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1. Popis přístroje

1.1 Použití
Úkolem kyslíkového koncentrátoru OXYMAT ® 3 je zvyšovat podíl  kyslíku (O 2 ) ve 
Vámi  vdechovaném  vzduchu. Kyslíková  terapie  je  důležitým  léčebným  opatřením. 
U  mnoha  těžkých  onemocnění  dýchacích  orgánů  a  poruchách  srdeční  činnosti  
a krevního oběhu představuje jedinou účelnou možnost terapie. Kyslíková terapie (O 2 ) 
je nečastěji  používaná profylaxe nebo terapie, která se nasazuje v případě hrozícího 
nebo již existujícího nedostatečného okysličování (hypoxie).

Váš  lékař  Vám  poradí,  zda  potřebujete  zásobování  kyslíkem  jako  rezervu  pro 
případ nouze.

Pokud potřebujete ve vdechovaném vzduchu nepřetržitě zvýšenou koncentraci kyslíku, 
pak musí být pro případ poruchy (např. výpadek elektrického proudu) vždy k dispozici 
nouzový zdroj  z kyslíkové láhve (viz ”4.6 Tipy” na straně 11).   Zeptejte  se ,prosím, 
Vašeho lékaře, zda je ve Vašem případě nutný nouzový zdroj.



1.2 Popis funkce

• Tento oddíl Vám představuje nejdůležitější technické 
základy principu práce přístroje OXYMAT ® 3.

• Elektricky  poháněný  kompresor  nasává  přes  pra-
chové a jemné filtry vzduch z okolního prostředí a 
tlačí lehce komprimovaný vzduch do nádoby s mole-
kulárními síty.

• Molekulární síta mají tu vlastnost, že pohlcují dusík, 
obsažený ve vzduchu.

• Vzduch  obohacený  kyslíkem  proudí  z  nádob  do 
kyslíkové nádrže a odtud se dostává přes regulátor 
tlaku do výstupu kyslíku kyslíkového koncentrátoru 
OXYMAT ® 3. 

• Požadované množství (flow) kyslíku můžete nastavit 
na  stavěcím  kolečku  24  pro  dávkování  kyslíku. 
Používáte-li průtokoměr, regulujete flow na otočném 
knoflíku  27. Na horní hraně kuličky průtokoměru 22 
můžete odečíst flow..

• Řízení přístroje provádí po každém zapnutí autotest 
celého kyslíkového zařízení. Tento test trvá přibližně 
jednu  minutu.  Pokud  se  během  tohoto  autotestu 
zjistí  závada  v  kyslíkovém  zařízení,  která  má  za 
následek pokles celkové koncentrace O2 pod 82 %, 
zapíná se žlutý indikátor stavu 19 .

• Po  provedení  autotestu  přejde  OXYMAT  ®  3  do 
normálního  provozu.  Řízení  průběhu  přitom  trvale 
kontroluje  elektrický  a  pneumatický  okruh 
kyslíkového zařízení.



Zákaz kouření, 
manipulace 
s otevřeným světlem 
a ohněm v okolí!

2. Bezpečnostní instrukce

Pro Vaši vlastní bezpečnost a podle požadavků Zákona 
o  lékařských  výrobcích  dodržujte,  prosím,  následující 
body.
• Přečtěte, prosím, pozorně tento Návod k použití. Je 

součástí přístroje OXYMAT ® 3 a musí být kdykoli  
k dispozici.

•  Věnujte, prosím, pozornost také Návodům k použití 
všech součástí příslušenství.

•  Používejte OXYMAT ® 3 jen k popsanému účelu.
• Váš kyslíkový koncentrátor OXYMAT ® 3 obohacuje 

kyslíkem vzduch z okolního prostředí. Při provádění 
terapie pomocí přístroje OXYMAT ® 3 může přijít Váš 
oděv do styku se vzduchem, obohaceným kyslíkem. 
To  znamená  zvýšenou  hořlavost  oděvu.  Proto  je  
v  blízkém  okolí  zakázáno  kouření,  otevřené  světlo 
(svíčky) nebo oheň (krb).  Toto platí  také po terapii, 
dokud  zvýšená  koncentrace  kyslíku  z  oděvu  nevy-
prchá. 

• Prosím,  pamatujte  na  to,  jde  o  Vaši  vlastní   
bezpečnost!

• Napětí  sítě,  uvedené  na  přístroji  musí  souhlasit  
s napětím v síti u Vás doma.

• Váš  OXYMAT  ®  3  nasává  během  doby  provozu 
vzduch z okolního prostředí.  Proto se nesmí těleso 
přístroje  zakrývat.  Dbejte,  prosím,  na  to,  aby 
ventilační štěrbiny byly vždy volné.

• Dbejte  na  to,  aby  nasávaný  vzduch  neobsahoval 
kouř, výfukové plyny z automobilů nebo nečistoty.

• Nasávaný vzduch koncentrátoru  se rovněž používá 
pro  chlazení.   Nestavte  proto  OXYMAT ® 3  přímo 
před topení nebo na přímé sluneční světlo.

Výstražné instrukce na přístroji
Kyslíkový přístroj!
Zvýšené nebezpečí požáru!

 Zákaz kouření, manipulace s otevřeným světlem a ohněm v okolí!
 Udržujte přístroj a hadice v čistotě od oleje a tuku!
 Neodstraňujte z přístroje žádné kryty!
 Svítí-li přerušovaně světlo O/I, vyčkejte provedení autotestu, přibl. 1 minuta bez flow!



• Nestavte, prosím, OXYMAT ® 3 do vlhkých místností (např. do koupelny) nebo na 
balkon. Trvalé  pohlcování  vlhkosti  poškozuje  molekulární  síta  a  může  mít  za 
následek výpadek přístroje OXYMAT ® 3.

• Pamatujte na týdenní čistění hrubého prachového filtru 13.
• Pro zabránění infekci nebo bakteriální kontaminaci dodržujte pokyny v oddílu Čištění 

a dezinfekce.
• Pokud  se  rozsvítí  červený  indikátor  stavu  18  a  současně  zazní  výstražný  tón, 

vypněte prosím, OXYMAT® 3 a obraťte se na Vašeho odborného prodejce..
• Pokud žlutý indikátor stavu  19  svítí současně se zeleným indikátorem provozu  20, 

můžete přístroj dále provozovat. Světlo včas varuje před interní závadou přístroje, 
kterou by měl odstranit Váš odborný prodejce.

• Kyslíková terapie může při nesprávné aplikaci/dávkování mít vedlejší účinky. Proto 
se doporučuje před použitím přístroje poradit se s lékařem.

• Nepoužívejte prosím bezdrátové telefony (mobilní telefony v bezprostřední blízkosti 
OXYMAT® 3.

• Z důvodu nebezpečí požáru nepoužívejte na přístroji  OXYMAT® 3 žádná maziva 
(tuky, oleje, alkohol).

• Po delších odstávkách (několik měsíců) nechte odborným prodejcem zkontrolovat 
koncentraci kyslíku v přístroji OXYMAT® 3.

• Provozujte, prosím, OXYMAT® 3 jen s výrobky, doporučenými v tomto návodu. Při 
použití s jinými výrobky nelze zaručit bezvadnou funkci.

• Pokud je příslušenství, doporučené v Návodu k použití (zvlhčovač, nosní brýle atd.) 
nebo náhradní  díly nahrazeno cizími  výrobky,  může dojít  k  omezením ve funkci, 
snášenlivosti kyslíku nebo biokompatibility.

• Při  použití  systémů  sterilní  vody  používejte,  prosím,  Kendall  Respiflo  500  ml  
s připojovacím závitem UNF 9/ 16”.



3. Instalace

3.1 Ustavení

Upevněte přiloženou kartu s výstražnými pokyny ve 
Vašem mateřském jazyce na OXYMAT® 3. 

• Při výběru stanoviště se řiďte následujícím:
• Zvolte dobře větrané stanoviště, na kterém OXYMAT® 

3 neruší.
• Stanoviště by mělo tvořit bod ve středu bytu, abyste se 

s dávkovacím monitorem 9 a spojovací hadicí v délce 
20 m 7 mohli pokud možno volně pohybovat.

• Pokud Vás ruší hluk při provozu, postavte OXYMAT® 
3 do vedlejší místnosti.

• Stanoviště Vašeho přístroje OXYMAT® 3 by mělo být 
rovné  a  suché. Nestavte  prosím  OXYMAT  ®  3  do 
vlhkých místností nebo na balkon.

• Nasávaný vzduch koncentrátoru s rovněž používá pro 
chlazení.   Nestavte proto OXYMAT ® 3 přímo před 
topení nebo na přímé sluneční světlo.

• Doporučuje  se  postavit  ho  na  hladký  podklad,  aby 
zůstala zaručena cirkulace vzduchu. Z tohoto důvodu 
nestavte přístroj na tlusté koberce.

• Vzdálenost  od  stěn  nebo  nábytku  by  na  všech 
stranách měla činit minimálně 10 cm.

Aretace a uvolnění koleček přístroje OXYMAT® 3
OXYMAT® 3 má na obou předních kolečkách po jedné 
aretační brzdě.
• Stlačte aretační páku nohou směrem dolů pro 

zablokování koleček
• Pro uvolnění brzdy tlačte aretační páku směrem 

nahoru.



3.2 Připojení na dávkovací monitor a nosní brýle

Na výstupu kyslíku přístroje OXYMAT® 3 se připojuje dlouhá hadice.

1. Našroubujte  připojovací  objímku  s  převlečnou 
matkou 6 na výstup kyslíku 5.

2. Spojte dlouhou spojovací hadici 20 m 7 s výstupem 
kyslíku 5 přístroje OXYMAT® 3 a s přípojkou 23 na 
dávkovací jednotce dávkovacího monitoru 9. 

3. Nyní  spojte  krátkou  spojovací  hadici  11  (3  m)  
s  nosními  brýlemi  12  a  přípojkou  probublávacího 
zvlhčovače 26. 

4. Nyní  můžete OXYMAT® 3 připojit  pomocí  kabelu 
do zásuvky. Pamatujte, že potřebujete napětí v síti 
230 V.

U všech spojek dbejte na pevné připojení.

3.3 Připojení na průtokový monitor a nosní brýle

1. Našroubujte přípojku  28  průtokoměru  16  na výstup 
kyslíku 5 přístroje OXYMAT® 3.

2. Nyní  spojte  krátkou  spojovací  hadici  17  (10  m)  
s nosními brýlemi 12 a přípojkou průtokoměru 29.  

3. Nyní můžete OXYMAT® 3 připojit pomocí kabelu do 
zásuvky.  Pamatujte,  že  potřebujete  napětí  v  síti  
230 V. Dodržujte návod k obsluze přístroje.



4. Obsluha

4.1 Před zapnutím
• Pokud byl přístroj před zapnutím skladován v chladném 

prostředí  pod  +10  °C  přeneste  ho,  prosím,  do  teplé 
místnosti a vyčkejte se zapnutím přibl.  30 min, aby se 
OXYMAT® 3 mohl zahřát na teplotu místnosti.

• Odšroubujte  zvlhčovací  skleničku  25  probublávacího 
zvlhčovače  z  dávkovacího  monitoru  9  a  naplňte 
skleničku  až  po  značku  destilovanou  (aqua  dest.  z 
lékárny),  demineralizovanou  nebo  převařenou  vodou. 
Následně skleničku zvlhčovače našroubujte zpět.

• Používáte-li systém sterilní vody, namontujte ho, prosím, 
podle odpovídajícího montážního návodu.

                                       4.2 Zapínání a vypínání

1.   Zapněte OXYMAT® 3 pomocí hlavního vypínače 2 .
      Pak probíhá autotest.:

− Okamžitě se rozsvítí červený indikátor 18, žlutý 
stavový indikátor 19 a zelený indikátor provozu 20 

− na krátkou dobu;
− pak svítí přerušovaně zelený indikátor provozu 20 
− po  dobu trvání autotestu (přibl. 1 minutu);
− během autotestu slyšíte, že se zastaví kompresor a 

přibližně po 30 sekundách se vypustí systémový tlak 
(syčení). Přitom probíhá interní zkouška těsnosti. Pak 
se kompresor opět rozběhne;



− pokud přístroj funguje bezvadně, svítí po autotestu 
jen zelený indikátor provozu 20;

− žlutý  indikátor  stavu  19  varuje  před  závadou.  Měli 
byste  Váš  přístroj  nechat  zkontrolovat  odborným 
prodejcem;

− červený indikátor poruchy 18 upozorňuje na poruchu. 
OXYMAT® 3 se pak nesmí dále provozovat.

2.  Pomocí stavěcího kolečka 24 na dávkovací jednotce 
21  nastavte flow (průtok),  předepsaný lékařem. Na 
průtokoměru  16  můžete  nastavit  flow  na  otočném 
knoflíku 27. Na horní hraně kuličky 22 odečítáte flow. 
Ukazatel udává množství v litrech za minutu.

3. OXYMAT® 3 je  nyní  připraven k  provozu. Nyní  si 
můžete nasadit nosní brýle 12 .

4. Po  skončení  terapie  vypněte  OXYMAT®  3 
stisknutím  vypínacího/zapínacího  přepínače  2  . 
Nastavení pro flow může zůstat ve zvolené poloze.



4.3 Indikátory
Indikátory na přístroji OXYMAT® 3

• Počítadlo provozních hodin 4: ke kontrole intervalů pro 
údržbu.

• Zelený indikátor provozu 20:

– svítí vždy, když je OXYMAT® 3 zapnutý;
– svítí přerušovaně po zapnutí v průběhu autotestu..

• Žlutý  indikátor  stavu  19  pro  zařízení  O2: svítí  jen 
tehdy, zjistí-li se při autotestu závada, která by mohla 
mít  za  následek  snížení  výkonu  přístroje. V  tomto 
případě se obraťte na Vašeho odborného prodejce.

• Červený  indikátor  poruchy  18: v  případě  výpadku 
elektrického  proudu  nebo  přístroje  se  rozsvítí  tato 
žárovka. Současně  zazní  trvalý  výstražný  akustický 
signál (viz ”7. Poruchy a jejich odstranění” na straně 
15).

Indikátor na dávkovací jednotce
Na horní  hraně kuličky  22  v dávkovací  jednotce můžete 
odečíst flow. Flow se udává v litrech za minutu.

Indikátor na průtokoměru
Na horní  hraně kuličky  22  v na průtokoměru  16 můžete 
odečíst flow. Flow se udává v litrech za minutu.

Kyslíkový přístroj! Zvýšené nebezpečí 
požáru!
 zákaz kouření, manipulace s otevřeným 

světlem a ohněm v okolí!
 Neodstraňujte z přístroje žádné kryty!
 Udržujte přístroj a hadice v čistotě od oleje 

a tuku!
Svítí-li přerušovaně světlo O/I, vyčkejte 
provedení autotestu, přibl. 1 minuta bez flow!



4.4 Uvedení přístroje OXYMAT® 3 mimo provoz

Pokud uvádíte přístroj na delší dobu mimo provoz, vyčistěte a vysušte bezpodmínečně 
před uložením zvlhčovač, hadicový systém a nosní brýle.

4.5 Znovuuvedení přístroje OXYMAT® 3 do provozu

Pokud  byl  OXYMAT®  3  mimo  provoz  déle  než  6  měsíců,  musí  být  před  novým 
uvedením do provozu provedena odborným prodejcem kontrola funkcí (viz ”6. Kontrola 
funkcí” na straně 13) a měření koncentrace kyslíku.

4.6 Tipy

• Jako rezervu pro domácí využití, např. při výpadku proudu Vám Weinmann nabízí 
různé přenosné kyslíkové terapeutické přístroje.

• Jako zdroj kyslíku na cesty nabízí Weinmann přístrojovou jednotku OXYTRON® 3 
Mobil, se kterou můžete i na delší dobu opustit dům, aniž byste museli přerušovat 
dlouhodobou kyslíkovou terapii. Zeptejte se na tuto možnost Vašeho lékaře nebo 
odborného prodejce.

• Dlouhá spojovací  hadice  20  m  7  mezi  OXYMAT® 3 a dávkovacím monitorem  9 
zajišťuje  velkou  pohyblivost  uvnitř  Vašich  vlastních  čtyř  stěn. Můžete  tak  mít 
dávkovací  monitor  u  sebe a stačí  ho pouze přenést  na potřebné místo,  zatímco 
OXYMAT® 3 zůstává stát na místě. 12 Čištění a dezinfekce



5. Čištění a dezinfekce

• Nosní  brýle  12  smí  používat  vždy  jen  jeden  pacient,  aby  se  zabránilo  přenosu 
infekcí. Probublávací zvlhčovač 25 lze sterilizovat v autoklávu a může být sterilizován 
při 134 °C. Dbejte, prosím, na to, aby byl probublávací zvlhčovač  25 denně čištěn 
a/nebo  sterilizován.  Čištění  a  dezinfekce  probublávacího  zvlhčovače je  podrobně 
popsána v Návodu k použití  probublávacího zvlhčovače. V rámci domácí terapie, 
používá-li probublávací zvlhčovač pouze jedna osoba, postačuje běžný desinfekční 
prostředek. Po provedení dezinfekce pouze oplachujte součásti destilovanou vodou 
(aqua  dest.  z  lékárny),  demineralizovanou  nebo  převařenou  vodou  a  nechte  je 
oschnout.

• Ze zdravotních důvodů byste kromě toho měli pravidelně vodu vyměňovat - pokud 
možno denně.

• Očistěte prosím zevně po použití nosní brýle 12 a hadice 7, 11 nebo 17 pod tekoucí 
vodou po každém použití.

• Dodržujte, prosím, přiložené instrukce pro použití.

• Po každé výměně pacienta se musí vyměnit probublávací zvlhčovač 25, nosní brýle 
12, hadice 7, 11 nebo 17, hrubý prachový filtr 13 a filtr nasávání.

• Skříň  přístroje  a  elektrický  kabel  10 udržujte  v  čistotě  otíráním  desinfekčním 
prostředkem.

• Průtokoměr  16  můžete  očistit  vlhkým  hadrem  nebo  desinfikovat  otřením 
desinfekčním prostředkem.. Doporučuje se: ”Terralin” pro desinfekci nástrojů podle 
směrnic DGHM (dodržujte zde Návod k použití!).

Do hadic a do ventilačních štěrbin nesmí proniknout voda nebo desinfekční 
prostředek.



• Hrubý  prachový  filtr  13  na  zadní  stěně  přístroje 
OXYMAT® 3 byste měli jedenkrát týdně zbavit prachu. 
K tomu filtr vyjměte a vyklepejte ho. Hrubý prachový 
filtr  můžete  rovněž  čistit  vysavačem. Nezasahujte, 
prosím, tvrdými předměty do ventilačních štěrbin.

6. Kontrola funkcí

Provádějte, prosím, kontrolu funkcí dvakrát ročně nebo nechte následující body 
zkontrolovat odborným prodejcem.

1. Zapněte OXYMAT® 3 pomocí hlavního vypínače  2  . 
Pak probíhá autotest.:

− okamžitě  se  rozsvítí  červený  indikátor  18,  žlutý 
stavový indikátor 19 a zelený indikátor provozu 20 na 
krátkou dobu;

− pak svítí přerušovaně zelený indikátor provozu  20  po 
dobu trvání autotestu (přibl. 1 minutu);

− pokud přístroj funguje bezvadně, svítí po autotestu jen 
zelený indikátor provozu 20;

−žlutý  indikátor  stavu  19  varuje 
před  závadou. Měli  byste  Váš  přístroj  nechat 
zkontrolovat odborným  prodejcem;  červený 
indikátor poruchy  18  upozorňuje  na 
poruchu. OXYMAT® 3 se  pak nesmí  dále 
provozovat.

2. Zkontrolujte, zda  červené  počítadlo  minut 
počítadla provozních hodin 4 se po každých 
6  minutách otočí  dále.  Zkontrolujte,  prosím 
šroubovaná spojení  krytka 

zvlhčovače/sklenička  a  zvlhčovač/dávkovací  monitor  na  pevnost 
utažení. Je-li to možné, spoje dotáhněte          rukou.



4. Nastavte, prosím, flow na hodnotu 2 l/min na stavěcím kolečku 24 pro dávkování 
kyslíku.

5. Pro  kontrolu  dávkovacího  monitoru  9 zalomte  hadici  3  m  11.  Nebo  stáhněte 
hadici 3 m  11  z přípojky probublávacího zvlhčovače  25  a přípojku  26  přidržte. 
Systém  dávkovacího  monitoru  je  těsný,  když  kulička  průtokoměru  22  zcela 
poklesne. Při netěsnosti by se měly vyměnit těsnící kroužky na zvlhčovači.

6. Pro kontrolu dávkovacího monitoru  16,  zalomte hadici  3 m  17.  Nebo stáhněte 
hadici  17  z přípojky průtokoměru  29  a přípojku přidržte.  Průtokoměr  je  těsný, 
když kulička průtokoměru 22 zcela poklesne.

7. Zkontrolujte výstražný systém výpadku elektrické sítě. K tomuto účelu vytáhněte 
při zapnutém přístroji OXYMAT® 3 vidlici ze zásuvky. Zazní akustický signál a 
svítí červený indikátor poruchy 18.

8. Zasuňte nyní  vidlici  do zásuvky.  Poplach se musí vypnout  a přístroj  se znovu 
rozběhne.

9. Vypněte OXYMAT® 3, pokud ho již nepotřebujete. 



7. Poruchy a jejich odstranění

7.1 Obecně
Porucha Příčina Odstranění

Není slyšet zvuk motoru, 
nesvítí indikátor provozu, 
zazní poplašný signál 
výpadku sítě.

Defektní pojistky. Vyměnit pojistku (viz ”7.2 
Výměna pojistky 16).

není napětí v síti. Zajistěte napětí v síti.

Přístroj běží, vydává 
přerušovaně akustický 
signál a červený indikátor 
poruchy svítí přerušovaně.

Přístroj je přehřátý, 
vzduchové štěrbiny 
zacpané.

Vyčistit vzduchové štěrbiny. 
Nechat přístroj ochladit.

Přístroj po delším provozu 
vydává akustický výstražný 
přerušovaný signál, červený 
indikátor poruchy svítí 
přerušovaně, není již slyšet 
zvuk motoru.

Kompresor neběží.

Zkontrolujte, zda jsou 
nasávací štěrbiny vzduchu 
znečištěné. Nechat ochladit 
přístroj
. Do uplynutí delší doby 
znovu spustit. Zazní-li po 
krátké době
výstražný signál znovu, má 
přístroj závadu. Informujte 
odborného prodejce.

Na nosních brýlích není 
průtok, avšak na je na 
výstupu z přístroje.
Přístroj nevydává výstražné 
signály.

Hadicová spojení jsou 
přerušena. Hadice ´jsou 
zalomeny. Těsnění je 
defektní a šroubení je 
netěsné

Hadicová spojení jsou 
přerušena. Hadice jsou 
zalomeny. Těsnění je 
defektní a šroubení je 
netěsné Nejprve 
zkontrolujte, zda indikátor 
na dávkovacím monitoru 
ukazuje průtok. Zkontrolujte 
všechny hadicové spoje a 
šroubení na netěsnosti a 
popř. vyměňte těsnění.

Malý průtok. Distributor kyslíku ve 
zvlhčovači je ucpaný.

Vyčistit, popř. vyměnit 
distributor kyslíku.



Porucha Příčina Odstranění
Žlutý indikátor stavu pro 
zařízení O2 svítí.

Na zařízení O2 byla zjištěna 
závada, která může v 
dlouhodobém provozu vést 
k poklesu koncentrace O2 
pod 82 %.

Obraťte se, prosím, na 
Vašeho odborného 
prodejce.

Elektrický přívodní kabel je 
poškozen. 

Vyměňte elektrický přívodní 
kabel.

Pokud některou chybu nemůžete ihned odstranit, informujte odborného prodejce nebo 
výrobce.
Defektní přístroje zašlete, prosím na adresu:
Vašeho  odborného  prodejce  nebo  výrobce  (Weinmann,  Hellgrundweg  111,  22525 
Hamburg).

Pokud  se  jedná  o  delší  opravu,  můžete  ve  Vaší  terapii  pokračovat  s  vypůjčeným 
přístrojem (OXYMAT® 3 nebo s přístrojem s kyslíkovou lahví).

Neprovozujte,  prosím,  OXYMAT®  3,  pokud  svítí  indikátor  poruchy. Svítí-li  indikátor 
stavu, měli byste přístroj nechat prohlédnout Vaším odborným prodejcem.

7.2 Výměna pojistky

Na zadní straně přístroje OXYMAT® 3 jsou umístěny 
dvě pojistky typu T 2,5H / 250V.
1.  Nejprve  vypněte  přístroj  a  pak  vytáhněte  vidlici  

     ze zásuvky.

2.  Stiskněte oba jazýčky držáku pojistek  15  k sobě  
     a vytáhněte držák. 



3. Vyměňte defektní pojistku. Náhradní pojistku najdete 
    v držáku pojistek.

4. Zatlačte držák pojistek s novou pojistkou zpět do 
     přístroje.

7.3 Likvidace

Pro správnou likvidaci přístroje se obraťte na autorizovanou firmu, zabývající se 
nakládáním s odpady. 

Její adresu zjistíte dotazem u Vašeho pověřence pro životní prostředí nebo Vašeho 
podniku čištění města.

8. Údržba

U koncentrátoru kyslíku OXYMAT® 3 doporučujeme jako preventivní servisní opatření 
údržbu, prováděnou školeným odborným prodejcem nebo výrobcem, firmou Weinmann.:

• vždy po 5000 provozních hodinách (viz počítadlo provozních hodin).
• Pro jistotu zkontrolujte, zda již bylo 5000 provozních hodin dosaženo.

• po uplynutí jednoho roku od poslední údržby;

• po odstávce delší než půl roku.

Pro zasílání používejte, prosím jen originální obal. Doporučujeme Vám proto 
karton zachovat.

Upozornění:
Pamatujte: po provedení servisu se musí provést závěrečná zkouška.



U koncentrátoru kyslíku OXYMAT® 3 doporučujeme jako preventivní servisní opatření 
údržbu, prováděnou školeným odborným prodejcem nebo výrobcem, firmou Weinmann.:

• vždy po 5000 provozních hodinách (viz počítadlo provozních hodin).
• Pro jistotu zkontrolujte, zda již bylo 5000 provozních hodin dosaženo.

• po uplynutí jednoho roku od poslední údržby;

• po odstávce delší než půl roku.

Opatření při údržbě zahrnují:

• výměnu hrubého prachového filtru a nasávacího filtru

• čištění přístroje

• kontrolu úplnosti vybavení přístroje

• vizuální kontrolu na:

- mechanické poškození
- čitelnost popisu ovládacích prvků
- poškození všech vnějších hadic

• závěrečnou zkoušku podle zkušebního protokolu WM 13004 nebo podle Návodu pro 
provádění servisu a oprav

Poznámka:
Tmavě zbarvený filtr nasávání není ovlivněn ve schopnosti průtoku, pokud počet jeho 
provozních  hodin  nepřekročí  5.000,  pokud  ovšem přístroj  není  provozován ve velmi 
prašném prostředí.



9. Rozsah dodávky

9.1 Sériový rozsah dodávky

OXYMAT® 3 je možno sériově objednat v šesti různých variantách.

Varianty Objednací 
číslo

– OXYMAT® 3 s odděleným dávkovacím monitorem pro dospělé
– OXYMAT® 3 s odděleným dávkovacím monitorem pro děti
– OXYMAT® 3 s průtokoměrem pro dospělé
– OXYMAT® 3 s průtokoměrem pro děti
– OXYMAT® 3 s dávkovacím monitorem pro systémy sterilní vody pro 
dospělé
– OXYMAT® 3 s dávkovacím monitorem pro systémy sterilní vody pro děti

WM 13010
WM 13020
WM 13030
WM 13040
WM 13017
WM 13018

WM 13010: OXYMAT® 3 s odděleným dávkovacím monitorem pro dospělé, 
skládající se z

Díly Objednací číslo
– koncentrátor kyslíku OXYMAT® 3
– dávkovací monitor pro dospělé 0,5 - 5 l/min
– spojovací hadice 3 m
– spojovací hadice, 20 m
– nosní brýle, s ušními obloučky

WM 13005
WM 13700

WM 5720
WM 12330

WM 1929



WM 13020: OXYMAT® 3 s odděleným dávkovacím monitorem pro děti, skládající 
se z

Díly Objednací číslo
– koncentrátor kyslíku OXYMAT® 3
– dávkovací monitor pro děti 0.2 -2 l/min
– spojovací hadice 3 m
– spojovací hadice, 20 m
– nosní brýle, baby
– nosní brýle, dětské

WM 13005
WM 13770

WM 5720
WM 12330

WM 1920
WM 1921

WM 13030: OXYMAT® 3 s průtokoměrem pro dospělé, skládající se z
Díly Objednací číslo

– koncentrátor kyslíku OXYMAT® 3
– regulovatelný průtokoměr 0,5 - 5 l/min
– spojovací hadice,10 m
– nosní brýle, s ušními obloučky

WM 13005
WM 13650
WM 13015

WM 1929

WM 13040: OXYMAT® 3 s průtokoměrem pro děti, skládající se z

Díly Objednací číslo
– koncentrátor kyslíku OXYMAT® 3
– regulovatelný průtokoměr 0.2 -3 l/min
– spojovací hadice,10 m
– nosní brýle, baby
– nosní brýle, dětské

WM 13005
WM 13670
WM 13015

WM 1920
WM 1921



WM 13017: OXYMAT® 3 s dávkovacím monitorem pro systémy sterilní vody pro 
dospělé, skládající se z

Díly Objednací číslo
– koncentrátor kyslíku OXYMAT® 3
– dávkovací monitor pro systémy sterilní vody pro dospělé 0,5 - 5 
l/min
– spojovací hadice 3 m
– spojovací hadice, 20 m
– nosní brýle, s ušními obloučky

WM 13005
WM 13715

WM 5720
WM 12330

WM 1929

WM 13018: OXYMAT® 3 s dávkovacím monitorem pro systémy sterilní vody pro 
děti, skládající se z

Díly Objednací číslo
– koncentrátor kyslíku OXYMAT® 3
– dávkovací monitor pro systémy sterilní vody pro děti 0.2 -3 l/min
– spojovací hadice 3 m
– spojovací hadice, 20 m
– nosní brýle, baby
– nosní brýle, dětské

WM 13005
WM 13716

WM 5720
WM 12330

WM 1920
WM 1921

9.2 Náhradní díly

Díly Objednací číslo
spojovací hadice, 3 m WM 5720
spojovací hadice,10 m WM 13015
spojovací hadice, 20 m WM 12330
nosní brýle, baby WM 1920



Díly Objednací číslo
nosní brýle, dětské WM 1921
nosní brýle, s ušními obloučky WM 1929
Patrona pojistky DIN EN 60127-2 (T 2,5 H 250 V) WM 13422
dávkovací monitor pro dospělé WM 13700
dávkovací monitor pro systémy sterilní vody pro dospělé WM 13715
dávkovací monitor pro děti WM 13770
dávkovací monitor pro systémy sterilní vody pro děti WM 13716
regulovatelný průtokoměr 0,5 - 5 l/min WM 13650
regulovatelný průtokoměr 0.2 -3 l/min WM 13670
probublávací zvlhčovač WM 13730
sada náhradních dílů pro probublávací zvlhčovač WM 15038
sada hrubý prachový filtr WM 15360
připojovací objímka s převlečnou matkou WM 1470
Návod k použití OXYMAT ® 3 WM 16265
Návod k použití probublávací zvlhčovač WM 16224
Návod k použití Průtokoměr WM 16226

9.3 Příslušenství

Díly Objednací číslo
Adaptér pro systémy sterilní vody WM 13755



10. Technické údaje

OXYMAT ® 3
Třída výrobku dle 93/42/EEC II a
Rozměry š x v x h v mm 400 x 700 x 350
Hmotnost přibl. 20 kg
Teplota okolního prostředí
– Provoz
– Uložení

+10 až +40 °C
– 20 až +70 °C

Elektrická přípojka 230 V, 50 Hz
Splňuje normu EN ISO 8359
Příkon/Spotřeba proudu 360 W/1,6 A
Síťová pojistka DIN EN 60127-2 T 2,5 A H 250 V
Klasifikace dle EN 60601-1
- Druh ochrany proti ráně el. prudem
- Stupeň ochrany proti ráně el. prudem

Třída ochrany 2
Typ B

Elekromagnetická kompatibilita (EMV)
– Odrušení
– Odolnost proti rušení

EN 55011 (VDE 0875 T.11)
IEC 1000-4 T.2-T.6, T.11

Hladina akustického tlaku < 40 dB(A)
(od přístroje č. 20.000)

Výkon O2
Hodnoty po 10 min. provozu při
+ 20 °C, 50% rel. vlhk. a
1013 mbar)

95 +1/-3 obj. % O2 při 1-4 l/min
90 3/-3 obj. % O2 při 15 l/min

Výkon O2 ve 2000 m n. m. 90 3/-3 obj. % O2 při 15 l/min
Výchozí tlak kyslíku 0,3 baru (60 kPa)
Indikátor průtoku (odečtění na horní hraně kuličky) 0,5 až 5,5 l/min

alternativa pro děti: 0.2 až 3.0 l/min
Stavový ukazatel O2 OSCI
dle. DIN EN ISO 8359.51.5
Výstražný pokym při <82 OBJ % O2

je k dispozici

Výstraha v případě poruchy opticky a akusticky 
spouštěcí tlak odlehčovacího tlakového 
mechanismu

300 kPa

Údržba po každých 5000 provozních hodinách



11. Záruka

• Firma Weinmann zaručuje po dobu pěti let  (pouze přístroje od výrobního čísla 
43000) od data prodeje, že výrobek při správném používání nevykazuje žádné 
závady. U výrobků, které podle označení mají kratší dobu trvanlivosti než 5 let, končí 
záruka uplynutím data expirace uvedeného na obalu nebo v návodu k použití.

• Předpokladem pro uplatnění nároku ze záruky je předložení kupního dokladu 
s vyznačením prodejce a data prodeje.

• Záruku neposkytujeme při:
– nedodržení Návodu k použití
– chybné obsluze
– nesprávném použití nebo zacházení
– cizím zásahu neautorizovanými osobami do přístroje za účelem opravy
– působení vyšší moci, jako např. zásahu bleskem atd.
– škodách vzniklých během dopravy z důsledku nesprávného obalu při zasílání zpět
– případů neprovádění údržby
– opotřebení podmíněného provozem a obvyklým opotřebením.
Sem patří např. následující součásti:
– filtry
– baterie
– zboží určené pro jednorázové použití atd.

• Firma  Weinmann  neručí  za  následné  škody  v  důsledku  závad,  pokud  nebyly 
způsobeny  úmyslně  nebo  hrubou  nedbalostí  nebo  za  lehké  poškození  zdraví  
v důsledku nedbalosti.

• Firma Weinmann si  vyhrazuje  právo  podle  své volby nedostatky odstranit,  dodat 
bezvadnou věc nebo přiměřeně snížit cenu.

• V  případě  odmítnutí  uplatňovaného  záručního  nároku  nepřebíráme  náklady  na 
zaslání tam ani zpět. 

• Garanční nároky ze zákona zůstávají nedotčeny.  



• Firma Weinmann navíc poskytuje na komponenty kompresor a plošné spoje 
(elektronika) záruku tři roky. Tato obsahuje po uplynutí prvních 2 let jen náhradu 
materiálu. 

Prohlášení ES o shodě 
pro zdravotnické výrobky 
My, výrobce GOTTLIEB WEINMANN

Geräte für Mdeizin und Arbeitsschutz GmbH+Co.
Kronsaalweg 40D -22525 Hamburg

prohlašujeme v 
naší výlučné 
odpovědnosti, že 
výrobek:

Označení druhu výrobku Kyslíkový koncentrátor

Typ/Model: OXYMAT ® 3

odpovídá 
příslušným 
ustanovením 
následující 
směrnice:

Směrnice 93/42/EWG o zdravotnických výrobcích

Klasifikace Iia

Použité normy, 
zvláště pak:

EN 60601-1:1990 + A1: 1993+A2:1995
EN 60601-1-2: 1993
DIN EN ISI 8359:1996

Hamburg, dne 
05.11.1997

Dr. J. Griefahn
jednatel
mluvčí vedení

Dr. K.A. Feldhahn
jednatel
technika a logistika



Firma Weinmann vyvíjí, vyrábí a prodává po 

desetiletí zdravotnické přístroje pro trhy celého 

světa. Společně s našimi partnery vytváříme 

zdravotnicko-ekonomické systémy pro 

diagnostiku a terapii ve spánkové medicíně, 

kyslíkové terapii a pohotovostní 

a záchranné lékařské službě.
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