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ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА СЪС СТАЦИОНАРНА КИСЛОРОДНА ИНСТАЛАЦИЯ 
SPENCER 

 

I. Предназначение. 
 
Стационарната кислородна инсталация Spencer, инсталирана в линейката, е 
предназначена за осигуряване на медицински кислород с ниско и високо налягане за 
осъществяване на кислородна терапия на пациентите и за пневматично захранване на 
транспортния респиратор. 
 
Забележка: Кислородна инсталация трябва да се използва само от 
квалифициран медицински персонал. 
 

II. Компоненти на системата (Фиг. 1): 

 

      Фиг. 1 
 

1) Две кислородни бутилки с вместимост 10 литра всяка с редуцир вентили и 
манометри за следене на налягането в бутилките. 

2) Монтажна релса. 
3) Два DIN извода за кислород. 
4) Манометър за следене на налягането на работещата в момента кислородна бутилка. 
5) Превключвател на бутилките с три позиции: OFF (Изкл.), 1 (бутилка 1), 2 (бутилка 2) 
6) Ротаметър за подаване на кислород с регулатор на дебита от 0 до 15 л/мин. и 

овлажнителна камера с вместимост 300 мл. 
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III. Преди започване на работа с кислородната инсталация. 
 
1. Уверете се, че двете кислородни бутилки са пълни със сгъстен кислород като 

проверите показанието на манометрите на редуцир вентилите им, което трябва да 
е в зелената част на скалата (Фиг. 2): 

 

Фиг.2 
Забележка 1: При напълно заредени бутилки, показанието на манометъра ще 
сочи 200 bar. 
 
Забележка 2: Ако показанието на манометъра е в жълтата част на скалата, в 
бутилките има между 25 и 50 литра кислород и те все още могат да се 
използват. 
 
Забележка 3: Ако показанието на манометъра е в червената част на скалата, 
съответната кислородна бутилка не трябва да се използва, докато не бъде 
заредена отново. 

Внимание: Не ползвайте кислородната инсталация ако показанието на 
манометрите и на двете бутилки е в червената част на скалата! 

2. Уверете се, че ротаметъра за подаване на кислород е включен към някой от двата 
DIN извода за кислород, че регулатора му на дебит е поставен на „0“ и че 
овлажнителната камера е плътно навита на него. 

3. Уверете се, че захранващият шланг на транспортният респиратор е включен към 
някой от двата DIN извода за кислород. 

4. Поставете превключвателя на бутилките в положение 1 или в положение 2. 
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5. Уверете се, че скалата на манометъра от поз. 4) на фиг.1 отчита налягане между 
3,5 и 4 bar. Ако налягането е по-ниско или липсва налягане, превключете към 
другата кислородна бутилка. 

 
IV. Начин на работа. 

1. За провеждане на кислородна терапия: 
1.1. Напълнете овлажнителната камера на ротаметъра със стерилна или 

дестилирана вода до указания маркер на камерата и я навийте на капачката 
ѝ. Не препълвайте камерата! 

1.2. Вземете комплект за кислородна терапия и свържете удължителната му 
тръба към оребрения коничен извод на ротаметъра. Уверете се, че тръбата е 
свързана здраво и плътно към този извод. 

1.3. Поставете кислородната маска на лицето на пациента. 
1.4. Задайте необходимият дебит кислород като завъртите регулатора на 

ротаметъра обратно на часовниковата стрелка (Фиг.3): 

 

       Фиг. 3 

2. След приключване на кислородната терапия: 
2.1. Поставете регулатора на ротаметъра на показание „0“ (Фиг.4): 

 

       Фиг.4 
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2.2. Поставете превключвателя на бутилките в поз. OFF (Изкл.).  
2.3. Развъртете овлажнителната камера и я свалете от ротаметъра за кислород. 

Изхвърлете останалата вода. Почистете и дезинфекцирайте, съобразно 
клиничните протоколи. Камерата е автоклавируема и при необходимост 
може да се автоклавира в паров автоклав. Не ползвайте други методи на 
стерилизация! 

3. За провеждане на апаратна вентилация, моля виж ръководството за работа на 
инсталираният в линейката транспортен респиратор. 
 

 
V. Части от системата, подлежащи на периодична подмяна: 

1. Овлажнителна камера. 
Подлежи на подмяна след 30 (тридесет) цикъла на автоклавиране. 
 

 
VI. Техническа спецификация. 

 
Вместимост на бутилките:  10 литра 
Макс. налягане на бутилките:  200 bar 
Вместимост на O2 при 200bar:  2000 литра 
Изходно налягане на 
редуцир вентилите:   3,5-4 bar 
Изходен поток на редуцирите:  140 л/мин 
Стандарт на връзките:   DIN 
Настройки на ротаметъра в л/мин: 0 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 - 12 – 15  
Макс. обем на овлажнителя:  130 мл 

 

 


