelności 

10. Sprawdzaj 
przepływ umieszczając 
końcówkę przyłącza w 
pojemniku z wodą i 
obserwuj, czy pojawiają 
się bąbelki. 
Jeśli bąbelki się nie 
pojawią sprawdź czy 
przepływ został 
ustawiony i czy nie ma żadnych 
nieszczelności. 
Jeśli w dalszym ciągu są wątpliwości co 
do obecności przepływu skontaktuj się ze 
swoim Dostawcą. 

11. W czasie 
napełniania zestawu 
przenośnego nigdy 
nie pozostawiaj go 
bez nadzoru, do 
czasu aż nie będzie 
on napełniony. 
Jeśli zestaw nie daje 
się łatwo odłączyć to 
nigdy nie używaj siły 
by go zdjąć. 
Poczekaj chwilę, aby odtajał i wtedy spróbuj 
ponownie. 

12. Nigdy nie dotykaj żadnych 
zimnych części 
zbiornika, ani nie 
pozwól aby ciekły 
tlen wszedł w 
kontakt z twoją 
skórą. 
To może 
spowodować 
poważne oparzenia. 
Jeśli już odniesiesz obrażenia 
spowodowane zimnem to zanurz 
poparzone części ciała w chłodnej wodzie. 

13. Używaj 
tylko czystych 
wilgotnych 
ściereczek do 
czyszczenia zbiornika z tlenem ciekłym 
lub powiązanego z nim wyposażenia. 
Używaj tylko delikatnych, środków 
czyszczących. Nie używaj materiałów 
ściernych. Po wycieraniu zbiornika z 
tlenem ciekłym pozwól mu obeschnąć . 

14. Po 
użytkowaniu 
zbiornika ustaw 
„zero” na pokrętle 
zaworu przepływu 
tlenu. 
Zawór powinien być 
zamknięty zawsze  
gdy zbiornik tlenu 
ciekłego nie jest używany. 

15. Jeśli z 
jakichkolwiek 
powodów zbiornik 
tlenu ciekłego 
działa 
niepoprawnie 
niezwłocznie 
skontaktuj się ze swoim Dostawcą. 
Nigdy nie próbuj i nie naprawiaj żadnych 
usterek samemu, chyba że zostałeś 
dokładnie pouczony przez swojego 
Dostawcę. 

 

13. Załącznik B: Bezpieczeństwo Tlenu Ciekłego 


