Arkusz wstępnej identyfikacji ryzyka w domu pacjenta– PRI
( dot. instalacji, w których wykorzystuje się tlen)
Imię i Nazwisko
Pacjent
Adres
Osoba oceniająca

Imię i Nazwisko
Źródło
tlenu

Data oceny

Tlen

Koncentrator

sprężony

Tabela A: Wypełnia osoba przeprowadzająca ocenę
Tak

Wymagania pacjenta/opiekuna

Nie

Pacjent/opiekun nie potrafi obsługiwać urządzeń medycznych takich jak respirator, puls
oksymetr, koncentrator itd. oraz ma problemy z komunikacją i rozumieniem

Uwagi
jeżeli TAK - wykonać powtórne
szkolenie
jeżeli TAK - przekazać ulotkę
"Zagrożenie - wzbogacenie w tlen"

Pacjent/opiekun jest osobą palącą

Warunki eksploatacji urządzeń w domu pacjenta
Dostarczone urządzenia pozwalają pacjentowi być mobilnym
Źródło tlenu jest zainstalowane w garażu, pomieszczeniu gospodarczym

jeżeli TAK - przekazać ulotkę
"Zagrożenie - wzbogacenie w tlen"

Źródło tlenu jest zainstalowane w kuchni
Źródło tlenu znajduje się w odległości większej niż 1,5 metra od innych odbiorników energii elektrycznej
Źródło tlenu znajduje się w odległości większej niż 3 metry od źródła otwartego ognia (piece, kominki) lub 1,5
metra od źródła ciepła (grzejniki)
Brak łatwo dostępnego sieciowego gniazdka elektrycznego (konieczność stosowania przedłużacza) lub jest
ono źle zabezpieczone.
Źródło tlenu znajduje się blisko ujęć wody, w pomieszczeniu o wysokiej wilgotności lub możliwości jego zalania
(łazienka, pralnia itp.)
Źródło tlenu znajduje się w trudno dostępnym miejscu ograniczającym słyszalność dźwięku alarmu (np.
schowany w szafie, przykryty kocem)

Pomieszczenie, w którym zainstalowano urządzenie/a :
posiada wentylację grawitacyjną (np. okno) lub mechaniczną
jest w złym stanie technicznym, panuje tam nieporządek
podłoga jest łatwo zmywalna (linoleum, parkiet, płytki)
podłoga w całości pokryta jest wykładziną dywanową lub dywanem
znajdują się zwierzęta. Jeżeli tak jakie?

Pozostałe urządzenia używane z wraz z koncentratorem:
respirator
nawilżacz
Inne –
jakie ?

Tabela B. Wypełnia RMR (pracownik St.Vincent)
Klasyfikacja instalacji przez zarządzającego ryzykiem

TAK

bezpieczna
stwierdzono ryzyko

Imię i Nazwisko

Data
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