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TR   DeVilbiss iGo® Taşınabilir Oksijen Sistemi
UYARI– Bu ekipmanı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
DİKKAT– ABD Federal yasaları uyarınca bu cihaz, yalnızca bir doktor tarafından veya doktorun tavsiyesi ile satılabilir.
ABD’de monte edilmiştir.  

TEHLİKE–SİGARA İÇMEK YASAKTIR

EN    DeVilbiss iGo® Portable Oxygen System

WARNING– Read instruction guide before operating this equipment.
CAUTION– Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
Assembled in the USA.  

DANGER–NO SMOKING
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ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
Elektrikli	ürünlerin	kullanımı	sırasında,	özellikle	etrafta	çocuklar	varsa,	temel	emniyet	tedbirlerine	her	zaman	uyulmalıdır.	Cihazı	kullanmadan	önce	tüm	
talimatları	okuyun.	Önemli	bilgiler	aşağıdaki	terimler	ile	vurgulanmıştır:

TEHLİKE Ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilecek risklere ilişkin acil emniyet bilgileri.
UYARI Ciddi yaralanmaya neden olabilecek risklere ilişkin önemli emniyet bilgileri.
DİKKAT Ürünün zarar görmesini önlemeye yönelik bilgiler.
NOT Özellikle dikkat edilmesi gereken bilgiler.

Önemli	emniyet	tedbirleri	bu	kılavuz	boyunca	belirtilmektedir;	tüm	emniyet	tedbirlerine	özellikle	dikkat	edin.

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
TEHLİKE

  TEHLİKE - SİGARA İÇMEK YASAKTIR
• Oksijen	hızlı	yanmaya	neden	olur.	DEVILBISS	OKSİJEN	CİHAZINIZI	KULLANIRKEN	veya	oksijen	tedavisi	alan	bir	kişinin	yanındayken	SİGARA	

İÇMEYİN.	Kibrit,	sigara,	yanan	tütün	veya	mumları	sistemin	saklandığı	ve	çalıştırıldığı	alandan	uzakta	tutun.
• Yangın,	yanık	veya	yaralanma	riskini	azaltmak	için:
	 Oksijen,	yanıcı	olmasa	da	herhangi	bir	yanıcı	maddenin	yanmasını	kuvvetlendirir	ve	hızlandırır.	Normal	çalışma	haricinde	oksijenin	sızdığını	biliyorsanız	

veya	sızıntıdan	şüpheleniyorsanız,	alanı	havalandırmak	için	kapıları	ve	pencereleri	açın.
• Yüksek	oksijen	konsantrasyonunu	engellemek	için:
	 iGo’yu	kullanmadığınız	zamanlarda	çalışır	halde	bırakmayın.	Oksijen	verirken	kanülü	gözetimsiz	bırakmayın.	Yüksek	oksijen	konsantrasyonu	hızlı	

yanmaya	neden	olabilir.
	 Cihazı	iyi	havalandırılan	bir	alanda	tutun.
• iGo’yu,	sıcak	ve	kıvılcım	çıkaran	nesnelerden	veya	çıplak	alev	kaynaklarından	en	az	5	fit	(1,6	m)	uzakta	tutun.	Üniteyi	duvardan,	kumaştan	veya	

havanın	iGo’ya	girip	çıkmasını	engelleyebilecek	herhangi	bir	objeden	en	az	6	inç	(16	cm)	uzağa	yerleştirin.	iGo,	kirletici	maddeler	dumandan	uzak	bir		
şekilde	yerleştirilmelidir.

• Yağ	veya	Gres	kullanmayın:	Yağ,	makine	yağı	veya	başka	bir	petrol	ürünü	basınç	altında	oksijen	ile	temas	ederse	kendiliğinden	ve	şiddetli	bir	ateşleme	
meydana	gelebilir.	Bu	maddeleri;	oksijen	sistemi,	boru	sistemi	ve	bağlantılardan	ve	diğer	oksijen	kaynağından	uzak	tutun.	Petrol	bazlı	veya	diğer	
yağlayıcı	türlerini	KULLANMAYIN.

• Oksijen	cihazının	yanında	herhangi	bir	kıvılcımın	oluşmasından	kaçının.	Buna,	herhangi	bir	tür	sürtünmeden	kaynaklanan	statik	elektrik	kıvılcımları	
dahildir.

• Cihaz	yanında	hiçbir	zaman	aerosol	sprey	veya	alevlenebilir	anestetik	kullanmayın.
• Elektrik	Çarpması	Riski.	Sökmeyin.	DeVilbiss	iGo	Taşınabilir	Oksijen	Sisteminde	kullanıcının	tamir	edebileceği	veya	değiştirebileceği	parçalar	yoktur.	

Eğer	servis	gerekirse,	DeVilbiss	tedarikçinizle	veya	yetkili	servis	merkezi	ile	iletişime	geçin.
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UYARI
• Tüm	üniteleri	çocuklardan	uzak	tutun.	Yetkisiz	veya	eğitimsiz	kişilerin	cihazı	çalıştırmasına	izin	vermeyin.	Hiçbir	zaman	cihazı	kurcalamayın	veya	tamir	

etmeyin.	Herhangi	bir	sorunuz	olduğu	veya	cihazınızın	doğru	çalışmadığından	şüphelendiğiniz	takdirde	oksijen	sağlayıcınız	ile	iletişime	geçin.
• iGo’da	hasarlı	bir	kablo	veya	fiş	varsa,	doğru	bir	şekilde	çalışmıyorsa,	düşerse	veya	hasar	görürse	veya	suya	girer	ise	kullanmayın	ve	inceleme	ve	

tamir	için	kalifiye	bir	teknisyen	çağırın.
• Kullanıcı	güvenliğinin	sağlanması	için	iGo’ya	Yüksek	Basınç	Kontrol	Vanası	takılıdır.
• L/dk.	ayarının	değiştirilmesi	verilen	oksijen	dozunu	etkileyecektir;	doktorunuz	talimat	vermediği	sürece	L/dk.	ayarını	tekrar	AYARLAMAYIN.
• Alarmları	GÖZ	ARDI	ETMEYİN.	iGo,	hayat	desteği	vermek	veya	yaşamsal	uygulamalar	sağlamak	için	amaçlanmamıştır	ve	herhangi	bir	hasta	izleme	

imkanı	sağlamaz.	Gerekli	yedekleme	sistemi	için	doktorunuza	danışın.
• iGo	veya	DC	Adaptörünü	motor	çalışmıyorken	araca	takılı	BIRAKMAYIN	veya	DC	adaptörü	araca	takılıyken	aracı	ÇALIŞTIRMAYIN.	Bu,	aracın	aküsünü	

boşaltabilir.
• Cihaz	veya	aksesuarları	durgun	su	içinde	KULLANMAYIN	ve	suya	BATIRMAYIN	veya	suya	maruz	bırakmayın.	Elektrik	çarpabilir	veya	ünite	hasar	

görebilir.
• Olası	elektrik	çarpması	riskinden	korunmak	için	Batarya	ve	AC/DC	Adaptörleri	su	dökülmesine	veya	damlamalarına	karşı	koruyun.
• Ateşe	maruz	bırakılır	veya	ateşe	atılırsa	Şarj	Edilebilir	Batarya	patlayabilir	veya	potansiyel	bir	yaralanmaya	neden	olabilir.
• Bataryanın	metal	bağlantılarının	anahtar	veya	madeni	para	gibi	metalik	nesnelerle	KISA	DEVRE	YAPMAMASINA	dikkat	edin.	Kıvılcıma	veya	aşırı	ısıya	

neden	olabilir.
• Bataryayı	SÖKMEYİN,	DELMEYİN	ve	EZMEYİN.	Yutulduğu	takdirde	Şarj	Edilebilir	Batarya	elektrolitleri	toksik	olabilir	ve	deri	ve	göze	zarar	verebilir.	

Hasarlı	Batarya	kullanımı	kişisel	yaralanmaya	neden	olabilir.	Bataryayı	çocuklardan	uzak	tutun.
• Bu	cihaz	elektrikli	ve/veya	elektronik	donanımlar	içermektedir.	Cihaz	bileşenlerinin	imhası	ile	ilgili	yerel	yürürlükteki	kuralları	ve	geri	dönüşüm	planlarını	

takip	edin.
• Ekipman,	hava,	oksijen	veya	azot	gazı	içeren	yanıcı	anestetik	karışımların	bulunduğu	alanlarda	kullanıma	uygun	değildir.

DİKKAT
• ABD	Federal	yasaları	uyarınca	bu	cihaz	yalnızca	bir	doktor	tarafından	veya	doktorun	tavsiyesi	ile	satılabilir.
• Ünitenin	kullanım	süresini	kısaltabileceğinden	dolayı	havanın	karbonmonoksitle	veya	hidrokarbonlarla	(ör.	çalışan	benzinli	motorlar,	fırın	veya	ısıtıcı)	

kirlenebileceği	alanlarda	kullanmayın.
• Sadece	iGo	ile	sağlanan	iGo	AC	Adaptörünü	ve	DC	Adaptörünü	kullanın.	Başka	bir	güç	kaynağının	kullanılması	garantiyi	geçersiz	kılar.	DeVilbiss	

tarafından	izin	verilenler	dışında	parça,	aksesuar	veya	adaptör	kullanmayın.
• Oksijen	borusunu	ve	güç	kaynağı	kablolarını,	takılma	tehlikesini	önleyecek	ve	dolanma	veya	boğulma	ihtimalini	azaltacak	şekilde	yerleştirin.
• PulseDose®	dağıtım	modundayken	diğer	cihazlarla	(nemlendirici,	nebülizatör	vb.)	beraber	kullanmayın.
• Bu	üniteye	hasar	verebileceğinden,	belirtilen	çalışma	veya	saklama	sıcaklığı	dışında	sıcaklıklara	maruz	BIRAKMAYIN.	Şarj	Edilebilir	Bataryayı,	park	

etmiş	bir	araçta,	güneş	altında	veya	güneşli	bir	gün	gibi	140°F	(60°C)	üstünde	sıcaklıklara	maruz	BIRAKMAYIN.
• Harici	Güç	ışığı	yanıp	sönüyorsa	ve	sesli	uyarı	duyulursa	fakat	ünite	çalışmıyorsa,	ünitede	elektrik	yoktur.	Sorun	Gidermeye	bakın	ve	gerekirse	

DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.
• Bu	cihazı,	elektromanyetik	alan	yaratan	veya	çeken	başka	bir	ekipman	veya	cihazın	yanına	koymayın.	Üniteyi	10	V/m’den	daha	büyük	elektromanyetik	

alana	yerleştirmek	çalışmasını	etkileyebilir.	Bu	tür	ekipman,	örneğin	defibrilatör,	diyatermi	ekipmanı,	hücresel	telefon,	CB	radyo,	radyo	kontrollü	
oyuncak,	mikrodalga	fırın,	vb.	olabilir.

DOKTORUN/SOLUNUM TERAPİSTİNİN NOTLARI
1.	 6	Nefes	/	Dakika	(BPM)	altında	nefes	alan	hastalarla	sadece	sürekli	akış	modunda	kullanın;	maksimum	nefes	hızı	için	teknik	özelliklere	bakın.
2.		 Cihazı	düzenli	olarak	tetikleyemeyen	hastalarda	sadece	sürekli	akış	modunda	kullanın	(yani,	kapalı	yumuşak	damakla	ağızdan	nefes	alma).
3.		 PulseDose	ayarları	her	kullanıcı	için	bireysel	olarak	belirlenmelidir.	Sürekli	akış	uygulamalarındaki	ayarlar	PulseDose	moduna	uygulanamayabilir.
4.		 Hastanın,	PulseDose	dağıtım	modunda	yeterli	Pa02	veya	Sa02	seviyelerine	ulaştığını	doğrulayın.
5.		 PulseDose	ile	sadece	standart	nazal	kanül	kullanın.	Pediyatrik	(düşük	akışlı)	nazal	kanülü	PulseDose	dağıtımıyla	birlikte	kullanmayın.	Sürekli	akış	

modunda	herhangi	bir	nazal	kanül	kullanılabilir.
6.		 PulseDose	dağıtım	modundayken	diğer	cihazlarla	(nemlendirici,	nebülizatör	gibi)	beraber	kullanmayın.

TEDARİKÇİ KONTROL LİSTESİ
1.	 Teslim	alır	almaz,	nakliye	sırasında	meydana	gelmiş	olabilecek	herhangi	bir	hasara	karşı	iGo’yu	kontrol	edin	ve	hasar	olduğu	takdirde	DeVilbiss’i	

bilgilendirin.	(Görünür	nakliye	hasarları	teslim	alındıktan	sonra	10	gün	içinde	bildirilmelidir.)	Hasarlı	cihazı	kullanmayın.	Olası	bir	geri	gönderme	
durumunda	kullanmak	için	ünitenin	pozisyonunu	ve	ambalaj	materyalinin	yerleşimini	not	ederek	kartonu	saklayın.

2.		 Ünitenin	altındaki	saat	sayacındaki	saati	kaydedin.
3.		 Hava	filtresinin	el	tutma	yeri	boşluğunda	olduğunu	doğrulayın.
4.		 Üniteyi	prize	takın,	üniteyi	ON	(Açık)	konumuna	getirerek	çalıştırın	ve	sesli	ve	görsel	uyarıları	kontrol	edin.
5.		 Sürekli	akış	modunda	akışı	3	LPM’ye	ayarlayın	ve	üniteyi	en	az	20	dakika	çalıştırın.
6.		 Konsantrasyonu	kontrol	etmek	için	oksijen	analiz	cihazını	kullanın.
NOT– Ünite doğru bir şekilde çalışmazsa, oksijen konsantrasyonu teknik özellikler içinde değilse veya dış/iç hasar varsa, talimatlar için DeVilbiss ile iletişime 
geçin.

7.	 	Taşınabilir	oksijen	sisteminin	emniyetli	çalışması	hakkında	kullanıcıyı	bilgilendirin;	Önemli	Güvenlik	Tedbirlerini	inceleyin	ve	ürün	hakkındaki	ve	kullanım	
kılavuzunda	yer	alan	tüm	Uyarı	ve	İkazlara	uyun.

8.		 Bu	kullanım	kılavuzunun	bir	kopyasını	kullanıcıya	verin.
NOT– DeVilbiss, iGo’yu kurarken hastaya yedek bir oksijen kaynağı bırakılmasını ve hastanın oksijeni yedeğini kullanıma hazır tutması konusunda 
bilgilendirilmesini tavsiye eder.
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IEC SEMBOLLERİ VE SEMBOL TANIMLARI

Dikkat	-	Kullanım	Kılavuzuna	Başvurun WEEE Taiwan Servis	Gerekli

Tehlike	-	Sigara	içilmez Geri	Dönüşümlü	Li-ion	Batarya Akış	Göstergesi

Elektrik	Çarpma	Riski RBRC	Geri	Dönüşümü Mod	Seçim	(Sürekli	Akış/PulseDose)	Düğmesi

Alternatif	Akım Güç	Düğmesi Akışı	Arttır	Ayarı

Doğru	Akım Duyulabilir	bir	alarm	ile	PD	Modunda	
Nefes	Tespit	Edilmedi Akışı	Azalt	Ayarı

BF	Tipi	Ekipman Harici	Güç	Var	Göstergesi	(sabit	ışık).	
Güç	Kesintisi	Alarmı	(yanıp	sönen	ışık)

Yeniden	Şarj	Edilebilir	Batarya	Durumu	
Sembolü

Damlama	Geçirmez	Ekipman	IPX1 Normal	Oksijen Düşük	Oksijen

IPX0 IPX0	Korumasız	(normal	ekipman) Açık	ateş	ile	yaklaşma Yağ	veya	gres	kullanmayın

Kullanım	talimatlarına	uyun Producent

Cihaz	2012/19/EU	sayılı	Elektrik	ve	Elektronik	Ekipman	Atıkları	AB	Direktifi	(WEEE)	uyarınca	geri	dönüştürülmesi	gereken	elektrikli	ve/veya	
elektronik	donanımlar	içerir

KULLANIM ENDİKASYOLARI
Model	306	DeVilbiss	iGo	Taşınabilir	Oksijen	Konsantratör	Sistemi,	ilave	oksijenin	uygulanması	için	amaçlanmıştır.	Cihaz,	yaşam	desteği	sağlamak	veya	
hasta	izlemek	için	amaçlanmamıştır.

ÖNEMLİ PARÇALAR (SAYFA 2)

DeVilbiss iGo Portable Oxygen System (Fig. A-E) 
1.		 El	tutma	yeri	(üst	arkada	bir	tane	/	alt	

taraflarda	da	iki	tane)
2.		 Kontrol	Paneli	-	Aşağıdaki	iGo	Kontrol	

Paneline	bakın
3.		 Güç	Düğmesi	-	Ünitenizi	açmak	veya	

kapamak	için	Güç	Açma/Kapama	
Düğmesine	basın	ve	bir	süre	basılı	tutun.

4.		 Oksijen	Çıkışı	-	oksijen,	bu	delikten	çıkarak	
verilir.

5.		 Güç	Girişi	-	AC	veya	DC	gücüne	bağlayın.

6.		 İletişim	Portu-	Bu	port,	bakım	personelinin	
iGo’nun	sorunlarını	bulmasına	ve	
performansını	izlemesine	izin	verir.	Bu	port,	
hasta	kullanımı	için	değildir.

7.		 Hava	Filtresi
8.		 Derecelendirme	Etiketi	(altta)
9.		 Gaz	Çıkış	Delikleri	(her	bir	yanda)
10.		Tekerlekli	Taşıyıcı	Bağlantısı
11.		 Batarya	Bölmesi
12.		Batarya	Bölmesindeki	Yuva

13.		Yeniden	Şarj	Edilebilir	Batarya
14.		Batarya	Uçları
15.		Batarya	Mandalı
16.		Batarya	Bağlantıları
17.		AC	Adaptörü
18.		DC	Adaptörü

iGo Kontrol Paneli (Şekil 1)
1.	 Güç	düğmesi	-	sistemi	AÇAR	veya	KAPAR
2.		 PulseDose	Modunda	Nefes	Tespit	Edilmedi	Işığı	--	iGo	PulseDose	modundayken	30	saniye	boyunca	herhangi	bir	nefes	tespit	etmez	ise	ışık	yanıp	

söner;	bu	aktif	olduğunda	her	3	saniyede	bir	alarm	sesi	gelir.	Eğer	ikaz	süresince	bir	nefes	yakalanırsa	alarm	durumu	kapanır.	Eğer	ikaz	süresince	bir	
nefes	yakalanmaz	ise	60	saniyelik	alarmın	ardından	ünite	Sürekli	Akış	moduna	geçecektir.	NOT–Ünite	Sürekli	Akış	moduna	geçtiğinde,	yeniden	
PulseDose	moduna	geçirmek	için	Mod	Seçim	Düğmesini	kullanın.

3.		 Harici	Güç	Var	Işığı/Güç	Kesintisi	Alarmı
	 3a.		 Harici	Güç	Var	Işığı	-	Işık,	iGo	sistemi	bir	AC	veya	DC	gücüne	bağlandığında	yanar.
	 3b.		 	Güç	Kesintisi	Alarmı	-	Güç	Kesintisi	Alarmı	etkinleştiğinde,15	dakika	boyunca	yanıp	sönen	ışıkla	birlikte	Alarm	sesi	duyulur.	Güç	Düğmesine	

basılması	alarmı	durdurur.
4.	Oksijen	Konsantrasyon	Işıkları:
	 4a.		 Yeşil	Normal	Oksijen	Işığı	=	Normal	Çalışma,	Kabul	Edilebilir	Oksijen	Seviyesi;	iGO’nuz	düzgün	çalıştığında	yanar.
	 4b.		 	Sarı	Düşük	Oksijen	Işığı	=	Kabul	Edilebilir	Oksijen	Seviyesinin	Altında	Çalışma;	ünitenizle	ilgili	bir	sorun	olduğunda	yanar.	Talimatlar	için	Sorun	

Giderme’ye	bakın
	 4c.		 	Kırmızı	Servis	Gerekli	Işığı	=	Anormal	Çalışma/Arıza,	Kabul	Edilebilir	Oksijen	Seviyesinin	Altında	Konsantrasyon;	ünitenizle	ilgili	bir	sorun	

olduğunda	sesli	bir	alarm	ile	birlikte	yanar.	Yedek	oksijen	sistemine	geçin.	Talimatlar	için	Sorun	Giderme’ye	bakın	ve/veya	DeVilbiss	tedarikçinizle	
iletişime	geçin.	Herhangi	bir	bakım	işine	kalkışmayın.

5.		 Mod	Seçim	Düğmesi	ve	Akış	Gösterge	Işığı
	 5a.		 PulseDose’u	veya	Sürekli	Akışı	seçmek	için	Mod	Seçim	Düğmesini	kullanın.
	 5b.		 Akış	Gösterge	Işığı,	PulseDose	modundayken	her	nefeste	yanıp	söner;	Sürekli	Akış	modundayken	sürekli	yanar
6.		 Yeşil	Akış	Hızı	Ayar	Işıkları	(1-6)	ve	Akış	Hızı	Ayar	Düğmeleri
	 6a.		 	Tedarikçiniz,	hem	PulseDose	hem	de	Sürekli	Akış	için	reçetelenmiş	akış	hızlarını	ayarlamıştır.	Doktorunuzun	isteği	dışında	bu	ayarları	

değiştirmeyin.
	 6b.		 	Akış	Hızını	Arttır	Ayarı	Düğmesi	ve	Akış	Hızı	Azalt	Ayarı	Düğmesi	–	hekiminiz	bir	değişiklik	isterse	akış	hızını	arttırmak	veya	azaltmak	için	

düğmeleri	kullanın.
7.		 Batarya	Durumu	Göstergesi	ve	Düşük	Batarya	Alarmı	-	Batarya	takıldığında,	bataryada	kalan	şarjı	gösterir.	Tamamen	doluyken	6	ışığın	tamamı	Yeşil	

yanar.	Batarya	biterken,	üstteki	ışıklar	söner.	Batarya,	en	düşük	çalışma	seviyesine	geçtiğinde	en	alttaki	ışık	Sarıya	döner	ve	bir	kısa	alarm	duyulur.	
Batarya	şarj	edilirken	ışıklar	sırasıyla	yanar.		



TR - 6 A-306-TR

AKSESUARLAR

UYARI
iGo Taşınabilir Oksijen Sistemi ile kullanım için belirtilmeyen belirli oksijen aksesuarları çalışmayı bozabilir. SADECE tavsiye edilen oksijen 
dağıtım aksesuarlarını kullanın.
Nemlendirici	Kiti,	Uzak	Sehpa	ve	Dirsek	Adaptörünü	içerir	(sadece	Sürekli	Akış	modunda	kullanım	için) ...................................................................	306DS-627
Nemlendirici	Dirsek	Adaptör	Kiti ..........................................................................................................................................................................................	444-507
Kabarcıklı	Nemlendirici ..................................................................................................................................................................	Salter	Labs	7600	veya	eşdeğeri
DeVilbiss	Yeniden	Şarj	Edilebilir	Batarya .........................................................................................................................................................................	306D-413
Deluxe	Tekerlekli	Taşıma	Çantası ...................................................................................................................................................................................306DS-635
Ayrılabilir	Tekerlekli	Taşıyıcı............................................................................................................................................................................................	306DS-626
Hava	Filtresi ...................................................................................................................................................................................................................	306DS-611
DC	Adaptörü ...................................................................................................................................................................................................................	306DS-652
AC	Adaptörü ...................................................................................................................................................................................................................	306DS-651
AC	Güç	Kabloları
	 ABD	Güç	kabloları ..................................................................................................................................................................................................	306DS-601
	 Avrupa	Kıtası	Güç	Kablosu ....................................................................................................................................................................................	306DS-602
	 BK	Güç	kablosu ......................................................................................................................................................................................................	306DS-603
	 Avustralya	Güç	Kablosu .........................................................................................................................................................................................	306DS-604
	 Çin	Güç	Kablosu ....................................................................................................................................................................................................	306DS-605
iGo	Aksesuar	Çantası.....................................................................................................................................................................................................	306DS-655
iGo	Batarya	Şarj	Cihazı .........................................................................................................................................................................................................	306CH

Bu	cihazla	kullanılabilecek	çok	farklı	türlerde	nemlendiriciler,	oksijen	tüpleri	ve	kanüller/maskeler	bulunmaktadır.	Belirli	nemlendiriciler	ve	aksesuarlar	cihazın	
performansını	bozabilir.	PulseDose	dağıtımıyla	yalnızca	minimum	10	LPM	akış	hızını	destekleyebilen	standart	nazal	kanül	kullanın.	PulseDose	dağıtımıyla	
pediyatrik	(düşük	akışlı)	nazal	kanül	veya	maske	kullanmayın.	Bir	maske	veya	nazal	kanül	sürekli	akış	sağlamayla	kullanılabilir	ve	size	doğru	kullanım,	
bakım	ve	temizlemeyle	ilgili	tavsiyelerde	de	bulunması	gereken	tedarikçiniz	tarafından	önerildiği	gibi	reçetenize	göre	boyutlandırılabilir.

NOT– Oksijen besleme aksesuarı (hasta boru sistemi), yangın durumunda hastaya oksijen ikmalini durduracak bir araç ile donatılacaktır. Bu koruma yolları, 
mümkün olduğunca hastaya yakın yerleştirilmelidir ve sürekli akış veya PulseDose çalışma modlarında normal kullanım esnasında oksijen dağıtımını 
olumsuz etkilememelidir.

IGO OKSİJEN SİSTEMİNİZİN KURULUMU

TEHLİKE
iGo’yu, sıcak ve kıvılcım çıkaran nesnelerden veya açık alev kaynaklarından en az 5 fit (1,6 m) uzakta tutun. Yanabilen materyallerin yanına veya 
kalorifer ızgarası veya oto ısıtıcısı gibi herhangi bir ısı kaynağının ısıtma yoluna doğrudan koymayın.

UYARI
iGo’yu hareket ettirmeden veya yeniden konumlandırmadan önce her zaman, güç kablosunu çıkarın. Bunun yapılmaması, ünitenin zarar görmesi 
veya fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilir.
1.		 Önce	Önemli	Güvenlik	Tedbirlerini	okumadan	iGo	Taşınabilir	Oksijen	Sistemini	çalıştırmayın;	ürün	hakkındaki	ve	kullanım	kılavuzunda	yer	alan	tüm	

Uyarı	ve	İkazlara	uyun.
2.		 iGo’yu	alarmlar	duyulabilecek	şekilde	yerleştirin.
3.		 Dolap	veya	küçük,	kapalı	alan	kullanmayın.
4.		 Oksijen	borularını,	dolaşmayacakları	ve	tıkanmayacakları	şekilde	yönlendirin.
5.		 Eğer	bu,	yeni	bir	ünite	ise	veya	yeni	bir	batarya	taktıysanız	sayfa-8’deki	İlk	Bataryayla	Çalışma	bölümüne	bakın.
6.		 Üniteyi	duvardan,	kumaştan	veya	havanın	iGo’nuza	girip	çıkmasını	engelleyebilecek	herhangi	bir	nesneden	en	az	6	inç	(16	cm)	uzağa	yerleştirin.	iGo,	

kirletici	maddeler	veya	duman	önlenecek	şekilde	uzak	ve	ayrıca	iyi	havalandırılan	bir	yere	yerleştirilmelidir.	Böylece	hava	girişi	ve	çıkışı	
engellenmeyecektir.	Aşırı	ısınabileceği	için	üniteyi	bir	battaniye,	havlu,	yorgan	veya	diğer	bir	kılıfla	kaplamayın.

 NOT–  iGo’yu bir uzatma kablosuna veya bir duvar anahtarının kontrol ettiği bir prize bağlamayın. Duvar prizine başka elektrikli alet takılmamalıdır. 

iGo’nuzu çalıştırmadan önce,
1.		 Hava	Filtresinin	temiz	olduğunu	görmek	için	her	zaman	kontrol	edin.	Bu	filtrenin	doğru	şekilde	temizlenmesi,	iGo	Sisteminizin	Bakımı	bölümünde	ele	

alınmıştır.
2.		 Gaz	Çıkış	Deliklerinin	tıkanmadığından	emin	olmak	için	kontrol	edin.
3.		 Uygun	aksesuarları	oksijen	çıkışına	takın.

 Oksijen Boru Sistemi Bağlantısı:
	 a.		 Boru	sistemini	oksijen	çıkışına	takın.	Sıkı	bir	şekilde	takıldığından	emin	olun.

 Nemlendirmeli Oksijen Tüpü Bağlantısı:
 NOT–	 Nemlendirici, SADECE Sürekli Akış modunda kullanılabilir. PulseDose modundayken nemlendirici kullanmayın:
	 a.			 	Nemlendirici	dirsek	adaptörünü	doğrudan	nemlendirici	şişesine	takın.	Oksijen	boru	sistemini	(maks.	50’)	nemlendirici	dirsek	adaptörüne	ve	oksijen	

çıkışına	takın.	Sıkı	bir	şekilde	sıkıldığından	emin	olun.	Nemlendirici	şişesini,	nemlendirici	sehpasına	yerleştirin	ve	sehpayı,	hastanın	yanına,	
güvende	olacağı	ve	devrilmeyeceği	sağlam	ve	düz	bir	yüzeye	sabitleyin.	Nemlendirici	şişesi,	suyun	kanüle	girişinin	engellenmesi	amacıyla	dik	
durmalıdır.

4.		 Doktorunuz,	bir	nazal	kanül	reçete	etmiştir.	Çoğu	durumda,	bunlar	zaten	oksijen	boru	sistemine	bağlıdır.	Eğer	değilse	bağlantı	için	üreticinin	talimatlarını	
izleyin.	Kanül	borusunu	(maks.	7’)	doğrudan	nemlendirici	şişesine	takın.

 NOT–PulseDose modundayken sadece standart nazal kanül kullanın; pediyatrik (düşük akışlı) nazal kanülü PulseDose dağıtımıyla birlikte kullanmayın.   
 Sürekli akış modunda herhangi bir nazal kanül kullanılabilir. 
5.		 Taşınabilir	kullanım	için	tam	dolu	bataryanın	yerleştirilmesini	ve	gerekli	aksesuarların	(örneğin	AC	veya	DC	kabloları/adaptörleri)	ambalajlanmasını	

sağlayın.
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iGo Güç Kaynağının Seçilmesi
iGo;	üç	farklı	güç	kaynağından	doğrudan	çalıştırılabilen	hafif	ve	taşınabilir	bir	oksijen	konsantratörüdür:	(1)	AC	Güç	(2)	DC	Güç	ya	da	(3)	Yeniden	Şarj	
Edilebilir Batarya. 

UYARI
Güç kablolarını/adaptörlerini suya veya diğer sıvı dökülmelerine veya sızıntılarına maruz bırakmayın. Elektrik çarpabilir veya ciddi yaralanmalar 
meydana gelebilir.
Güç kablolarının, fişlerinin ve/veya adaptörlerinin hatalı kullanımı; yanık, yangın veya elektrik çarpması riskine neden olabilir. Hasar görmüş 
herhangi bir güç kablosunu/adaptörünü kullanmayın.
Cihazı veya aksesuarları durgun su içinde kullanmayın ve suya batırmayın veya maruz bırakmayın. iGo kutusu, sıvı girişinin zarar verici etkilerine 
karşı koruma sağlamaz. Elektrik çarpabilir veya ünite hasar görebilir.

AC Çalıştırma
iGo;	evde	ya	da	standart	AC	gücünün	bulunduğu	her	yerde	AC	Güç	Kablosuna	bağlanan	evrensel	bir	AC	Adaptörünü	içermektedir.	AC	gücünü	kullanmak	
için:
1.		 AC	Adaptörünü,	fişi	kilitleyen	halkanın	üzerindeki	oku,	ünitenin	prizinin	üzerindeki	beyaz	noktaya	hizalayarak	bağlayın.	Kilitleme	halkasını,	hafifçe	saat	

yönünün	tersine	dönünceye	kadar	itin	ve	sonra	kilitleme	halkası	yerine	oturarak	priz	üzerindeki	nokta	ile	tekrar	hizalanır.	Bağlantıyı	kesmek	için:	fişi	
tutun,	saatin	tersi	yönde	çevirin	ve	çekin.	Doğru	şekilde	bağlandığında	AC	Adaptörü	üzerindeki	yeşil	gösterge	ışığı	yanacaktır	ve	Harici	Güç	Var	ışığı	
kontrol	paneli	üzerinde	gözükecektir.

2.		 AC	Güç	kablosunu	AC	Adaptörüne	ve	topraklanmış	bir	elektrik	prizine	bağlayın.	iGo’yu	bir	uzatma	kablosuna	veya	bir	duvar	anahtarının	kontrol	ettiği	bir	
elektrik	prizine	bağlamayın.	Duvar	prizine	başka	elektrikli	alet	takılmamalıdır.

 NOT– Topraklanmış, 3 uçlu priz kullanın. Topraklanmış ucu kablodan ÇIKARMAYIN. Sadece DeVilbiss onaylı kabloları kullanın.
 NOT– iGo ile birlikte kullanılan AC Güç Kablosu, ürünün kullanıldığı ülke gerekliliklerini karşılamak zorundadır.

DC Çalıştırma
iGo’nuz	sistemin	motorlu	araçlarda	da	bulunabilecek	olanlar	gibi	DC	aksesuar	güç	portu	prizlerinde	çalışmasına	olanak	veren	bir	DC	Adaptörünü	de	içerir.	
1.		 Motorlu	aracınızdaki	Sigorta	değerini	belirleyin;	değer	15	AMP	veya	daha	yüksek	olmak	zorundadır	-	aracınızın	Kullanım	Kılavuzuna	başvurun	ya	da	

aracınızdaki	sigorta	paneline	bakın.
2.  Aracınızı çalıştırın. NOT–	iGo veya DC Adaptörünü motor çalışmıyorken araca takılı BIRAKMAYIN veya DC adaptörü araca takılıyken aracı 

çalıştırmaya KALKMAYIN. Bu, aracın aküsünü boşaltabilir.
3.		 DC	Adaptörünü,	iGo’nun	yan	tarafındaki	Güç	Girişine	takın.	AC	Adaptörünü,	fişi	kilitleyen	halkanın	üzerindeki	oku,	ünitenin	prizinin	üzerindeki	beyaz	

noktaya	hizalayarak	bağlayın.	Kilitleme	halkasını,	hafifçe	saat	yönünün	tersine	dönünceye	kadar	itin	ve	sonra	kilitleme	halkası	yerine	oturarak	priz	
üzerindeki	nokta	ile	tekrar	hizalanır.	Bağlantıyı	kesmek	için:	fişi	tutun,	saatin	tersi	yönde	çevirin	ve	çekin.

4.		 DC	aksesuar	güç	portunun	temiz	olduğundan	ve	iyi	bir	bağlantı	yapılabileceğinden	emin	olun.	DC	Adaptörünün	diğer	ucunu	aracın	DC	aksesuar	güç	
portuna	bağlayın.	Doğru	şekilde	bağlandığında	ve	DC	kaynağından	güç	alınırken	DC	Adaptörü	üzerindeki	yeşil	gösterge	ışığı	ve	kontrol	paneli	
üzerindeki	Harici	Güç	Var	ışığı	yanacaktır.

5.		 iGo	ve	DC	Adaptörünü	aracınıza	sıkıca	takın	ve	hava	girişi	ve	gaz	çıkış	deliklerinin	engellenmediğinden	emin	olun.
NOT–	Batarya, bir DC aksesuar güç portuna bağlanana kadar şarj olmaz.

Bataryayla Çalıştırma

UYARI
Elektronik parçalar, statik elektriğe karşı hassastır ve elektrik çarpması riski meydana gelebilir. Batarya çıkarıldığında, Batarya Bölmesindeki veya 
batarya üzerindeki bağlantılara dokunmayın. 
İletişim portu ayrıca statik elektriğe karşı hassastır ve buna dokunulmamalıdır.

iGo,	Yeniden	Şarj	Edilebilir	Batarya	ile	de	çalıştırılabilir.	Eğer	batarya	takılıysa	ve	yeterli	güç	mevcutsa	iGo,	AC	gücünün	mevcut	olduğu	ve	batarya	ısısının	
güvenli	şarj	sıcaklığının	altında	olduğu	her	zaman	bataryayı	şarj	edecektir.	Eğer	harici	güç,	kesilirse	iGo,	otomatik	olarak	bataryaya	geçecektir.	Harici	AC	
gücü,	yenilendiğinde	iGo,	harici	kaynaktan	güç	alır	ve	bataryayı	şarj	eder.

Bataryanın Yerleştirilmesi: Batarya	uçlarını	Batarya	Bölmesindeki	yuvalara	yerleştirin	ve	bataryayı,	düzgün	oturuncaya	ve	sistemin	arka	tarafıyla	aynı	
hizada	oluncaya	kadar	itin.	Batarya	tamamen	yerleştirildiğinde	ve	iGo	Açıldığında	Batarya	Durum	Göstergesi,	Kontrol	Panelinde	gözükecektir.	(Eğer	Batarya	
TAKILMAMIŞSA	Durum	Göstergesi	ışığı	yanar).

Bataryanın Çıkarılması: Batarya	Mandalını	aşağıya	doğru	itin.	Batarya	yan	yatacaktır,	böylece	çıkarmak	için	bataryayı	tutabilirsiniz.	DİKKAT–	Batarya 
çıkartıldığında İletişim Portu ortaya çıkar. Kabloları bu porta takmayın, bu sadece bakım içindir. Batarya bölmesinin içindeki ve batarya üzerindeki Batarya 
Bağlantıları da ortaya çıkar ve bunlara dokunulmamalıdır.

Batarya Kapasitesi: Batarya	kapasitesi,	kontrol	panelinin	üzerinde	yanar.	Bataryanın	ömrü,	akış	hızı	ve	PulseDose	veya	Sürekli	Akış	Modu	çalışması	gibi	
çok	çeşitli	faktörler,	çalışma	süresini	belirler.	Aşağıdaki	tablo,	yeni	ve	tamamen	şarj	edilmiş	iGo	Bataryanın	çalışacağı	süre	miktarına	ilişkin	tahminleri	
sunmaktadır.
Genel Kullanımdaki Yeni Bir Bataryanın Çalışma Süresi
Ayar	 Sürekli	Akış	 PulseDose	(20	BPM)
  1.0  4.0 saat  5.4 saat
  2.0  2.4 saat  4.7 saat
  3.0  1.6 saat  4.0 saat
  4.0  —  3.5 saat
  5.0  —  3.2 saat
  6.0  —  3.0 saat
NOT–Seyahatten önce batarya şarj seviyesini kontrol ettiğinizden emin olun; batarya zamanla boşalacaktır. 
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UYARI
Bataryanın metal bağlantılarının anahtar veya madeni para gibi metalik nesnelerle kısa devre yapmamasına dikkat edin. Kıvılcıma veya aşırı ısıya 
neden olabilir.
Bataryayla oynamayın, bataryayı çıkarmayın, delmeyin veya ezmeyin. Bataryanın içerisinde onarabilecek parçalar yoktur. Açmayın. Yutulduğu 
takdirde batarya elektrolitleri zehirli olabilir ve deri ile göz için zararlı olabilir. Bataryayı çocuklardan uzak tutun.
Bataryanın suya veya diğer sıvılara maruz bırakılması, fiziksel yaralanmaya neden olabilir.
Bataryayı, sadece onaylı DeVilbiss Yeniden Şarj Edilebilir Batarya ile değiştirin. iGo sistemi, sadece DeVilbiss Batarya ile çalışabilir. Hasar 
görmüş veya onaylanmamış batarya kullanımı, üniteye zarar verebilir; yanma veya patlama riski teşkil edebilir, fiziksel yaralanmaya neden olabilir 
ve garantiyi geçersiz kılacaktır.
Bu cihazda kullanılan batarya, eğer yanlış kullanılırsa yangın veya kimyasal yanık riski teşkil edebilir. Bataryayı ÇIKARMAYIN, yakmayın veya park 
etmiş bir araçta güneş altında veya güneşli bir gün gibi 140°F (60°C) üstünde sıcaklıklara maruz BIRAKMAYIN.
Bataryanızın doğru şekilde imha edilmesi için tedarikçinize iade edin.
DİKKAT– Bataryayı DÜŞÜRMEYİN ya da mekanik şoka maruz bırakmayın.
DİKKAT– Bataryayı sadece kullanım amacı kapsamında kullanın.
NOT– Çalışma süresi, batarya kullanımı ve yaşıyla birlikte azalacaktır.
NOT– Bataryanız kullanılmadığı zaman serin ve kuru bir yerde tutun. Bu, Bataryanızın uzun ömürlü olmasına yardımcı olur.
NOT– Bataryayı 50°F’nin (10°C) altında ya da 104°F’nin (40°C) üzerinde şarj etmek, performansı düşürebilir. Batarya 45°C’nin üzerinde şarj olmaz.
NOT– Her kullanımdan sonra bataryayı tam olarak şarj edin.
NOT– Ünitenin çalışma süresi, batarya şarj edilmemiş durumda bırakılmasıyla da azalacaktır.
SAKLAMA NOTU– Batarya, en az 3 ayda bir şarj edilmelidir.

İlk Bataryayla Çalıştırma
iGo	Taşınabilir	Oksijen	Sisteminiz	ile	birlikte	paketlenen	yeni	batarya,	tamamen	dolu	değildir.	iGo’nuzu	ilk	kez	kullanmadan	önce,	bataryayı	takmak	ve	
tamamen	boşaltmak	sonra	da	tamamen	doldurmanız	gerekmektedir.
1.		 Sadece	batarya	gücünü	kullanarak,	iGo’yu	batarya	tamamen	boşalana	kadar	çalıştırın.	Ünite,	açılacak	ve	güç	kesintisi	alarmı	duyulacaktır.
2.		 AC	Güç	kablosunu	bağlayın	ve	batarya	tamamen	dolana	kadar	prize	takın.	Bu,	4.5	saate	kadar	bir	kesintisiz	şarjı	gerektirebilir.
Bir	güç	kesintisi	durumunda	iGo	Taşınabilir	Oksijen	Sistemi,	eğer	takılı	ise	otomatik	olarak	bataryayla	çalışmaya	geçecektir.	AC	gücü	geri	geldiğinde	batarya,	
otomatikman	yeniden	şarj	olmaya	başlayacaktır.	Eğer	güç	kesintisi	esnasında	batarya	mevcut	değilse	Güç	Kesinti	ikazı,	etkinleşecek	ve	iGo	çalışmayı	
durduracaktır.	Güç	yeniden	geldiğinde	ünite,	eğer	Güç	Kesinti	İkazını	durdurmak	için	Güç	Düğmesine	basılmamışsa	oksijen	üretimine	devam	edecektir.

Genel Batarya Şarj Süresi
Tamamen	boşalmış	durumdaki	bataryanızı	yeniden	şarj	etmek	için	gereken	normal	süre,	akış	ayarına	bağlı	olarak	2.0	ila	4.5	saattir.	Eğer	batarya	çok	
ısınmışsa,	yeterince	soğuyana	kadar	şarj	başlamayacaktır.	Aşırı	sıcaklık	(yüksek	veya	düşük)	şarj	süresini	uzatabilir.

IGO’NUZU ÇALIŞTIRMA 

UYARI
iGo’yu kullanmadığınız zamanlarda çalışır halde bırakmayın. Oksijen verirken kanülü gözetimsiz bırakmayın. Yüksek oksijen konsantrasyonu hızlı 
yanmaya neden olabilir. Cihazı iyi havalandırılan bir alanda tutun.
1.	Kullanmadan	önce	hava	filtresinin	yerinde	olup	olmadığını	görmek	için	kontrol	edin.	Eğer	hava	filtresinin	temizlenmesi	gerekiyorsa,	sabunlu	suyla	yıkayın	

ve	kullanmadan	önce	kurumasına	izin	verin.	Gerekirse,	yeni	hava	filtresi	ile	değiştirin.
2.		 AC	Gücüne	ve	DC	Gücüne	takın	veya	dolu	bir	Bataryanın	takıldığına	emin	olun.
 NOT–	Düğmeye her basıldığında ya da güç kaynağında bir değişiklik olduğunda iGo, kısa bir ses çıkaracaktır.
3.		 Boru	sistemini	oksijen	çıkışına	ve	kanüle	takın.

TEHLİKE
Eğer boru sistemi bağlantısı, çalışma esnasında koparsa iGo ikaz vermez. Oksijen dağıtımını doğrulamak için kanüldeki akışı kontrol edin.
4.		 Oksijen	çıkışına	standart	bir	burun	kanülü	takın	ve	yüzünüz	ile	burnunuza	iliştirin.	Kanül	üzerinden	normal	olarak	nefes	alıp	verin.
 DİKKAT - Oksijen dağıtımı için yeterli miktarda akış olduğundan emin olmak için Sürekli Akış Modunda boru sisteminin uzunluğu 50 fit (15.2 metre) ve 

PulseDose Modunda yeterli nefes tespiti için 35 fiti (10.5 metre) aşmamalıdır.
5.		 iGo’nuzu	açmak	için	güç	düğmesine	basın	ve	bir	süre	basılı	tutun.	Cihaz	açıldığında	kontrol	paneli	üzerindeki	tüm	ışıklar	kısa	bir	süre	yanacak	ve	sesli	

bir	uyarı	aktif	olacaktır.
	 a.		 Harici	Güç	kullanırken:
	 	 	 1)			 	PulseDose	modunda:	Birkaç	saniye	sonra	Harici	Güç,	Normal	Oksijen	ve	Akış	Hızı	ışıkları	yanık	kalacaktır.	Akış	Göstergesi	ışığı	her	nefeste	

yanıp	sönecektir.	Eğer	batarya	takıldıysa,	Batarya	Durum	Işıkları	ya	batarya	şarj	seviyesini	göstererek	yanacak	ya	da	bataryanın	şarj	
edildiğini	gösterir	şekilde	dönecektir.

	 	 	 2)		 	Sürekli	Akış	modunda:	Birkaç	saniye	sonra	Harici	Güç,	Normal	Oksijen	Akış	Göstergesi	ve	Akış	Hızı	ışıkları	yanık	kalacaktır.	Eğer	batarya	
takıldıysa,	Batarya	Durum	Işıkları	ya	batarya	şarj	seviyesini	göstererek	yanacak	ya	da	bataryanın	şarj	edildiğini	gösterir	şekilde	dönecektir.

	 b.		 Batarya	gücü	kullanırken:
	 	 	 1)		 	PulseDose	modunda:	Birkaç	saniye	sonra	Normal	Oksijen	ve	Akış	Hızı	ışıkları	yanık	kalacaktır.	Batarya	Durum	Gösterge	Işıkları	da	batarya	

şarj	seviyesini	gösterir	şekilde	yanacaktır.	Akış	Göstergesi	ışığı	her	nefeste	yanıp	sönecektir.
	 	 	 2)		 	Sürekli	Akış	modunda:	Birkaç	saniye	sonra	Normal	Oksijen	Akış	Göstergesi	ve	Akış	Hızı	ışıkları	yanık	kalacaktır.	Batarya	Durum	Gösterge	

Işıkları	da	batarya	şarj	seviyesini	gösterir	şekilde	yanacaktır.
  NOT–DeVilbiss iGo’nun oksijen stabilizasyon süreci tamamlandıktan sonra (ortalama olarak operasyonun ilk 20 dakikasından sonra) oksijen saflığını 

izlemek için bir oksijen algılama cihazı (OSD®) vardır. Stabilize olduktan sonra OSD oksijen saflığını izler ve eğer oksijen saflığı kabul edilebilir seviye 
altına düşerse uyaracaktır.
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6.		 Dağıtım	modunu	değiştirmek	için	Mod	Seçimi	düğmesine	basın.	iGo	en	son	kullanılan	mod	ve	akış	ayarı	ile	açılacaktır.
	 a.		 Sürekli	Akışta	Çalışma	-	Sürekli	Akış	ayarında	çalışmada,	boru	sisteminize	ve	burun	kanülüne	kesintisiz	bir	oksijen	akışı	olacaktır.
	 b.		 	PulseDose	Çalışma	-	PulseDose’da	çalışırken,	30	saniye	sonra	eğer	bir	nefes	algılanmadıysa	bir	bip	sesiyle	alarm	verilecektir.	Eğer	60	saniye	

daha	geçer	ve	hala	nefes	algılanmazsa,	cihaz	en	son	yapılan	ayarla	Sürekli	Akış	durumuna	geçecektir.
   NOT–	PulseDose, gelişmiş konfor ve gelişmiş verimlilikle birlikte gelişmiş mobilite sunan iGo Portatif Oksijen Sisteminin kullanım zamanını önemli 

ölçüde uzatır. Bir çok kullanıcı PulseDose oksijen dağıtımını sürekli akış dağıtım sistemlerine göre daha rahat bulur.  

UYARI
PulseDose akış ayarları her kullanıcı için bireysel olarak belirlenmelidir. Sürekli akış uygulamalarındaki ayarlar PulseDose moduna 
uygulanamayabilir.
Koruyucu cihazlarda olduğu gibi, iGo PulseDose modunda bazı solunum güçlüklerini algılamayabilir.

DİKKAT– PulseDose dağıtım modundayken diğer cihazlarla (nemlendirici, nebülizatör gibi) beraber kullanmayın. Bu durumda iGo solunum algılamayacak 
ve varsayılan Sürekli Moda geçecektir.

NOT– Pediyatrik veya düşük akışlı kanül PulseDose dağıtım modunda kullanılmamalıdır. Kanülün azalmış çapı çok fazla geri basınç yaratır ve bu da 
dağıtılan oksijen dozunu etkileyecektir.

NOT– PulseDose oksijeni çok kısa bir “püf” ile verir. Oksijeni devamlı vermez. PulseDose’un verdiği oksijen süresi nefesten nefese değişmeyecektir. Zaman, 
hastanın reçetesindeki ayarla ilişkili olarak ayarlanmıştır.

NOT– iGo’nuzu PulseDose modunda kullandığınız takdirde batarya ömrünüz de uzayacaktır.

7.		 Akış	Hızının	reçetenizdeki	ayarda	olduğunu	kontrol	edin.	Ayarlama	gerekliyse,	Akış	Hızı	Ayar	düğmelerini	kullanarak	doktorunuzun	verdiği	değerlere	
ayarlayın.	NOT–	DeVilbiss tedarikçiniz akışı ayarlanamaz olarak belirlemiş olabilir.

UYARI
Belirli bazı şartlar altında, oksijen terapi tehlikeli olabilir. Bir oksijen yoğunlaştırıcı kullanmadan önce tıbbi öneri alınması tavsiye edilir. Oksijen 
reçetenizi takip etmek çok önemlidir. Oksijeninizi arttırıp azaltmayın - doktorunuza danışın.
8.		 iGo’nuzu	kullanmanız	sona	erdiğinde	kapamak	için	Güç	Düğmesine	basın	ve	bir	süre	basılı	tutun.	Kullanılmadığı	zaman	iGo’nuzu	serin	ve	kuru	bir	yere	

koyun.

SEYAHAT
Taşınabilirlik	için	iGo’nun	iki	seçeneği	vardır;	her	ikisi	de	yayalara	ait	zeminlerde	kullanım	içindir:

Tekerlekli Taşıma Çantası
1.		 iGo’yu	taşıma	çantasına	yerleştirin.
2.		 Taşıma	çantasının	kanül	ve	harici	güç	bağlantısı	için	açık	yerleri	vardır.	Hava	akışını	sağlamak	için	de	birkaç	delikli	açıklık	bulunur.	Hava	giriş	çıkışlarını	

asla	kapatmayın.	DeVilbiss	tarafından	onaylanmamış	bir	taşıma	çantası	kullanmayın.
3.		 Tutma	sapı	yüksekliğini	ayarlamak	için	ya	sapı	düğmeye	basarak	yukarıya	çekin	ya	da	düğmeye	basarak	aşağıya	bastırın.
  DİKKAT– iGo uçak seyahatlerinde yolcu beraberinde bagaj olarak alınmalıdır. iGo’yu bagaja verecekseniz, koruyucu kabında paketlenmiş olmalıdır. 

iGo’yu bagaja vereceksiniz tekerlekli çanta uygun koruma sağlamaz.

Ayrılabilir Tekerlekli Taşıyıcı
1.		 Ünitenin	altındaki	yerleştirme	deliklerini	taşıyıcının	çıkıntılarıyla	hizalayın.
2.		 iGo’nun	arkasındaki	vidayı	delikle	hizalayın	ve	taşıyıcının	arkasındaki	vida	başını	elinizle	sıkıştırın
3.		 Taşıma	aracının	tutacağındaki	düğmeye	basarak	yüksekliğini	ayarlayın.
 DİKKAT–	iGo’yu taşırken, fazla sarsıntıdan kaçınmak için dikkatli davranın.
 NOT–	Yolculuğa başlamadan önce, seçenekler için DeVilbiss tedarikçinize danışın (örnek, ekstra batarya / gideceğiniz yerde kullanmak için elektrik 

kablosu). Uygun kablo için Aksesuarlara başvurun.

YEDEK OKSİJEN SİSTEMİ
Bir	önlem	olarak,	DeVilbiss	tedarikçiniz	size	yedek	bir	oksijen	sistemi	tedarik	edebilir.	Eğer	cihazınızın	gücü	kesilirse	veya	doğru	çalışmazsa	Hasta	Alarm	
Sistemi	size	yedek	oksijen	sistemine	geçmeniz	için	(eğer	sağlandıysa)	sesli	bir	uyarı	verir.	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.

UYARI
Mekanik bir arıza ya da güç kesintisi durumunda kullanım için alternatif bir oksijen kaynağının olması önerilir. Gerekli yedekleme sistemi için 
doktorunuza danışın. Alarmları göz ardı etmeyin.

SORUN GİDERME
Aşağıdaki	sorun	giderme	tablosu	size	basit	iGo	hatalarını	düzeltmek	için	yardımcı	olacaktır.	Eğer	önerilen	prosedürler	yardımcı	olmazsa	yedek	oksijen	
sisteminize	geçin	ve	DeVilbiss	ev	hizmeti	tedarikçinizi	arayın.	Herhangi	bir	bakım	işine	kalkışmayın.

UYARI
Elektrik çarpmasından tehlikesinden kaçınmak için kapakları çıkarmayın. Kullanıcının bakım yapabileceği dahili bileşenler yoktur. Kapaklar, 
sadece yetkili bir DeVilbiss tedarikçisi/DeVilbiss evde bakım teknisyeni tarafından çıkarılmalıdır.

BELİRTİ OLASI NEDEN ÇÖZÜM
Cihaz	çalışmıyor.	Hiçbir	ışık	yanmıyor	
ve	güç	düğmesine	basılıp	1	saniye	
basılı	tutulduğunda	hiçbir	şey	olmuyor.

1.	Güç	düğmesi	basılı	tutulmadı. 1.	Güç	düğmesine	basın	ve	1	saniye	basılı	tutun.
2.		Harici	Güç	bağlı	değil	ve	batarya	
takılmamış.

2.	Prize	takın	ya	da	şarj	edilmiş	bir	batarya	takın.

3.	Cihaz	arızası. 3.	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.
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BELİRTİ OLASI NEDEN ÇÖZÜM
Cihaz	çalışmıyor.	Harici	Güç	Işığı	sesli	
bir	alarmla	yanıp	sönüyor.	Güç	Kesintisi	
alarmı	etkin.

1.		Elektrik	kablosu	prize	takılmamış	veya	DC	
adaptörü	bağlı	değil.

1.		Kablonun	priz	bağlantısını	ve	adaptörün	cihaza	bağlı	
olduğunu	kontrol	edin.

2.		Şarjlı	batarya	takılı	değil	veya	bozuk	
batarya.

2.		Şarj	edilmiş	bir	batarya	takın	ya	da	tedarikçinizle	batarya	
değişimi	için	iletişime	geçin.

3.	Duvar	prizinde	güç	yok. 3.		Evdeki	sigortanızı	kontrol	edin	ve	gerekliyse	sıfırlayın.	Durum	
tekrar	oluşursa	farklı	bir	priz	kullanın.

4.	Arızalı	AC	Adaptörü	(Güç	Kaynağı). 4.	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.
5.	Arızalı	DC	aksesuar	güç	portu	prizi. 5.	Otomatik	sigortayı	kontrol	edin.
6.	Arızalı	DC	Adaptörü. 6.	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.

Nefes	Saptanmadı	ışığı	yanıp	sönüyor	
ve	sesli	alarm	geliyor	(sadece	
PulseDose	modunda).	
Cihaz	PulseDose	için	ayarlanmış	ama	
nefes	saptanamadığından	Sürekli	
Akış’a	geçmiş.

1.	Tıkalı	kanül	veya	oksijen	boru	sistemi. 1.		Kanülü	çıkartın.	Eğer	uygun	akış	tekrar	sağlandıysa	temizleyin	
ve	gerekliyse	değiştirin.	Oksijen	çıkışındaki	oksijen	boru	
sistemini	çıkartın.	Eğer	uygun	akış	tekrar	sağlandıysa	oksijen	
boru	sistemini	tıkanıklıklar	ve	kıvrılmalar	için	kontrol	edin.	
Gerekirse	değiştirin.

2.	Kanül	uygun	olarak	ayarlanmamış. 2.		Tüm	kanül	bağlantılarını	sıkı	olduklarından	emin	olmak	için	
kontrol	edin	ve	kanülü	burnunuza	rahat	uyması	için	ayarlayın.	
Borunun	kıvrılıp	bükülmediğinden	emin	olun.

3.	Boru	sistemi/kanül	çok	uzun. 3.	Daha	kısa	boru	sistemi/kanül	ile	değiştirin.
4.	Nemlendirici	bağlanmış. 4.	Nemlendiriciyi	çıkartın.
5.	Düşük	akış	kanülü	kullanılıyor. 5.	Standart	bir	kanülle	değiştirin.
6.	Atmosferik	Basınç	Portu	tıkanmış. 6.	Tıkanıklığı	giderin.
7.	Hasta	PulseDose	dağıtımı	için	aday	değil.
NOT- Bu durum düzeltilmediğinde cihaz 
otomatik olarak CF Moduna geçecektir.

7.		Cihazı	tetikleyemeyen	hastalar	için	CF	dağıtımı	kullanın	(ör.	
kapalı	yumuşak	üst	damaklı	ağızdan	nefes	sağlayıcı)

Akış	hızı	ayarlanamıyor/değiştirilemiyor. 1.		Akış	hızı,	tedarikçiniz	tarafından	önceden	
kilitlenmiştir.

1.	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.

2.	Cihaz	arızası. 2.	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.
Sarı	düşük	oksijen	ışığı	yanıyor.
VEYA
Kırmızı	Servis	Gerekli	ışığı	yanıyor	ve
sesli	bir	alarm	var.
Harici	güç	ve/veya	Batarya	Işıkları
yanıyor.	Cihaz	çalışıyor.

1.	Hava	filtresi	tıkalı. 1.		Hava	filtresini	kontrol	edin.	Eğer	filtre	kirlenmişse,	temizleme	
talimatlarını	takip	ederek	yıkayın.

2.	Gaz	çıkışı	tıkalı. 2.		Gaz	çıkış	bölgesini	kontrol	edin;	cihazın	gaz	çıkışını	hiçbir	
şeyin	engellemediğinden	emin	olun.

Kırmızı	Servis	Gerekli	ışığı	yanıyor.
Harici	güç	ve/veya	Batarya	Işıkları
yanıyor.	Sesli	bir	alarm	var.	Cihaz
çalışmıyor.

1.	Hava	filtresi	tıkalı. 1.		Hava	filtresini	kontrol	edin.	Eğer	filtre	kirlenmişse,	temizleme	
talimatlarını	takip	ederek	yıkayın.

2.	Gaz	çıkışı	tıkalı. 2.		Gaz	çıkış	bölgesini	kontrol	edin;	cihazın	gaz	çıkışını	hiçbir	
şeyin	engellemediğinden	emin	olun.

3.	Cihaz	aşırı	ısınmış. 3a.	Cihazın	soğumasını	bekleyip	tekrar	deneyin.
3b.	Cihazı	daha	serin	bir	yere	taşıyın.

Güç	Kesilmesi	Alarmı	aktive	olur	(Harici	
Güç	Işığı	yanıp	sönüyor	ve	sesli	bir	
alarm	var).

1.	Batarya	tamamen	boşalmış. 1.	Bataryayı	tekrar	şarj	edin.
2.	Harici	güç	kesik	ve	batarya	takılmamış. 2.	Batarya	takın	veya	prize	takın.

Kırmızı	Servis	Gerekli	ışığı	yanıp	
sönüyor.	Akış	Göstergesi	ışığı	yanıp	
sönüyor.	Sesli	bir	alarm	var.	Cihaz	
çalışıyor.	

1.		Tıkalı	ya	da	hatalı	kanül	veya	oksijen	boru	
sistemi

1.		Kanülü	çıkartın.	Eğer	uygun	akış	tekrar	sağlandıysa	temizleyin	
ve	gerekliyse	değiştirin.	Oksijen	çıkışındaki	oksijen	boru	
sistemini	çıkartın.	Eğer	uygun	akış	tekrar	sağlandıysa	oksijen	
boru	sistemini	tıkanıklıklar	ve	kıvrılmalar	için	kontrol	edin.	
Gerekirse	değiştirin.

Cihaz	şarj	edilmiş	bir	batarya	
kullanırken	çalışmıyor.	Güç	yetersiz	
alarmı	aktif	olur.

1.	Batarya	aşırı	ısınıyor. 1.	Bataryanın	soğumasına	izin	verin.

DC	adaptörü	bağlı.	Cihaz	bataryayla	
çalışır	veya	çalışmaz.	Harici	Güç	
mevcut	Işığı	yanmıyor.

1.	DC	akım	güç	kaynağına	kötü	bağlantı. 1.	DC	aksesuarının	temiz	ve	iyi	bağlantı	yapılabileceğinden	emin	
olun.	DC	Adaptörünün	diğer	ucunu	aracın	DC	aksesuar	çıkışına	
bağlayın.

2.		Araç	Güç	Kaynağı	(araç	aksesuar	
bağlantısı)	DC	adaptörü	için	çok	düşük	güç	
veriyor.

2.		Eğer	aracın	güç	çıkış	kaynağı	DC	adaptörü	için	çok	düşük	
güçteyse,	iGo	Batarya	ile	çalışmaya	dönecektir	(eğer	varsa)	
ya	da	güç	tekrar	gelene	kadar	çalışmayı	durduracaktır.

3.	Araçtaki	sigorta	atmış. 3.	Sigortayı	kontrol	edin	ve	gerekirse	değiştirin.

En	düşük	Batarya	Durum	Işığı	Sarı.	
Cihaz	bir	kez	bip	sesi	verir.

1.	Bataryayı	şarj	etmek	gerekiyor. 1.		Cihazı	elektriğe	bağlayın	veya	bataryayı	şarjlı	olanıyla	
değiştirin.

2.		Cihazı	çalıştırmak	için	DC	aksesuar	çıkışına	bağlayın	(DC	
gücünde	batarya	şarj	etmeyecektir).

Batarya	Durum	Işıkları	hiç	tam	şarjlı	
göstermiyor.

1.		Bataryayı	uygun	duruma	getirmek	
gerekiyor.

1.	Bataryayı	tamamen	boşaltıp	tekrar	şarj	edin.

2.	Bozuk	batarya. 2.	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.
Sarı	Batarya	Durum	Işığı	yanıp	
sönüyor.

1.		Cihaz	yerleşik	batarya	testi	ile	donatılmıştır	
ve	batarya	paketi	kontrol	edilmiştir.

1.	Eğer	5	dakikadan	fazla	yanıp	sönerse	batarya	bozuktur.	
Değiştirmek	için	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.
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BELİRTİ OLASI NEDEN ÇÖZÜM
DC	adaptörüyle	çalışırken	sesli	alarm	
kesik	kesik	çalıyor.

1.	Araç	çalışmıyor. 1.	Aracı	çalıştırın.
2.	DC	akım	güç	kaynağına	kötü	bağlantı. 2.		DC	aksesuarının	temiz	ve	iyi	bağlantı	yapılabileceğinden	emin	

olun.	DC	Adaptörünü	aracın	DC	aksesuar	prizine	bağlayın.
3.		Aracın	elektrik	sistemi	aşırı	yüklenmiş	veya	
bozuk.

3.		Aracın	elektrik	sistemini	iGo	bağlıyken	kalifiye	bir	oto	
elektrikçisine	kontrol	ettirin.

Batarya	ile	çalışma	süresi	kısa. 1.		Bataryayı	uygun	duruma	getirmek	
gerekiyor.

1.	Bataryayı	tamamen	boşaltıp	ardından	%100	şarj	edin.

2.	Hava	filtresi	tıkalı. 2.		Hava	filtresini	kontrol	edin.	Eğer	filtre	kirlenmişse,	temizleme	
talimatlarını	takip	ederek	yıkayın.

3.	Gaz	çıkışı	tıkalı. 3.		Gaz	çıkış	bölgesini	kontrol	edin;	cihazın	gaz	çıkışını	hiçbir	
şeyin	engellemediğinden	emin	olun.

4.	Giriş	filtre	susturucusu	tıkanmış. 4.	Giriş	susturucusu/filtresini	değiştirin.
Eğer	iGo’nuzda	başka	problemler	
ortaya	çıkarsa.

1.		Cihazınızı	kapatın	ve	yedek	oksijen	sistemine	geçin.	Derhal	
DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.

DEVILBISS IGO TAŞINABİLİR OKSİJEN SİSTEMİ BAKIMI

UYARI
Herhangi bir temizleme prosedürüne başlamadan önce, cihazı kapatın ve AC ya da DC gücünden ayırın.
Kayganlaştırıcılar, yağlar veya gres kullanmayın.

Hava Filtresi
Hava	Filtresi	en	azından	haftada	bir	kere	temizlenmelidir.	Temizlemek	için	şu	adımları	izleyin:
1.		 Hava	filtresini	çıkartın.
2.		 Sıcak	su	ve	yumuşak	bulaşık	deterjanı	karışımında	elinizle	yıkayın.
3.		 Sıcak	musluk	suyu	ile	durulayın	ve	açık	havluyla	kurutun.	Filtrenin	yerine	takmadan	önce	tamamen	kuru	olması	gereklidir.
 DİKKAT–	Ürüne hasar vermeyi önlemek için, cihazı hava filtresi olmadan veya hava filtresi hala nemliyken çalıştırmaya kalkmayın.
 NOT–	Cihazın içinde yetkili sağlayıcı/teknisyen tarafından her 3 yılda bir kontrol edilmesi gereken bir iç alış filtresi vardır.

Elektrik Adaptörü ve Güç Kablosu/DC Adaptörü
Adaptörler	ve	güç	kabloları	gereken	şekilde	temizlenmelidir.	Temizlemek	için	şu	adımları	izleyin:
1.		 Kabloları	temizlemeden	önce	iGo’dan	ayırın.
2.		 Kabloları	yumuşak	bir	ev	temizleyici	ile	nemli	bir	bez	kullanarak	temizleyip	kurulayın.

Kanül/maske, boru sistemi ve nemlendirici şişe
Kanül/maske,	boru	sistemi	ve	nemlendirici	şişeyi	üretici	talimatlarına	uygun	şekilde	temizleyip	yerine	takın.

Dış kapaklar ve DeVilbiss şarj edilebilir batarya

UYARI
Elektrik Çarpması Tehlikesinden kaçınmak için iGo kapaklarını çıkarmayın. Kapaklar, sadece yetkili bir DeVilbiss tedarikçisi tarafından 
çıkarılmalıdır. Kapaklara direkt olarak herhangi bir sıvı uygulamayın veya herhangi petrol bazlı solvent veya temizlik ajanı kullanmayın.
Sert kimyasalların (alkol dahil) kullanımı önerilmez. Eğer bakteri öldürücü temizlik gerekiyorsa, elde olmayan hasardan kaçınmak için alkol bazlı 
olmayan bir ürün kullanılmalıdır.

Dış	kapaklar	ve	şarj	edilebilir	batarya	gereken	şekilde	temizlenmelidir.	Temizlemek	için	şu	adımları	izleyin:
1.		 Batarya	yerinde	kalmalı	ve	kapaklarla	birlikte	temizlenmelidir.	Eğer	batarya	çıkartıldıysa,	batarya	bölmesini	ve	bataryayı	sadece	Kuru	bezle	temizleyin.
2.		 iGo	dış	kapaklarını	yumuşak	bir	ev	temizleyici	ile	nemli	bir	bez	kullanarak	temizleyip	kurulayın.
Eğer	cihaz	bulaşıcı	mikroplara	maruz	kaldıysa	talimatlar	için	sağlayıcınıza	başvurun.

Tekerlekli Taşıma Çantası ve Ayrılabilir Tekerlekli Araba
Taşıma	çantası	ve/veya	araba	gereken	şekilde	temizlenmelidir.	Temizlemek	için	şu	adımları	izleyin:
1.		 Temizlemeden	önce	iGo’yu	çanta	veya	arabadan	çıkartın.
2.		 Çanta	veya	arabayı	yumuşak	bir	ev	temizleyici	ile	nemli	bir	bez	kullanarak	temizleyip	kurulayın.

Bataryayı saklama
Bataryanız	kullanılmadığı	zaman	serin	ve	kuru	bir	yerde	tutulmalıdır.	

Bataryanın Bertarafı / Ekipman ve Aksesuarların Bertarafı
Bataryanız	şarj	edilebilir	ve	geri	dönüştürülebilir.	Cihaz	bileşenlerinin	imhası	ile	ilgili	yerel	yürürlükteki	kuralları	ve	geri	dönüşüm	planlarını	takip	edin.	Şarj	
edilebilir	Bataryayı	atmayın.	Bataryayı	veya	herhangi	bir	iGo	bileşenini	bertaraf	etmeden	önce	DeVilbiss	tedarikçinizle	iletişime	geçin.
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TEDARİKÇİNİN NOTLARI – Hasta değişiminde temizlik ve dezenfeksiyon
Tıbbi	cihazlar	hastalarda	kullanıldığında	(aksini	gösteren	bir	kanıt	yoksa)	insan	patojenik	mikroplarıyla	kontaminasyon	olacağı	varsayılmalıdır	ve	bir	sonraki	
hasta,	kullanıcı	veya	üçüncü	taraf	uygun	kullanımla,	temizlemeyle	ve	hazırlamayla	korunmalıdır.	Cihazın	farklı	bir	hastada	kullanılması	ya	da	gelecekte	
kullanım	için	saklandığında	insanlar	cihazın	taşınması,	taşınması	ve	depolanması	sırasında	korunmalıdır	ve	cihaz	tekrar	kullanılmadan	önce	uygun	bir	
şekilde	eğitilmiş	personel	tarafından	temizlenmeli	ve	dezenfekte	edilmelidir.	Temizleme	ve	dezenfekte	süreci	yalnızca	üretici	ya	da	doğru	şekilde	eğitilmiş	
kişiler	(ör.	ev	bakımı	teknisyeni,	biyomedikal	teknisyeni,	doktor	[solunum	hastalıklarında	uzman],	hemşire)	tarafından	gerçekleştirilmelidir.
NOT– Konsantratörün aşağıda açıklanan sürecin doğru şekilde eğitilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi mümkün değilse cihaz başka bir hastada 
kullanılmamalıdır!
DeVilbiss	Healthcare,	farklı	hastalarda	kullanım	için	en	azından	aşağıdaki	prosedürlerin	üretici	veya	yetkili	üçüncü	kişiler	tarafından	gerçekleştirilmesini	
önermektedir.

NOT– Bu sırada önleyici bakım yapılması gerekiyorsa bu prosedürler, servis prosedürlerine ek olarak gerçekleştirilmelidir.

1.		 Yeniden	kullanım	için	uygun	olmayan	tüm	yardımcı	bileşenleri	atın.	Bu	parçalar,	oksijen	tüpü,	tüp	konnektörleri,	nazal	kanül	ve/veya	maske,	oksijen	
çıkış	konnektörü	ve	nemlendirici	şişe	ve	daha	fazlasını	içermektedir.

2.		 Konsantratör	aşağıdaki	adımlar	izlenerek	güç	kaynağından	çıkarılmalıdır.	Konsantratörü	açın	ve	uygun	bir	vakumlu	temizleyici	ile	bölme	içerisindeki	tüm	
toz	kalıntılarını	temizleyin.

3.		 Kabin	içerisindeki	ve	dışındaki	tüm	parçalar	ile	güç	kablosunu	Microbac	Forte	ya	da	Terralin®	gibi	uygun	bir	dezenfeksiyon	maddesi	ile	temizleyin	ve	
dezenfekte	edin.

4.		 Hasar	oluşup	oluşmadığını	görmek	için	kabloyu,	fişi,	aygıtın	arka	kısmını,	güç	anahtarını,	sigorta	yuvasını	ve	gösterge	ışığını	kontrol	edin.
5.		 Hasar	görmüş	ya	da	eskimiş	tüm	bileşenleri	değiştirin.
6.		 Aygıtın	arka	kısmındaki	kabin	hava	filtresini	değiştirin.
7.		 Oksijen	konsantrasyonunu	kontrol	edin.	Aygıt	belirtilen	özellik	dahilinde	değer	gösteriyorsa,	hastalar	arasında	uzun	ömürlü	giriş	bakteri	filtresinin	

değiştirilmesine	gerek	yoktur.	Oksijen	konsantrasyonu	belirtilen	özellik	dahilinde	bir	değer	göstermiyorsa,	tedarikçi	servis	kılavuzunun	Sorun	Giderme	
konulu	kısmına	başvurmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Boyutlar	(Y	x	G	x	D) ........................................................................................................................................15	inç	x	11	inç	x	8	inç	(38,0cm	x	28,0cm	x	20,0cm)
Ağırlık ..................................................................................................................................	19	Pound	(8,6	kg)	Batarya	ile;	15,5	Pound	(7,0	kg)	batarya	olmadan
Akış	Hızı	Ayarları... .........................................................................................................................................................................1’den	6’ya	PulseDose	modunda
	 	 1’den	3’e	LPM	Sürekli	Akış	modunda
Önerilen	Maksimum	Sürekli	Akış	(0	ve	7	kPa	nominal	çıkış	basınçlarında .......................................................................................................................... 	3	LPM
Maksimum	Nefes	Hızı	(sadece	PulseDose	modunda .................................................................................................................................. 	1-4	ayarlarda	40	BPM
  ayar	5’te	37	BPM 
  ayar	6’da	31	BPM
Oksijen	Konsantrasyonu ..............................................................................................................................................................	Tüm	akış	ayarları	için	%91	±	%3
Maksimum	Sistem	Basıncı ............................................................................................................................................................................... 	15	psig	(103,5	kPa)
Oksijen	Çıkış	Basıncı .........................................................................................................................................................................	5,0	±	1,0	psig	(34,5	±	7	kPa)
Çalışma	Sıcaklığı .............................................................................................................................................................................. 	41°F	ila	104°F	(5°C	ila	40°C)
Çalışma	Nem	Aralığı ...................................................................................................................................................... 	82,4°F	(28°C)	çiy	noktasında	%10	-	%95
Taşıma	ve	Depolama	Sıcaklığı ....................................................................................................................................................	-4°F	ila	+140°F	(-20°C	ila	+60°C)
Taşıma	ve	Depolama	Nemi ..................................................................................................................................................................... 	%10	ila	%95	yoğuşmasız
Taşıma	ve	depolama	Atmosfer	Basıncı	(nominal	ısı	ve	nem	altında)	(~933	hPa’da	test	edilmiştir ..................................................................640	hPA	-	1010	hPA
Rakım	(~933	hPa	test	edilmiştir .......................................................................................................................................................	0	–13.123	fit	(0	–	4000	metre)
Nominal	Ses	Gücü	Seviyesi ...........................................................................................................................................	PulseDose	dağıtım	modunda	3’de	40dBA
Batarya	ile	çalışmada	Maksimum	Ses	Düzeyi	(önden)	3	LPM	Sürekli	Akışta ..................................................................................................................... 	48	dBA
Her	ISO	8359	için	Maksimum	Ses	Düzeyi ........................................................................................................................................................................... 	55	dBA
Basınç	Tahliye	Mekanizması ............................................................................................................................................................	20	psi	±%20	(138	kPa	±	%20)
OSD	Ayar	Noktaları	 ...............................................................................................................................................................................≥	84%	-	Normal	Işık	(yeşil)	
	 	 %76-83	-	Düşük	O2	Işığı	(sarı)
  ≤	%75	-	Bakım	Gerekli	Işığı	(kırmızı)	ve	sesli	Alarm
Cihaz	Sınıflaması	 ..................................................................Sınıf	1,	Tip	BF	Uygulamalı	Parça,	IPX1	(Sadece	batarya	modunda),	IPX0	(AC	ve	DC	giriş	Modu)
DeVilbiss	iGo	Oksijen	Konsantratörü	RTCA	DO-160	-	Bölüm	21	Kategori	M,	batarya	ile	çalışma,	sadece	Uçakta	kullanım	için.
Elektrik Gücü: 
	 DeVilbiss	Yeniden	Şarj	Edilebilir	Batarya	(Lityum	İyon ...................................................................................................................................... 	8.8	Amp/Saat
	 AC	Adaptörü	Giriş	Voltaj	Aralığı ..........................................................................................................................................................	100-250	Vac,	50/60	Hz
	 DC	Adaptörü ........................................................................................................................................................................... 	12	Volt	Negatif	Topraklı	Araçlar
Adaptör Üretici Bilgileri:
	 AC	Adaptörü .......................................................................................................Jerome	Industries	Model	No	WSX828M,	Autec	Model	No	DT-EM250-2805
	 DC	Adaptörü ...................................................................................................................................................................................... 	EDAC,	Model	ED1010E
Sesli Alarmlar:
• Güç	Kesilmesi
• Düşük	Batarya
• Düşük	Oksijen	Çıkışı
• Yüksek	Akış/Düşük	Akış
• PulseDose	modunda	nefes	algılanmadı
• Yüksek	Sıcaklık
• Cihaz	arızası
DİKKAT– iGo’yu sıra dışı bir çevresel ortamdan çıkartırken, iGo’nuzun önerilen çalışma çevresine uyum sağlaması için zaman verin. iGo’nuzu önerilen 
çalıştırma ortamları dışında çalıştırmak performansı etkileyebilir, hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılacaktır. 
Bu	bilgiler,	haber	verilmeden	değiştirilebilir.
DeVilbiss,	istek	üzerine	devre	şemalarını,	parça	listelerini	vb.	sağlayacaktır.
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DEVILBISS KILAVUZU VE ÜRETİCİ BEYANI

UYARI
Elektrikli Tıbbi Cihazlarda Elektromanyetik Uyumluluk [EMC] ile ilgili özel tedbirlere ihtiyaç vardır ve bu cihazların ilişikteki belgelerde verilen 
Elektromanyetik Uyumluluk bilgilerine uygun olarak tesis edilmesi ve çalıştırılması gerekir. Uyumluluk [EMC] bilgisi eşlik eden belgelerde 
sağlanmıştır.
Taşınabilir ve Mobil RF İletişim Cihazları Elektrikli Tıbbi Cihazları etkileyebilir.
Cihaz veya sistem diğer cihazların yanına veya üzerine yerleştirilerek kullanılmamalı ve bu cihazların yanında veya üzerinde kullanımı kaçınılmaz 
ise, cihaz veya sistemin kullanılacağı düzenlemede normal şekilde çalışmasına dikkat edilmelidir.

NOT– EMC tabloları ve diğer kılavuzlar müşteri veya kullanıcıya, Cihaz veya Sistemin Elektromanyetik kullanım Ortamına uygunluğunun tespiti ve 
Elektromanyetik kullanım Ortamının Cihaz veya Sistemin diğer Cihaz ve Sistemler veya tıbbi olmayan elektrikli cihazlarda girişim oluşturmadan işlevini 
yerine getirmesine imkân verecek şekilde düzenlenmesinde vazgeçilmez öneme sahip bilgiler sunar.

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Emisyonlar

Bu	cihaz,	aşağıda	belirtilen	elektromanyetik	ortamda	kullanılmak	üzere	tasarlanmıştır.	Müşteri	veya	bu	cihazın	kullanıcısı,	cihazın	bu	tür	bir	ortamda	
kullanılmasını	sağlamalıdır
Emisyon Testi Uyumluluk Elektromanyetik Ortam – Kılavuz

RF	Emisyonu	CISPR	11 Grup	1
Bu	cihaz,	RF	enerjisini	sadece	iç	fonksiyonları	için	kullanır.	Bu	yüzden	RF	emisyonları	çok	
düşüktür	ve	yakındaki	elektronik	ekipmanlarda	herhangi	bir	parazite	neden	olma	olasılığı	
düşüktür.

RF	Emisyonu	CISPR	11 Sınıf	B

Bu	cihaz,	evler	de	dahil	olmak	üzere	ev	kullanımı	amacıyla	binaları	besleyen	düşük	voltajlı	
güç	besleme	şebekesine	direkt	olarak	bağlı	kurumlarda	kullanım	için	uygundur.

Harmonik	emisyonlar	 
IEC	61000-3-2 Sınıf	B

Voltaj	Dalgalanmaları	/	Titreşim	
Emisyonları Uyumludur

Kılavuz ve Üreticinin Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık
Bu	cihaz,	aşağıda	belirtilen	elektromanyetik	ortamda	kullanılmak	üzere	tasarlanmıştır.	Müşteri	veya	bu	cihazın	kullanıcısı,	cihazın	bu	tür	bir	ortamda	
kullanılmasını	sağlamalıdır.
Bağışıklık Testi IEC 60601 Test Seviyesi Uygunluk Seviyesi Elektromanyetik Ortam – Kılavuz
Elektrostatik	deşarj	(ESD)	 
IEC	61000-4-2

±6kV	kontak
±8kV	hava Uyumludur Zeminler	ahşap,	beton	veya	fayans	olmalıdır.	Eğer	zeminler	sentetik	

malzeme	ile	kapı	ise,	bağıl	nem	en	az	%30	olmalıdır.

Yayılan	RF	IEC	61000-4-3 3	V/m	80MHz	ila	2.7GHz Uyumludur
Bir	elektromanyetik	saha	ölçümü	ile	belirlenen	haliyle,	sabit	RF	
vericilerinden	kaynaklanan	korumalı	bölge	dışındaki	alan	kuvvetleri	3	
V/m’den	düşük	olmalıdır.	Aşağıdaki	sembol	ile	işaretlenmiş	
ekipmanların	yakınında	parazit	meydana	gelebilir:		
 İletilen	RF	IEC	61000-4-6 3	Vrms	150kHz	ila	80	MHz Uyumludur

Elektriksel	Hızlı	Geçici	bağışıklığı	
IEC	61000-4-4

±2	kV	Güç	Hattı
±1	kV	I/O	Çizgiler Uyumludur

Şebeke	elektriğinin	kalitesi,	tipik	bir	ticari	ortam	veya	hastane	
ortamındaki	ile	aynı	olmalıdır.

Dalgalanma	IEC	61000-4-5 ±1kV	Diferansiyel
±2kV	Ortak Uyumludur

Güç	frekansı	manyetik	alan	 
IEC	61000-4-8 3	A/m Uyumludur Güç	frekansı	manyetik	alanları,	en	az	tipik	bir	ticari	ortam	veya	

hastane	ortamındaki	tipik	bir	konumun	seviyesinde	olmalıdır.

Güç	kaynağı	giriş	hatlarındaki	
gerilim	düşüşleri,	kısa	kesintiler	
ve	gerilim	değişimleri	 
IEC	61000-4-11

>%95	Düşüş	0,5	Döngü	için
%60	Düşüş	5	Döngü	için
%70	Düşüş	25	Döngü	için
%95	Düşüş	5	saniye

Uyumludur

Şebeke	elektriğinin	kalitesi,	tipik	bir	ticari	ortam	veya	hastane	
ortamındaki	ile	aynı	olmalıdır.	Bu	cihazın	kullanıcısının	güç	
şebekesindeki	kesintiler	sırasında	çalışmaya	ara	vermeden	devam	
etmesi	gerekiyorsa,	cihazın	bir	kesintisiz	güç	kaynağı	veya	
bataryadan	beslenmesi	tavsiye	edilir.˜
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed. Read all instructions before using. Important 
information is highlighted by these terms:
DANGER Urgent	safety	information	for	hazards	that	will	cause	serious	injury	or	death.
WARNING Important	safety	information	for	hazards	that	might	cause	serious	injury.
CAUTION Information for preventing damage to the product.
NOTE Information to which you should pay special attention.

Important safeguards are indicated throughout this guide. Pay special attention to all safety information.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
DANGER

DANGER - NO SMOKING

• Oxygen causes rapid burning. DO NOT SMOKE WHILE USING YOUR DEVILBISS OXYGEN EQUIPMENT, or when you are near a person utilizing oxygen therapy. 
Keep matches, cigarettes, burning tobacco or candles away from the area where the system is being stored or operated.

•  To reduce the risk of fire, burns or injury to persons: 
Oxygen, though non-flammable, vigorously supports and accelerates burning of any flammable material. If you know or suspect oxygen has escaped other than through 
normal operation, open doors and windows to ventilate the area. 

• To prevent high concentrations of oxygen: 
Do not leave iGo running when not in use. Do not leave cannula unattended while unit is delivering oxygen. High concentrations of oxygen can cause rapid burning. 
Keep the equipment in a well-ventilated area.

•  Keep the iGo at least 5 feet (1.6 m) from hot, sparking objects or open sources of flame. Position your unit at least 6 inches (16 cm) from walls, draperies or any other 
object that might prevent the proper flow of air in and out of your iGo. The iGo should be located so as to avoid pollutants or fumes. 

•  Use no oil or grease. A spontaneous and violent ignition may occur if oil, grease or other petroleum substances come into contact with oxygen under pressure. Keep 
these substances away from the oxygen system, tubing and connections and any other oxygen source. DO NOT use any petroleum based or other lubricants.

•  Avoid creation of any spark near oxygen equipment. This includes sparks from static electricity created by any type of friction.
• Never use aerosol sprays or flammable anesthetics near the equipment.
•  Electric Shock Hazard. Do not disassemble. The DeVilbiss iGo Portable Oxygen System contains no user-serviceable parts. If service is required, contact your DeVilbiss 

provider or authorized service center.
WARNING
• Keep all units away from children. Do not allow unauthorized or untrained individuals to operate the equipment. Never tamper with or try to repair the equipment yourself. 

If you have any questions or suspect your equipment is not operating properly, contact your oxygen provider.
• If the iGo has a damaged cord or plug, is not working properly or has been dropped, damaged or submersed in water, do not use and call a qualified technician for 

examination and repair.
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•  The iGo is equipped with a High Pressure Relief Valve to ensure the user’s safety. 
•  Changing the L/min. setting will affect the dose of oxygen delivered. DO NOT readjust the L/min. setting unless directed by your physician.
• DO NOT ignore alerts. The iGo is not intended for life supporting or life sustaining applications, nor does it provide any patient monitoring capabilities. Consult your 

physician for the type of back-up system required. 
•  DO NOT leave the iGo or DC Adapter plugged into the vehicle without the engine running or attempt to start the vehicle while the DC Adapter is connected to the vehicle. 

This may drain the vehicle’s battery.
•  DO NOT operate device or accessories in standing water and DO NOT submerse or expose to water. Electric shock or damage to the unit may result.
•  Protect the Battery and AC/DC Adapters from fluid spills or drips to avoid possible shock hazards. 
•  The Rechargeable Battery may explode and cause potential injury if exposed to or disposed of in a fire.
•  DO NOT short circuit the battery’s metal contacts with metallic objects such as keys or coins. It may cause sparks or excessive heat.
•  DO NOT disassemble, puncture or crush the Battery. Rechargeable Battery electrolytes may be toxic if swallowed and can be harmful to skin and eyes. Use of a 

damaged Battery may cause personal injury. Keep the Battery away from children.
• This device contains electrical and/or electronic equipment. Follow local governing ordinances and recycling plans regarding disposal of device components.
• Equipment not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous oxide.
CAUTIONS
• Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
•  Do not use in an area where the air may be contaminated with carbon monoxide or hydrocarbons, as this may shorten the life of the unit (i.e. near running gasoline 

engines, furnace or heater).
•  Use only the iGo AC Adapter and DC Adapter supplied with your iGo. Use of another power supply will void the warranty. Do not use parts, accessories or adapters other 

than those authorized by DeVilbiss.  
• Locate oxygen tubing and power supply cords to prevent tripping hazards and reduce the possibility of entanglement or strangulation.
•  Do not use with other equipment (i.e. humidifier, nebulizer, etc.) when in PulseDose® delivery mode.
•  DO NOT expose unit to temperature outside of specified operating or storage temperatures, as this may damage the unit. DO NOT expose the Rechargeable Battery to 

temperatures above 140°F (60°C) such as in a vehicle parked in the sun or on a hot day.
•  If the External Power light flashes and the audible alert sounds, but the unit is not operating, there is no power to the unit. Refer to Troubleshooting and contact your 

DeVilbiss provider if necessary.
• Do not place this device near other equipment or devices that create or attract electromagnetic fields. Placing the unit in electromagnetic fields greater than 10 V/m can 

affect its operation. Examples of such equipment are defibrillators, diathermy equipment, cellular telephones, CB radios, radio-controlled toys, microwave ovens, etc.

PHYSICIAN’S/RESPIRATORY THERAPIST’S NOTES
1.  Use only continuous flow mode of operation with patients who breathe below 6 Breaths Per Minute (BPM). Refer to specifications for maximum breath rate.
2.  Use only continuous flow mode of operation with patients who consistently fail to trigger equipment (i.e. mouth breathing with closed soft palates).
3.  PulseDose settings should be determined for each patient individually. Settings from continuous flow applications may not be applicable to PulseDose mode.
4.  Verify patient is getting adequate Pa02 or Sa02 levels in PulseDose delivery mode.
5.  Use only standard nasal cannula with PulseDose delivery. Do not use pediatric (low-flow) nasal cannula with PulseDose delivery. Any nasal cannula can be used with 

continuous flow delivery.
6.  Do not use with other equipment (i.e. humidifier, nebulizer, etc.) when in PulseDose delivery mode.

PROVIDER’S CHECKLIST
1.  Upon arrival, check the iGo for damage that may have occurred during shipping and notify DeVilbiss of any damage. (Obvious shipping damage should be reported 

within 10 calendar days after arrival.) Do not use damaged equipment. Save the carton, noting the position of the unit and placement of the packing material for possible 
future return.

2. Record the number of hours on the hour meter underneath the unit. 
3. Verify that the air filter is in place in the handle cavity. 
4.  Plug the unit into an electrical outlet, turn the unit ON and check the audible and visible alerts.
5.  Set the flow to 3 LPM in continuous flow mode and let the unit run for at least 20 minutes.
6.  Use an oxygen analyzer to check the concentration. 
NOTE– If the unit fails to operate properly, oxygen concentration is not within specification, or external/internal damage is found, contact DeVilbiss for instructions.
7.  Instruct the user on the safe operation of the portable oxygen system. Review the Important Safeguards and observe all Warnings and Cautions on the product and in 

the instruction guide. 
8. Leave a copy of this instruction guide with the user.
NOTE–DeVilbiss recommends leaving a reserve oxygen supply with the patient when setting up the iGo and instructing the patient to always keep reserve oxygen on hand.
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IEC SYMBOLS AND SYMBOL DEFINITIONS

Attention - Consult Instruction Guide WEEE Taiwan  Service Required

Danger-No Smoking or Naked Flame Recyclable Li-ion Battery  Flow Indicator

Electric Shock Hazard RBRC Recycle   Mode Select (Continuous Flow/PulseDose) Button

Alternating Current Power Button  Increase Flow Setting

Direct Current (DC Power)  No Breath Detected in PD Mode with 
audible alert  Decrease Flow Setting

Type BF Equipment  External Power Present Indicator (solid 
light). Power Fail Alarm (flashing light)  Rechargeable Battery Status Symbol

Drip Proof Equipment IPX1 Normal Oxygen  Low Oxygen

IPX0 Non-protected (ordinary equipment) No Naked Flames Use no oil or grease

Follow instructions for use Manufacturer
The device contains electrical and/or electronic equipment 
that must be recycled per EU Directive 2012/19/EU - Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

INDICATIONS FOR USE

The Model 306 DeVilbiss iGo Portable Oxygen Concentrator System is indicated for the administration of supplemental oxygen. The device is not intended for life support, nor 
does it provide any patient monitoring capabilities.

IMPORTANT PARTS (Page 2)

DeVilbiss iGo Portable Oxygen System (Fig. A-E) 
1.  Handle (one on top rear/two on bottom-sides)
2.  Control Panel - Refer to iGo Control Panel below
3.  Power Button - Press and hold the Power On/Off 

Button to turn your unit on or off. 
4.  Oxygen Outlet - oxygen is dispersed through this 

port.
5.  Power Input - Connect either AC or DC power.

6.  Communication Port - This port allows service 
personnel to diagnose and monitor iGo 
performance. It is not for patient use.

7. Air Filter
8. Rating Label (on bottom)
9. Exhaust Vents (on each side)
10. Cart Connection
11. Battery Bay

12. Slot in Battery Bay
13. Rechargeable Battery
14. Battery Tabs
15. Battery Latch
16. Battery Contacts
17. AC Adapter
18. DC Adapter

iGo Control Panel (Fig. 1)
1. Power Button - turns the system ON or OFF
2.  No Breath Detected in PulseDose Mode Light -- When the iGo is in PulseDose mode and doesn’t sense any breathing for 30 seconds, a light flashes and an audible alert 

will beep every 3 seconds when this activates. If a breath is detected during the alert, the alert condition is cleared. If a breath is not detected during the alert, the unit  
changes to Continuous Flow mode after 60 seconds of alerting. NOTE–Once the unit changes to Continuous Flow, use the Mode Select Button to change back to 
PulseDose.

3.  External Power Present Light/Power Fail Alert
 3a.  External Power Present Light – Light illuminates when the iGo system is connected to either AC or DC power. 
 3b.  Power Fail Alert – Audible Alert sounds in conjunction with flashing light for 15 minutes when Power Fail Alert activates. Pressing the Power Button stops the alert.
4. Oxygen Concentration Lights
 4a.  Green Normal Oxygen Light = Normal Operation, Acceptable Oxygen Level; illuminates when your iGo is operating properly.
 4b.  Yellow Low Oxygen Light = Operating Below an Acceptable Oxygen Level; illuminates when there is a problem with your unit. Refer to Troubleshooting for 

instructions
 4c.  Red Service Required Light = Abnormal Operation/Malfunction, Concentration Below an Acceptable Oxygen Level. Illuminates with an audible alert when there is a 

problem with your unit. Switch to your reserve oxygen system. Refer to Troubleshooting and/or call your DeVilbiss provider for instructions. Do not attempt any other 
maintenance.

5.  Mode Select Button and Flow Indicator Light
 5a.  Use Mode Select Button to select either PulseDose or Continuous Flow. 
 5b.  Flow Indicator Light pulses with every breath when in PulseDose mode and illuminates continuously when in Continuous Flow mode
6.  Green Flow Rate Setting Lights (1-6) and Flow Rate Setting Buttons 
 6a.  Your provider has set your prescribed flow rates for both PulseDose and Continuous Flow. Do not change these settings unless it is under the order of your 

physician. 
 6b.  Increase Flow Rate Setting Button and Decrease Flow Rate Setting Button – use buttons to increase or decrease your flow rate if a change is ordered by your 

physician.
7.  Battery Status Gauge and Low Battery Alert – when a Battery is installed, this indicates the charge remaining in battery. All 6 lights illuminate Green when fully charged. 

As battery becomes depleted, the top lights will go out. When battery gets to lowest operating level, the lowest light will turn Yellow, and one short, audible alert will 
sound. The lights cycle when battery is being charged. 
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ACCESSORIES

WARNING
Certain	oxygen	accessories	not	specified	for	use	with	the	iGo	Portable	Oxygen	System	may	impair	the	performance.	ONLY	use	recommended	oxygen	delivery	
accessories.
Humidifier Kit includes Remote Stand and Elbow Adapter (only for use in Continuous Flow mode) ..........................................................................................................306DS-627
Elbow Humidifier Adapter Kit .............................................................................................................................................................................................................................444-507
Bubble Humidifier ..........................................................................................................................................................................................................Salter Labs 7600 or equivalent
DeVilbiss Rechargeable Battery ..................................................................................................................................................................................................................... 306D-413
Deluxe Rolling Carry Case ...........................................................................................................................................................................................................................306DS-635
Detachable Wheeled Cart ............................................................................................................................................................................................................................306DS-626
Air Filter ........................................................................................................................................................................................................................................................ 306DS-611
DC Adapter ................................................................................................................................................................................................................................................... 306DS-652
AC Adapter ................................................................................................................................................................................................................................................... 306DS-651
AC Power Cords  
 USA Power Cord ....................................................................................................................................................................................................................................306DS-601
 Continental Europe Power Cord .............................................................................................................................................................................................................306DS-602
 UK Power Cord.......................................................................................................................................................................................................................................306DS-603
 Australia Power Cord..............................................................................................................................................................................................................................306DS-604
 China Power Cord ..................................................................................................................................................................................................................................306DS-605
iGo Accessory Bag .......................................................................................................................................................................................................................................306DS-655
iGo Battery Charger ............................................................................................................................................................................................................................................ 306CH
There are many types of humidifiers, oxygen tubing and cannulas/masks that can be used with this device. Certain humidifiers and accessories may impair the device’s 
performance.  Use only standard nasal cannula capable of supporting a minimum flow rate of 10 LPM with PulseDose delivery. Do not use pediatric (low-flow) nasal cannula or 
mask with PulseDose delivery. A mask or any nasal cannula can be used with continuous flow delivery and may be sized according to your prescription as recommended by 
your homecare provider who should also give you advice on the proper usage, maintenance and cleaning.

NOTE–The oxygen supply accessory (patient tubing) shall be equipped with a means that, in case of fire, stops the delivery of oxygen to the patient. This means of protection 
should be located as close to the patient as practicable and not adversely affect the delivery of oxygen during normal use in either continuous flow or PulseDose modes of 
operation.

SETTING UP YOUR IGO OXYGEN SYSTEM

DANGER
Keep	the	iGo	at	least	5	feet	(1.6	m)	from	hot,	sparking	objects	or	open	sources	of	flame.	Do	not	locate	near	flammable	materials	or	in	the	direct	path	of	any	heat	
source,	such	as	a	heat	register	or	car	heater.	
WARNING
Before	moving	or	repositioning	the	iGo,	always	disconnect	the	power	cord.	Failure	to	do	so	may	result	in	damage	to	the	unit	or	personal	injury.
1.  Do not operate the iGo Portable Oxygen System without first reading the Important Safeguards. Observe all Warnings and Cautions on the product and in the instruction 

guide.  
2. Position the iGo so that alerts can be heard.
3. Do not use in a closet or any small, enclosed space.
4. Route oxygen tubing such that it does not kink and is not subject to occlusion. 
5. If this is a new unit, or you have installed a New Battery, refer to Initial Battery Operation section on page EN-19.
6.  Position your unit near an electrical outlet at least 6 inches (16 cm) from walls, draperies or any other objects that might prevent the proper flow of air in and out of your 

iGo. The iGo should be located so as to avoid pollutants or fumes and placed in a well -ventilated place so that the air inlet and exhaust are not blocked. Do not cover unit 
with a blanket, towel, quilt or other covering, as the unit may overheat. 

	 NOTE–  Do not connect the iGo to an extension cord or to an electrical outlet controlled by a wall switch. No other appliances should be plugged into the wall outlet. 

Before Operating Your iGo
1.  Always check to see that the Air Filter is clean. Proper cleaning of this filter is discussed in the Caring for Your iGo System section.
2. Check to be sure that the Exhaust Vents are not blocked.
3. Attach the appropriate accessories to the oxygen outlet.
	 Oxygen	Tubing	Connection:
 a.  Attach the tubing to the oxygen outlet. Make sure it is securely attached.
	 Oxygen	Tubing	Connection	with	Humidification:	
 NOTE– A humidifier can be used in Continuous Flow mode ONLY. Do not use a humidifier when in PulseDose mode:
 a.    Attach the elbow humidifier adapter directly to the humidifier bottle. Attach oxygen tubing (50’ max) to the elbow humidifier adapter and oxygen outlet. Make sure it 

is securely tightened. Place the humidifier bottle on the humidifier stand and secure the stand on a sturdy, flat surface near the patient where it will be safe and will 
not be knocked over. The humidifier bottle must remain upright to prevent water from entering the cannula.

4.  Your physician has prescribed a nasal cannula. In most cases, they are already attached to the oxygen tubing. If not, follow the manufacturer’s instructions for 
attachment. Attach the cannula tubing (7’ max) directly to the humidifier bottle.

	 	NOTE–Use only standard nasal cannula when in PulseDose mode. Do not use pediatric (low-flow) nasal cannula with PulseDose delivery. Any nasal cannula can be 
used with Continuous Flow mode. 

5. For portable use, ensure fully charged battery is installed, and necessary accessories (e.g. AC or DC cords/adapters) are packed.
Selecting the iGo Power Source
The iGo is a lightweight, portable oxygen concentrator capable of being operated directly from three different power sources: (1) AC Power (2) DC Power or (3) Rechargeable 
Battery. 
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WARNING
Do	not	expose	any	power	cords/adapters	to	water	or	other	liquid	spills	or	drips.	Electric	shock	or	serious	injury	may	result.
Improper	use	of	the	power	cords,	plugs	and/or	adapters	can	cause	a	burn,	fire	or	electric	shock	hazard.	Do	not	use	any	power	cord/adapter	that	is	damaged.	
Do	not	operate	device	or	accessories	in	standing	water	and	do	not	submerse	or	expose	to	water.	The	iGo	enclosure	does	not	provide	protection	against	the	
harmful	effects	of	liquid	ingress.	Electric	shock	or	damage	to	the	unit	may	result.

AC Operation
The iGo includes a universal AC Adapter which attaches to the AC Power Cord for use at home or where standard AC power is available. To use AC power:
1.  Connect the AC Adapter by aligning the arrow on the plug locking ring with the white dot on the receptacle of the unit. Push until the locking ring twists slightly 

counterclockwise then snaps back into alignment with the dot on the receptacle. To disconnect: grasp the plug, twist counterclockwise and pull. When properly 
connected, a green indicator light on the AC Adapter will illuminate, and the External Power Present light will appear on the control panel.

2.  Connect the AC Power Cord to the AC Adapter and to a grounded power outlet. Do not connect the iGo to an extension cord or to an electrical outlet controlled by a wall 
switch. No other appliances should be plugged into the wall outlet.

	 NOTE–Use with grounded, 3-pin receptacle. DO NOT remove ground pin from cord. Use only with DeVilbiss approved cords.
	 NOTE– The AC Power Cord used with the iGo must meet the requirements of the country where the product is used.

DC Operation
Your iGo includes a DC Adapter that allows the system to operate from DC accessory power port outlets such as those found in motor vehicles. 
1.   Determine the Fuse rating in your motor vehicle. The rating must be 15 AMP or greater—-consult the Operator’s Manual for your vehicle or look at your fuse panel in the 

vehicle. 
2. 	Start	your	vehicle. NOTE–DO NOT leave the iGo or DC Adapter plugged into the vehicle without the engine running or attempt to start the vehicle while the DC Adapter 

is connected to the vehicle. This may drain the vehicle’s battery.
3.  Insert the DC Adapter into the Power Input on the side of the iGo. Connect the adapter by aligning the arrow on the plug locking ring with the white dot on the receptacle 

of the unit. Push until the locking ring twists slightly counterclockwise then snaps back into alignment with the dot on the receptacle. To disconnect: grasp the plug, twist 
counterclockwise and pull. 

4.  Ensure the DC accessory power port is clean, and a good connection can be made. Insert the other end of the DC Adapter into the vehicle’s DC accessory power port. 
When properly connected and receiving power from the DC source, a green indicator light on the DC Adapter and the External Power Present light on the control panel 
will illuminate.

5. Secure the iGo and the DC Adapter in your vehicle and make sure the air inlet and exhaust vents are not blocked.
NOTE–The battery will not charge when connected to a DC accessory power port.

Battery Operation

WARNING

Electronics	are	static-sensitive	and	may	be	an	electric	shock	hazard.	When	the	battery	is	removed,	do	not	touch	the	contacts	in	the	Battery	Bay	or	on	the	battery.	
The	communication	port	is	also	static-sensitive	and	should	not	be	touched.
The iGo can also be powered by a Rechargeable Battery. If the battery is installed, and adequate power is available, the iGo will charge the battery any time AC power is 
present, and the battery temperature is below a safe charging temperature. If external power is disconnected, the iGo will automatically switch over to the battery (if installed). 
When external AC power is restored, the iGo will accept power from the external source and charge the battery. 
Installing	the	Battery: Insert the battery tabs into the slots in the Battery Bay and push the battery until it is secure and flush with the back of the system. When the battery is 
properly installed and the iGo is On, the Battery Status Gauge will appear on the Control Panel. (If you DO NOT have a Battery installed, the Status Gauge will not light up). 
Removing	the	Battery: Push down on the Battery latch. The Battery will tilt so that you can grasp it for removal. CAUTION–When the battery is removed, the Communication 
Port is exposed. Do not attach any cables to this port. It is for service only. The Battery Contacts inside the bay and on the battery are also exposed and should not be 
touched.
Battery	Capacity: The capacity of the Battery is lit up on the control panel. A variety of factors, such as battery age, flow rate and PulseDose or Continuous Flow Mode 
operation, determine the duration of operating time. The following table provides estimates of amount of time that a new, fully charged iGo Battery will operate.
Typical	New	Battery	Operation	Time
Setting	 Continuous	Flow	 PulseDose	(20	BPM)
  1.0  4.0 hours  5.4 hours
  2.0  2.4 hours  4.7 hours
  3.0  1.6 hours  4.0 hours
  4.0  —  3.5 hours
  5.0  —  3.2 hours
  6.0  —  3.0 hours
NOTE–Be sure to check the battery charge level before travel. Battery will discharge over time. 

WARNING

Do	not	short	circuit	the	Battery’s	metal	contacts	with	metallic	objects	such	as	keys	or	coins.	It	may	cause	sparks	or	excessive	heat.
Do	not	tamper	with,	disassemble,	puncture	or	crush	the	Battery.	There	are	no	serviceable	parts	inside	the	Battery.	Do	not	open.	Battery	electrolytes	may	be	toxic	if	
swallowed	and	can	be	harmful	to	skin	and	eyes.	Keep	the	Battery	away	from	children.
	Exposing	the	Battery	to	water	or	other	liquids	may	cause	personal	injury.
Replace	the	Battery	with	only	approved	DeVilbiss	Rechargeable	Battery.	The	iGo	system	can	only	work	with	a	DeVilbiss	Battery.	Use	of	a	damaged	battery	or	a	
non-approved	Battery	may	damage	the	unit,	present	a	risk	of	fire	or	explosion,	cause	personal	injury	and	void	the	warranty.
The	Battery	used	in	this	device	may	present	a	risk	of	fire	or	chemical	burn	if	mistreated.	DO	NOT	disassemble,	incinerate	or	heat	above	140°F	(60°C)	such	as	in	a	
vehicle	parked	in	the	sun	or	on	a	hot	day.
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Return	your	Battery	to	your	provider	for	proper	disposal.
	CAUTION–DO NOT drop the Battery or expose it to mechanical shock.
	CAUTION–Only use the Battery for its intended purpose.
NOTE–Operating time will degrade with Battery use and age.
NOTE– Store your Battery in a cool, dry location when not in use to help assure the longevity of your Battery.
 NOTE– Charging the Battery below 50°F (10°C) or above 104°F (40°C) may degrade the performance. The Battery will not charge above 45°C.
 NOTE– Fully recharge battery after each use.
 NOTE– Unit run time will also be reduced by letting the battery sit at a discharged state.
 STORAGE	NOTE– Battery should be charged at least once every 3 months.

Initial Battery Operation
The new battery packaged with your iGo Portable Oxygen System is not fully charged. Before using your iGo for the first time, you must install and fully discharge then fully 
charge the battery. 
1. Using battery power only, operate the iGo until the battery is fully drained. The unit will turn off and the power failure alarm will sound. 
2. Connect the AC Power Cord and plug in to completely charge the battery. This may require up to 4.5 hours of uninterrupted charging.
In the event of a power interruption, the iGo Portable Oxygen System will automatically switch to the battery operation if installed. When AC power is restored, the battery will 
automatically start recharging. If the battery is not present during a power interruption, the Power Fail alert will activate, and the iGo will stop operation. When power is 
restored, unit will resume oxygen production unless the Power Button was pressed to stop the Power Fail Alert. 

Typical Battery Recharge Time
The typical time to recharge your battery from a fully discharged condition is 2.0 hours to 4.5 hours dependent upon the flow setting. If the Battery is too warm, charging will 
not begin until it sufficiently cools. Extreme temperature (high or low) may extend charge time.

OPERATING YOUR IGO 

WARNING

Do	not	leave	iGo	running	when	not	in	use.	Do	not	leave	cannula	unattended	while	unit	is	delivering	oxygen.	High	concentrations	of	oxygen	can	cause	rapid	
burning.	Keep	the	equipment	in	a	well-ventilated	area.
1.  Check to see if the air filter is in place before using. If the air filter needs to be cleaned, wash with soapy water and allow to dry before using. If necessary, replace with a 

new air filter. 
2. Plug unit into AC Power, DC Power or make sure there is a charged Battery installed.  

NOTE–Every time a button is pressed or when a change to the power source occurs, the iGo will give a short, audible chirp.
3. Connect the tubing to the oxygen outlet and the cannula.
DANGER

	If	tubing	becomes	disconnected	during	operation,	iGo	does	not	alert.	Check	flow	at	the	cannula	to	verify	oxygen	delivery.
4.  Attach a standard nasal cannula to the oxygen outlet and to your nose and face. Breathe normally through the cannula. 
	 	CAUTION–To ensure there is adequate flow to deliver oxygen, the length of the tubing must not exceed 50 feet (15.2m) when using Continuous Flow Mode and must not 

exceed 35 feet (10.5m) when operating in PulseDose Mode for adequate breath detection.
5.  Press and hold the Power Button to turn your iGo On. When the unit is turned On, all the lights on the control panel will illuminate briefly, and an audible alert will briefly 

activate. 
 a.   When using External Power:
  1)  In PulseDose mode: After a few seconds, the External Power, Normal Oxygen and Flow Rate lights will remain lit. The Flow Indicator Light will pulse with each 

breath. If a battery is installed, the Battery Status Lights will either illuminate to indicate battery charge level or cycle to indicate battery is charging.
  2)  In Continuous Flow mode: After a few seconds, the External Power, Normal Oxygen, Flow Indicator and Flow Rate lights will remain lit. If a battery is installed, 

the Battery Status Lights will either illuminate to indicate battery charge level or cycle to indicate battery is charging.
 b.   When using Battery Power: 
  1)   In PulseDose mode: After a few seconds, the Normal Oxygen and Flow Rate lights will remain lit. The Battery Status Gauge Lights will also be lit indicating 

battery charge level. The Flow Indicator Light will pulse with each breath. 
  2)   In Continuous Flow mode: After a few seconds, the Normal Oxygen, Flow Rate and Flow Indicator lights will remain lit. The Battery Status Gauge Lights will 

also be lit indicating battery charge level.
	 NOTE–The DeVilbiss iGo has an oxygen sensing device (OSD®) to monitor oxygen purity once the oxygen stabilization process is complete (after approximately the first 

20 minutes of operation). Once stabilized, the OSD monitors the oxygen purity and will alert if purity falls below an acceptable level.
6.  To change your Delivery Mode, press the Mode Select button. The iGo will come on at the last mode and flow setting used.
 a.   Continuous Flow Operation - When operating in Continuous Flow Mode, a continuous supply of oxygen will flow through your tubing and nasal cannula. 
 b.    PulseDose Operation - When operating in PulseDose mode, an alert will beep after 30 seconds if a breath is not detected. If another 60 seconds elapses, and no 

breath is detected, the unit will switch to Continuous Flow at the last Continuous Flow setting used. 
	 	NOTE–PulseDose dramatically extends the use time of the iGo Portable Oxygen System to offer increased mobility with improved comfort and increased efficiency. Many 

users find PulseDose oxygen delivery more comfortable than continuous flow delivery systems.  

WARNING
PulseDose	Flow	settings	should	be	determined	for	each	patient	individually.	Settings	from	Continuous	Flow	applications	may	not	be	applicable	to	PulseDose	
Mode.
As	with	conserving	devices,	the	iGo	may	not	be	able	to	detect	some	respiratory	efforts	in	PulseDose	mode.	
CAUTION–Do not use with other equipment (i.e. humidifier, nebulizer, etc.) when in PulseDose delivery mode. The iGo will not detect a breath and will default to Continuous 
Flow.
NOTE–A pediatric or low-flow cannula should not be used in PulseDose delivery mode. The reduced diameter of the cannula causes too much back pressure and will affect 
the oxygen volume delivered.
NOTE–PulseDose delivers oxygen in a very short “puff.” It does not deliver oxygen continuously. The length of time that PulseDose delivers oxygen will not vary from breath to 
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breath. The time is set in correlation to the patient’s prescription setting.
NOTE– You will get longer operating time on your Battery if you operate your iGo in PulseDose mode.
7.  Check the Flow Rate to make sure it is set to your prescription setting. If adjustment is needed, use the Flow Rate Setting buttons to adjust the flow rate to the setting 

prescribed by your physician. NOTE– Your DeVilbiss provider may have set the flow so that it cannot be adjusted.

WARNING

Under	certain	circumstances,	oxygen	therapy	can	be	hazardous.	Seeking	medical	advice	before	using	an	oxygen	concentrator	is	advisable.	It	is	very	important	to	
follow	your	oxygen	prescription.	Do	not	increase	or	decrease	the	flow	of	oxygen	-	consult	your	physician.
8. When you have finished using the iGo, press and hold the Power Button to turn Off. Store the iGo in a cool, dry location when not in use. 

TRAVEL

The iGo has two options for portability. Both are for use on pedestrian surfaces:

Rolling Carry Case
1. Place the iGo in the carry case. 
2.  The carry case has an opening for the cannula and one for external power connections. It also has several screened openings for airflow. Never block the air openings. 

Do not use a carry case other than one approved by DeVilbiss.
3. To adjust the handle height either pull up on the handle and/or press the button and push down on the handle. 

CAUTION–The iGo should be taken as a carry-on item if traveling by air. If you are checking the iGo as luggage, it must be packed in a protective case. The Rolling 
Carry Case does not provide adequate protection if checking the iGo. 

Detachable Wheeled Cart
1. Align the locator holes on the bottom of the unit to the tabs on the cart. 
2. Align the screw to the insert on the back of the iGo and hand- tighten the knob on the cart. 
3. Push the button on the cart handle to adjust the height. 
	 CAUTION–  When transporting the iGo, care should be taken to avoid excessive shock.
	 NOTE–   Before starting a trip, check with your DeVilbiss provider for options (e.g. extra battery/AC Cord for use at destination). Refer to Accessories for appropriate cord.

RESERVE OXYGEN SYSTEM
As a precaution, your DeVilbiss provider may supply you with a reserve oxygen system. If your unit loses electrical power or fails to operate correctly, the Patient Alert System 
will sound to signal you to switch to your reserve oxygen system (if provided). Contact your DeVilbiss provider.
WARNING

Availability	of	an	alternate	source	of	oxygen	is	recommended	in	case	of	power	outage	or	mechanical	failure.	Consult	your	physician	for	the	type	of	back-up	
system	required.	Do	not	ignore	alerts.

TROUBLESHOOTING
The following troubleshooting chart will help you analyze and correct minor iGo malfunctions. If the suggested procedures do not help, switch to your reserve oxygen system 
and call your DeVilbiss homecare provider. Do not attempt any other maintenance.

WARNING

To	avoid	electric	shock	hazard,	do	not	remove	the	covers.	There	are	no	user-serviceable	internal	components.	The	covers	should	only	be	removed	by	a	qualified	
DeVilbiss	provider/DeVilbiss	homecare	technician.	

SYMPTOM POSSIBLE	CAUSE REMEDY
Unit does not operate. No lights are 
illuminated and nothing happens when power 
button is pressed and held for 1 second.

1.  Power button was not held. 1.  Press Power button and hold for 1 second.
2.  No External Power and no charged battery installed. 2.  Plug into external power or install charged battery.
3. Unit malfunction. 3. Contact your DeVilbiss provider.

Unit does not operate. External Power Light 
flashes with audible alert. Power Fail Alert is 
activated.

1. AC power cord not properly inserted into wall outlet 
or DC adapter not attached.

1. Check power cord connection at the wall outlet and adapter connection to 
unit.

2.  Charged battery not installed or defective battery. 2. Install charged battery or contact your provider for a replacement battery.
3.  No power at wall outlet. 3. Check your home circuit breaker and reset if necessary. Use a different wall 

outlet if the situation occurs again.
4.  Faulty AC Adapter. 4.  Contact your DeVilbiss provider.
5.  Faulty DC accessory power port outlet. 5.  Check automotive fuse.
6.  Faulty DC Adapter. 6. Contact your DeVilbiss provider.

No Breath Detected light flashing and audible 
alert sounding (PulseDose Mode only). 
Unit set up for PulseDose mode but changed 
to Continuous Flow because no breath was 
detected.

1.  Obstructed cannula or oxygen tubing. 1. Detach cannula. If proper flow is restored, clean or replace if necessary. 
Disconnect the oxygen tubing at the oxygen outlet. If proper flow is restored, 
check oxygen tubing for obstructions or kinks. Replace if necessary.

2.  Cannula is not adjusted properly. 2. Check all cannula connections to make sure they are tight, and adjust the 
cannula to fit comfortably in your nose. Ensure tubing is not kinked.

3. Tubing/cannula too long. 3. Replace with shorter tubing/cannula.
4. Humidifier attached. 4. Remove humidifier.
5. Low flow cannula being used. 5. Replace with standard cannula.
6. Atmospheric Pressure Port obstructed. 6. Remove obstruction.
7.  Patient not candidate for PulseDose delivery.
NOTE-Unit will automatically change to CF Mode if 
this condition is not corrected.

7. Use CF delivery for patients that fail to trigger equipment (e.g. mouth 
breather with closed soft palate.)
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SYMPTOM POSSIBLE	CAUSE REMEDY
Cannot adjust/change the flow rate. 1. Flow rate has been locked by your provider. 1. Contact your DeVilbiss provider.

2. Unit malfunction. 2. Contact your DeVilbiss provider.
Yellow Low Oxygen light is illuminated. 
OR	
Red Service Required light is illuminated with 
audible alert.
External Power and/or Battery Power lights 
illuminated. Unit is operating.

1. Air filter is blocked. 1. Check the air filter. If the filter is dirty, wash it following the cleaning 
instructions.

2. Exhaust is blocked. 2. Check the exhaust area and make sure there is nothing restricting the unit 
exhaust.

Red Service Required light is illuminated. 
External Power and/or Battery Power lights 
illuminated. Audible alert is sounding. Unit 
does not operate.

1. Air filter is blocked. 1. Check the air filter. If the filter is dirty, wash it following the cleaning 
instructions.

2. Exhaust is blocked. 2. Check the exhaust area and make sure there is nothing restricting the unit 
exhaust.

3. Unit is overheated. 3a. Allow unit to cool and try again. 
3b. Move unit to cooler location.

Power Fail Alert activates (External Power 
light flashes and audible alert sounds).

1. Battery completely discharged. 1. Recharge battery.
2.  Lost external power without battery installed. 2. Install battery or plug into external power.

Red Service required light is flashing. Flow 
Indicator light is flashing. Audible Alert is 
sounding. Unit is operating.

1.  Blocked or defective cannula or oxygen tubing 1. Detach cannula. If proper flow is restored, clean or replace if necessary. 
Disconnect the oxygen tubing at the oxygen outlet. If proper flow is restored, 
check oxygen tubing for obstructions or kinks. Replace if necessary.

Unit does not operate when using with 
charged battery. Power Fail alarm activates.

1. Battery is overheating. 1. Allow battery to cool.

DC Adapter is attached. Unit runs from 
Battery or does not run. The External Power 
Present Light not illuminated.

1.  Poor connection to DC power source. 1. Ensure the DC accessory outlet is clean and a good connection can be 
made. Insert the other end of the DC Adapter into the vehicle's DC accessory 
outlet. 

2. Vehicle power source (vehicle accessory connector) 
dropped too low for the DC Adapter.

2. If the vehicle power source drops too low for the DC Adapter, the iGo will 
revert to Battery operation (if present) or will cease operation until power is 
restored. 

3. Fuse in vehicle is blown. 3. Check the fuse and replace if necessary.

Lowest Battery Status Light is Yellow. Unit 
beeps once.

1. Battery needs to be charged. 1.  Plug unit into AC power or replace discharged battery with charged battery.

2.  Plug unit into DC accessory outlet to operate unit (battery will not recharge 
on DC power).

Battery Status Lights never indicate fully 
charged.

1. Battery needs to be conditioned. 1. Fully discharge battery then recharge.
2. Defective battery. 2. Contact your DeVilbiss provider.

Yellow Battery Status light is flashing. 1. Unit is equipped with built-in battery test, and the 
battery pack is being checked.

1. If light flashes longer than 5 minutes, battery is defective. Contact your 
DeVilbiss provider for a replacement.

Audible Alert sounds intermittently when 
operating from DC Adapter.

1. Vehicle not running. 1. Start vehicle.
2. Poor connection to DC power source. 2. Ensure the DC accessory power port outlet is clean, and a good connection 

can be made. Insert the DC Adapter into the vehicle’s DC accessory outlet.
3.  Vehicle electrical system overloaded or defective. 3. Have a qualified auto technician check electrical system while iGo is 

attached.
Short Battery Run Time. 1. Battery needs to be reconditioned. 1.  Perform a complete discharge and then a 100% charge of the battery.

2. Air filter is blocked. 2. Check the air filter. If the filter is dirty, wash it following the cleaning 
instructions.

3. Exhaust is blocked. 3. Check the exhaust area and make sure there is nothing restricting the unit 
exhaust.

4. Intake filter silencer is blocked. 4.  Replace the intake silencer/filter.
If any other problems occur with your iGo. 1. Turn your unit Off and switch to your reserve oxygen system. Contact your 

DeVilbiss provider immediately.

CARING FOR YOUR DEVILBISS IGO PORTABLE OXYGEN SYSTEM

WARNING

Before	attempting	any	cleaning	procedure,	turn	the	unit	Off	and	disconnect	from	AC	or	DC	power.	
Do	not	use	lubricants,	oils	or	grease.

Air Filter
The air filter should be cleaned at least once a week. To clean, follow these steps:
1. Remove the air filter. 
2.  Wash in a solution of warm water and dishwashing detergent.
3.  Rinse thoroughly with warm tap water and towel dry. The filter should be completely dry before reinstalling.
	 CAUTION–To prevent product damage, do not attempt to operate the unit without the air filter or while the filter is still damp.
 NOTE– Device has an internal intake filter that must be inspected by a qualified provider/technician every 3 years.

AC Adapter and Power Cord/DC Adapter
The adapters and power cords should be cleaned as needed. To clean, follow these steps:
1. Disconnect cords from the iGo before cleaning. 
2. Clean the cords by using a damp cloth with a mild household cleaner and wipe dry.
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Cannula/Mask, Tubing and Humidifier Bottle
Clean and replace the cannula/mask, tubing and humidifier bottle according to the manufacturer’s instructions.

Exterior Covers and DeVilbiss Rechargeable Battery

WARNING

To	avoid	electric	shock,	do	not	remove	the	iGo	covers.	The	covers	should	only	be	removed	by	a	qualified	DeVilbiss	provider.	Do	not	apply	liquid	directly	to	the	
covers	or	utilize	any	petroleum-based	solvents	or	cleaning	agents.
Use	of	harsh	chemicals	(including	alcohol)	is	not	recommended.	If	bactericidal	cleaning	is	required,	a	non-alcohol	based	product	should	be	used	to	avoid	
inadvertent	damage.
The exterior covers and rechargeable battery should be cleaned as needed. To clean, follow these steps:
1.  The battery should remain installed and be wiped clean with the covers. If battery is removed, wipe the battery bay and battery with a Dry Cloth only. 
2. Clean the iGo exterior covers by using a damp cloth with a mild household cleaner and wipe it dry.
If device has been exposed to contagious pathogens, contact your provider for instructions.
Rolling Carry Case and Detachable Wheeled Cart
The carry case and/or cart should be cleaned as needed. To clean, follow these steps:
1. Remove the iGo from the carry case or cart before cleaning. 
2. Clean the case or cart by using a damp cloth with a mild household cleaner and wipe dry. 
Battery Storage
Your Battery should be stored in a cool, dry location when not in use. 

Battery Disposal / Disposal of Equipment and Accessories
Your Battery is rechargeable and can be recycled. Follow local governing ordinances and recycling plans regarding disposal of device components. Do not dispose of the 
rechargeable Battery. Contact your DeVilbiss provider before disposal of battery or any iGo components.

PROVIDER’S NOTES - Cleaning and Disinfection When There is a Patient Change

When medical devices have been used with a patient, contamination with human pathogenic germs should be assumed (unless there is evidence to the contrary), and the next 
patient, user or third party should be protected by appropriate handling, cleaning and preparation. When a device is required to be used with a different patient or placed into 
storage for future use, people must be protected during the transport, handling and storage of the device, and the device must be cleaned and disinfected by appropriately 
trained personnel before reuse. The cleaning and disinfection process may only be done by the manufacturer or by an appropriately trained individual (i.e., home care 
technician, biomedical technician, respiratory therapist, nurse).
NOTE–If the following described complete processing of the concentrator by an appropriately trained individual is not possible, the device must not be used by another patient!
DeVilbiss	Healthcare	recommends	that	at	least	the	following	procedures	be	carried	out	by	the	manufacturer	or	a	qualified	third	party	between	uses	by	different	
patients.
NOTE–If preventive maintenance is due at this time, these procedures should be carried out in addition to the servicing procedures.
1.  Dispose of all accessory components that are not suitable for reuse. This includes but may not be limited to the oxygen tubing, tubing connectors, the nasal cannula 

and/or mask, oxygen outlet connector and humidifier bottle.
2  The	concentrator	must	be	disconnected	from	the	power	supply	for	this	step: Open the concentrator and remove all dust deposits inside the cabinet with an 

appropriate vacuum cleaner
3  Clean and disinfect all parts of the cabinet inside and outside and the power cord with a suitable disinfecting agent, (e.g., Microbac Forte or Terralin®).
4  Check the cord, the plug on the back of the device, the power switch, the fuse holder and the indicator light for possible damage
5  Replace all damaged or worn components
6.  Replace the cabinet air filter on the back of the device.
7.  Check the oxygen concentration. If the device is within specification, the extended life intake bacteria filter does not need to be replaced between patients. If the oxygen 

concentration is not within specification, the provider should refer to the service manual section on Troubleshooting.

SPECIFICATIONS
Dimensions (H x W x D) ...........................................................................................................................................15 inches x 11 inches x 8 inches (38.0 cm x 28.0 cm x 20.0 cm)
Weight ..............................................................................................................................................................19 pounds (8.6 kg) with Battery; 15.5 pounds (7.0 kg) without Battery
Flow Rate Settings ................................................................................................................................................................................................................1 to 6 in PulseDose Mode 
  1 to 3 LPM in Continuous Flow Mode
Maximum Recommended Continuous Flow (@ nominal outlet pressures of 0 and 7 kPa) ................................................................................................................................3 LPM
Maximum Breathing Rate (PulseDose mode only) ...................................................................................................................................................................40 BPM @ settings 1-4 
  37 BPM @ setting 5 
  31 BPM @ setting 6
Oxygen Concentration  ................................................................................................................................................................................................... 91% ± 3% for all flow settings
Maximum System Pressure ............................................................................................................................................................................................................15 psig (103.5 kPa)
Oxygen Outlet Pressure ...................................................................................................................................................................................................5.0 ± 1.0 psig (34.5 ± 7 kPa)
Operating Temperature.....................................................................................................................................................................................................41°F to 104°F (5°C to 40°C)
Operating Humidity ...........................................................................................................................................................................................10%  - 95% at 82.4°F (28°C) dew point
Transportation and Storage Temperature ................................................................................................................................................................  -4°F to +140°F (-20°C to +60°C)
Transportation and Storage Humidity .............................................................................................................................................................................. 10% to 95% non-condensing
Transportation and Storage Atmospheric Pressure (at nominal temperature and humidity) (Tested at ~933 hPa) ......................................................................640 hPA - 1010 hPA
Altitude (Tested at ~933 hPa) ................................................................................................................................................................................... 0 –13,123 feet (0 – 4,000 meters)
Nominal Sound Level ....................................................................................................................................................................................40 dBA at 3 in PulseDose Delivery Mode
Maximum Sound Level in Battery Mode (from front) @ 3 LPM continuous flow ................................................................................................................................................48 dBA
Maximum Sound Level as test per ISO 8359 .....................................................................................................................................................................................................55 dBA
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Pressure Relief Mechanism .......................................................................................................................................................................................... 20 psi ±20% (138 kPa ± 20%)
OSD Set Points ...............................................................................................................................................................................................................≥ 84% - Normal Light (green)
  76-83% - Low O2 Light (yellow)
  ≤ 75% - Service Required Light (red) and Audible Alert
Device Classification  .......................................................................................................Class 1, Type BF Applied Part, IPX1 (Battery Mode Only), IPX0 (AC and DC Input Mode)
The DeVilbiss iGo Oxygen Concentrator meets RTCA DO-160F Section 21 Class M for battery	operation	only	Airline	Use.
Electrical	Power:	
 DeVilbiss Rechargeable Battery (Lithium Ion) ...................................................................................................................................................................................... 8.8 Amp  Hrs
 AC Adapter Input Voltage Range ......................................................................................................................................................................................... 100-250Vac, 50/60 Hz
 DC Adapter ......................................................................................................................................................................................................... 12 Volt Negative Ground Vehicles
Adapter	Manufacturer	Info:
 AC Adapter ..............................................................................................................................................Jerome Industries Model # WSX828M, Autec Model # DT-EM250-2805
 DC Adapter .........................................................................................................................................................................................................................EDAC, Model ED1010E
Audible	Alerts:
• Power Fail
• Low Battery

• Low Oxygen Output
• High Flow/Low Flow
• No Breath Detected in PulseDose Mode

• High Temperature
• Unit Malfunction

CAUTION–When moving the iGo from an extreme environment, allow time for your iGo to acclimate to the recommended operating environment. Operating your iGo outside 
the recommended operating environment may impact performance, cause damage and void the warranty. 
Specifications subject to change without notice. 
DeVilbiss will make available on request circuit diagrams, parts lists, etc.

DEVILBISS GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION

WARNING
Medical	Electrical	Equipment	needs	special	precautions	regarding	EMC	and	needs	to	be	installed	and	put	into	service	according	to	the	Electromagnetic	
Compatibility	[EMC]	information	provided	in	the	accompanying	documents.
Portable	and	Mobile	RF	Communications	Equipment	can	affect	Medical	Electrical	Equipment.
The	equipment	or	system	should	not	be	used	adjacent	to	or	stacked	with	other	equipment.	If	adjacent	or	stacked	use	is	necessary,	the	equipment	or	system	
should	be	observed	to	verify	normal	operation	in	the	configuration	in	which	it	will	be	used.
NOTE– The EMC tables and other guidelines provide information to the customer or user that is essential in determining the suitability of the Equipment or System for the 
Electromagnetic Environment of use, and in managing the Electromagnetic Environment of use to permit the Equipment or System to perform its intended use without 
disturbing other Equipment and Systems or non-medical electrical equipment.

Guidance	and	Manufacturer’s	Declaration	–	Electromagnetic	Emissions	
This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of this device should assure that it is used in such an 
environment.
Emissions	Test Compliance Electromagnetic	Environment	–	Guidance

RF Emissions CISPR 11 Group 1 This device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not 
likely to cause any interference in nearby electronic equipment. 

RF Emissions CISPR 11 Class B
This device is suitable for use in all establishments including domestic and those directly connected to 
the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. 

Harmonic emissions IEC 61000-3-2 Class B
Voltage fluctuations / flicker 
emissions Complies

Guidance	and	Manufacturer’s	Declaration	–	Electromagnetic	Immunity
This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of this device should assure that it is used in such an environment.
Immunity	Test IEC	60601	Test	Level Compliance	Level Electromagnetic	Environment	-	Guidance
Electrostatic discharge (ESD)  
IEC 61000-4-2

±6kV contact
±8kV air Complies Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with 

synthetic material, the relative humidity should be at least 30%

Radiated RF IEC 61000-4-3 3 V/m 80MHz to 2.7GHz Complies
Field strengths outside the shielded location from fixed RF transmitters, as 
determined by an electromagnetic site survey, should be less than 3 V/m. 
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following 
symbol:  
 Conducted RF IEC 61000-4-6 3 Vrms 150kHz to 80MHz Complies

Electrical fast transient  
IEC 61000-4-4

±2kV power line
±1kV I/O lines

Complies
Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital 
environment. 

Surge IEC 61000-4-5
±1kV differential
±2kV common

Complies

Power frequency magnetic field  
IEC 61000-4-8 3 A/m Complies Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical 

location in a typical commercial or hospital environment.

Voltage dips, short interrupts and 
voltage variations on power supply 
input lines IEC 61000-4-11

>95% dip 0.5 cycle  
60% dip 5 cycles  
70% dip 25 cycles  
95% dip 5 secs.

Complies
Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital 
environment. If the user of this device requires continued operation during 
power mains interruptions, it is recommended that the device be powered from 
an uninterruptible power supply or battery.
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