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O seu fornecedor do equipamento:

O seu médico:

Procedimento de substituição de colunas
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Ligue o cabo de alimentação de CA ao Inogen 
One® G3 e ligue o cabo de alimentação de 
CA da fonte de alimentação a uma tomada 
elétrica. Não ligue o concentrador Inogen 
One® G3.

Prima e mantenha premido o botão de luz durante 10 
segundos até o ecrã apresentar “sieve reset” (reposição 
do filtro). Solte o botão assim que a mensagem for 
apresentada no ecrã. Prima o botão da campainha 
uma vez até o ecrã apresentar a mensagem “sieve reset 
successful” (reposição do filtro bem sucedida). Prima o 
botão de alimentação        para ligar o Inogen One® G3. 
Em seguida, pode utilizá-lo normalmente.
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Para substituir as colunas no seu Inogen One G3:

Continua no verso
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Retire o concentrador Inogen One® G3 da
mala de transporte.

Desligue primeiro o concentrador Inogen One® G3 
premindo o botão de alimentação para desligar o 
aparelho.

Retire a bateria do concentrador Inogen 
One® G3.

Vire o Inogen One® G3 ao contrário de modo a ficar com o 
painel do visor virado para baixo e a parte inferior do Inogen 
One® G3 virada para cima.

Retire a coluna pressionando o botão de 
fecho com o polegar ou indicador.

Enquanto mantém o 
botão aberto, insira a 
ferramenta de colunas 
por baixo do lado oposto 
da coluna (tubo de metal) 
com a outra mão.

Continuando a manter 
o botão aberto, deslize a 
coluna (tubo de metal) 
para fora empurrando 
com a ferramenta de 
colunas.

Retire completamente a 
coluna do Inogen One® 
G3. E, em seguida, repita 
os passos 5-7 para a 
outra coluna.

Para a instalação da coluna, 
retire os tampões antipoeiras 
da nova coluna. Certifique-se 
de que não existem poeiras 
ou resíduos nos locais 
onde estavam colocados os 
tampões antipoeiras.

Insira a coluna no concentrador Inogen 
One® G3. Não deixe a coluna exposta; 
deve ser inserida no Inogen One® G3 
assim que os tampões antipoeiras 
tiverem sido removidos.

Empurre a coluna para dentro do aparelho de modo que a 
coluna fique completamente assente no concentrador Inogen 
One® G3. O botão de fecho acionado por mola deve regressar 
completamente à posição bloqueada e fechada. Repita os 
passos 8-10 to para instalar a outra coluna.

 NOTA  As instruções de substituição de colunas 
destinam-se apenas a ser utilizadas quando 
for necessário proceder à manutenção e não se 
devem tornar numa rotina.
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