تعليمات المريض
العربية

ApneaLink Air
ApneaLink Plus

مقدمة

لقد قدم لك طبيبك أو مزود رعايتك الصحية جهاز  ApneaLink Airالختبار ما إذا كنت مصابًا باضطراب التنفس أثناء النوم .يجمع الجهاز معلومات متعلقة بمقدار وجودة تنفسك في الليل .اقرأ
جيدا قبل أن تبدأ اختبارك.
هذه التعليمات ً

االستخدام المخصص

جهاز  ApneaLink Airمخصص لالستخدام بواسطة مختصي الرعاية الصحية حيث يمكنه المساعدة في تشخيص اضطراب التنفس أثناء النوم للمرضى البالغين .يسجل  ApneaLink Airالبيانات
النف للمريض ،الشخير ،تشبع الدم أ
التالية :دفق الهواء التنفسي عبر أ
بالكسجين ،نبض القلب وجهد التنفس أثناء النوم .يستخدم الجهاز هذه التسجيالت إلصدار تقرير لمزود الرعاية الصحية يمكنه
أن يساعد في تشخيص اضطراب التنفس أثناء النوم للمزيد من البحث السريري .الجهاز مخصص لالستخدام في المنزل والمستشفى تحت توجيه مزود الرعاية الصحية.

موانع االستخدام

• •ينبغي عدم استخدام نظام  ApneaLink Airفي محيط جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

• •خطر االنفجار :ال تستخدم نظام  ApneaLink Airفي أي بيئة متفجرة أو في وجود مواد صناعية أو غازات قابلة لالشتعال.

تحذيرات وتنبيهات عامة
تحذير
مكسورا.
ال تستخدم النظام إذا كانت أي من ملحقاته ممزقة أو مكسورة أو مثنية ،أو إذا كان بيت جهاز ApneaLink Air
ً

تنبيه
• •في الواليات المتحدة ،يقصر القانون الفيدرالي بيع هذا النظام على الطبيب أو بأمر منه.

• •ال تقم بإعداد نظام  ApneaLink Airأثناء اتصاله بحاسوب شخصي من خالل وصلة .USB
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المعدات

يشمل نظام :ApneaLink Air
1

جهاز ApneaLink Air
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2

مجس جهد (اختياري)
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3

حزام

8

4

ملقط حزام مقياس تأكسج (اختياري)

9

5

مقياس تأكسج (اختياري)

7
8
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Test complete

NONIN

Xpod

حقيبة (غير معروضة)

3

4
NONIN

أ
مجس مقياس تأكسج للصبع لالستخدام مرة واحدة (اختياري)
أ
مجس مقياس تأكسج للصبع قابل إلعادة االستخدام (اختياري)
كانيوال أ
للنف

2

5

1

واجهة ApneaLink Air

أ
أ
يحتوي جهاز  ApneaLink Airعلى الضواء والوصالت والزرار التالية:
1
2
3

ضوء مؤشر ( Test completeتم االختبار)

4

وصلة كانيوال أ
النف وضوء ملحق
مفتاح تشغيل

5

وصلة مقياس التأكسج وضوء ملحق
وصلة مجس جهد وضوء ملحق

Test complete

4
3

1

2

5

وضع الجهاز عىل الحزام

قبل وضع الجهاز على الحزام ،تأكد من تركيب البطاريات .لتركيب البطاريات ،افتح غطاء البطارية على ظهر الجهاز وأدخل بطاريتي  AAAجديدتين.

1

1.أدخل أحد أطراف الحزام عبر الفتحات
على ظهر الجهاز .تأكد من تموضع الجهاز
كما هو موضح.

2

اتبع هذه الخطوات إذا كنت تستخدم مجس الجهد:

3

2
Test complete

Test complete

2.اقلب الجهاز .أدخل طرف الحزام أ
القرب إلى الجهاز عبر واحدة من الفتحات على مجس
الجهد (إذا كنت تستخدمه).

3.ثبت اللسان بالحزام .ازلق الجهاز إلى
أ
موضعه القرب إلى مجس الجهد.

وصل الملحقات بالجهاز
تنبيه
أ

ال تنفخ في وصالت كانيوال النف أو مجس الجهد.
يمكن أن تكون الملحقات متصلة بالفعل بالجهاز .إذا لم تكن متصلة ،فاوصلها كما هو موضح.

وصل كانيوال أ
النف

Test complete

أ

أ

فك الغطاء الواقي وارفعه وأدخل طرف وصلة كانيوال النف في وصلة كانيوال النف على الجهاز.
أدرها في اتجاه عقارب الساعة حتى تثبت الوصلة.

أ

مالحظة :احتفظ بالغطية الواقية الستخدامها عند إتمام االختبار.

وصل مجس الجهد (إذا كنت تستخدمه)
Test complete

فك الغطاء الواقي وارفعه وأدخل طرف وصلة مجس الجهد في وصلة مجس الجهد على الجهاز.
أدرها في اتجاه عقارب الساعة حتى تثبت الوصلة.

3

وصل مقياس التأكسج (إذا كنت تستخدمه)

1

2

3

1.اوصل مجس مقياس التأكسج أ
للصبع
بمقياس التأكسج.

2.اوصل ملقط الحزام بمقياس التأكسج.

3.اوصل مقياس التأكسج بوصلة مقياس التأكسج على الجهاز بدفعه إلى الداخل.

Test complete
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مالءمة الحزام
تنبيه
لتفادي التهيج أو ردود الفعل التحسسية ،ارتد الحزام والجهاز فوق قميص ذي كم طويل.

3

1

2

1.اسحب الحزام حول جسمك .أدخل طرف
الحزام في الفتحة على مجس الجهد (إذا
كنت تستخدمه) وثبت اللسان بالحزام.
إذا لم تكن تستخدم مجس جهد ،اوصل
اللسان بالحزام.

2.تأكد من ثبات الحزام وراحته ومن أن
الجهاز موضوع فوق مركز صدرك.

Test complete

3.إذا كنت تستخدم مقياس تأكسج،
ازلق الملقط على الحزام .ينبغي ارتداء
الملقط على نفس الجانب من جسمك
الذي يتواجد فيه مجس مقياس التأكسج
أ
للصبع.

4

مالءمة الملحقات
تنبيه

أ
أ
إذا أصبت باحمرار أو تهيج أو طفح جلدي من كانيوال النف أو مجس الصبع ،أوقف االستخدام واتصل بمزود رعايتك الصحية أو الطبيب .قد تكون مصابًا برد فعل تحسسي.

كانيوال أ
النف
تحذير

تأكد من مالءمة الكانيوال حسب الوصف كي ال تتعرض لخطر االختناق.

1

2

3

2.لف النبوب البالستيكي حول أذنيك.

العلى نحو ذقنك حتى يثبت أ
3.اسحب المزلق إلى أ
النبوب البالستيكي
مريحا.
ويكون ً

أ

1.أدخل الشوكات في فتحات أنفك .تأكد من إشارة الجانب
المنحني إلى مؤخرة أنفك.
أ
مالحظة :إذا كانت كانيوال النف ال تستقر في أنفك ،استخدم شريط لصق طبي أو ضمادات الصقة على وجنتيك لتثبيتها في مكانها.

5

أ

مجس الصبع المستخدم مرة واحدة (إذا كنت تستخدمه)
تحذير

أ
تأكد من أن ملقط مقياس التأكسج موضوع في نفس جانب الجسم حيث يقع مجس الصبع حتى ال تتعرض لخطر االختناق.

2

1

1.ارفع ظهر المجس.

2.ضع المجس على أ
الصبع الرابع من يدك
غير المسيطرة .حاذ صورة الظفر على
أ
مجس الصبع مع ظفرك.

3

4

3.اطو اللسنة حول جانبي أصبعك.

4.اطو الرفرف العلوي تحت أصبعك ولفه
حول أصبعك.

أ

5

5.ينبغي أن يكون المجس موضو ًعا كما هو
موضح.
أ
أ
مالحظة :إذا كان مجس الصبع غير مريح ،يمكنك نقله إلى أصبع مختلف أو على يدك الخرى.

أ

مجس الصبع القابل إلعادة االستخدام (إذا كنت تستخدمه)
تحذير

أ
تأكد من أن ملقط مقياس التأكسج موضوع في نفس جانب الجسم حيث يقع مجس الصبع حتى ال تتعرض لخطر االختناق.

1.لمالءمة مجس أ
الصبع القابل إلعادة
االستخدام ،ازلقه على سبابة يدك غير
المسيطرة كما هو موضح.
أ
أ
مالحظة :إذا كان مجس الصبع غير مريح ،يمكنك نقله إلى أصبع مختلف أو على يدك الخرى.

6

بدء االختبار
2

1
Test complete

Test complete

Test complete

R

2.تأكد من أن أ
الضواء قرب الملحقات التي
1.اضغط بشكل مطول مفتاح التشغيل في
العداد بشكل مالئم ،سيبدو
عند االنتهاء من إ
النظام ً
تستخدمها خضراء اللون .إذا كان أي من
وسط الجهاز لمدة ثالث ثوان أو حتى
كامل هكذا.
هذه أ
ووامضا ،تكون
الضواء أحمر اللون
يضيء الضوء.
ً
الملحقات غير موصولة بشكل صحيح.
ما أن تبدأ االختبار ،توجه إلى النوم كالعادة .ستخفت أ
ً
مشغل ما لم تكن تنوي عدم العودة إلى
الضواء على الجهاز بعد  10دقائق .إذا كان ينبغي عليك االستيقاظ أثناء الليل ألي سبب ،دع الجهاز
أ
أ
النوم .يمكنك رفع مجس مقياس التأكسج للصبع إذا كنت تحتاج استخدام المرحاض أو غسل يديك .أعد مجس مقياس التأكسج للصبع قبل العودة إلى النوم.

إيقاف االختبار  -تأكد من إتمام االختبار
1

3

2

Test complete

Test complete

Test complete

1.اضغط مفتاح التشغيل لمدة ثالث ثوان
تقريبا.
ً

3.اضغط بشكل مطول مفتاح التشغيل لمدة
تقريبا إليقاف تشغيل الجهاز.
ثالث ثوان ً

2.تأكد من أن ضوء مؤشر
( Test completeتم االختبار) ُمضاء
وأخضر اللون .هذا يعني أن االختبار
مكتمل .إذا كان ضوء مؤشر االختبار أحمر
اللون ،استبدل البطاريات وكرر االختبار في
ليلة الغد.

مالحظة:

• إلعادة فحص ضوء مؤشر ( Test completeتم االختبار) ،اضغط مفتاح التشغيل حتى يضيء الضوء (حوالي ثالث ثوان) ،ثم اضغط مفتاح التشغيل ضغطة سريعة مرة أخرى.
•الستبدال البطاريات ،افتح غطاء البطارية على ظهر الجهاز وأدخل بطاريتي  AAAجديدتين.
•ال يحتاج الجهاز أي خدمة أو صيانة قبل التسجيل.

فك وإعادة الجهاز
عند إتمام االختبار:

1.ارفع الحزام عن جسمك.
2.ارفع كل الوصالت من الجهاز.

أ

أ

3.أعد تركيب الغطية الواقية على وصالت مجس الجهد وكانيوال النف.

أ

4.افصل مجس الصبع عن مقياس التأكسج.
5.ارفع الجهاز عن الحزام.

أ

أ

أ

6.تخلص من كانيوال النف ومجس الصبع المستخدم مرة واحدة (انظر قسم المعدات في الصفحة الولى).
7.أعد كل شيء إلى الحقيبة وأرجعها إلى طبيبك أو مزود رعايتك الصحية كما طلب منك.

ال تحاول تنظيف الجهاز.

7

حل المشكالت
المشكلة/السبب المحتمل
ال ضي�ء ضوء ش
مؤ� ( Test completeتم االختبار) عندما أضغط عىل مفتاح التشغيل
ي
البطاريات فارغة.

الجهاز معطل.

أحد أضواء الملحقات أحمر اللون بعد أن أبدأ باالختبار
لم يتم وصل الملحق بشكل صحيح.
غ� مالءم بشكل صحيح.
الملحق ي
الملحق أو الجهاز معطل.

الحل الممكن
ت
ين
جديدت�.
بطاري� AAA
استبدل البطاريات بفتح غطاء البطارية وإدخال
ي

ض
ي�ء بعد استبدال البطاريات ،أعد الجهاز إىل طبيبك أو مزود رعايتك الصحية.
إذا كان الضوء ال ي
ً
مشغل وأعد وصل الملحق طبقًا للتعليمات .إذا كنت تستخدم مقياس تأكسج ،أعد
اترك الجهاز
وصل مجس أ
الصبع بمقياس التأكسج .تأكد من تحول الضوء إىل اللون أ
ال ض
خ�.
مشغل وأعد مالءمة الملحق طبقًا للتعليمات .تأكد من تحول الضوء إىل اللون أ
ال ض
ً
خ�.
ارتك الجهاز
إذا كنت ال تستطيع التحول بالضوء إىل اللون أ
ال ض
خ� ،أعد الجهاز والملحقات إىل طبيبك أو مزود
رعايتك الصحية.

كل أ
الضواء (بما فيها ضوء ش
مؤ� [ Test completeتم االختبار]) حمراء اللون ووامضة عندما أقوم بتشغيل الجهاز
الجهاز معطل.

ضوء ملحق الجهد أحمر ووامض ي ن
ح� أستيقظ ف ي� الصباح

انفصل مجس الجهد أثناء الليل.

أحد أضواء الملحقات أ
الخرى أحمر ووامض ي ن
ح� أستيقظ ف ي� الصباح
أ

انفصل أحد الملحقات الخرى خالل الليل.

مؤ� ( Test completeتم االختبار) أحمر اللون ي ن
ضوء ش
ح� أطفئ الجهاز ف ي� الصباح
لم يجمع الجهاز بيانات كافية.

مؤ� ( Test completeتم االختبار) مطفأ ي ن
ضوء ش
ح� أطفئ الجهاز ف ي� الصباح
فرغت البطاريات أثناء الليل.

أعد الجهاز إىل طبيبك أو مزود رعايتك الصحية.
استبدل البطاريات واستخدم الجهاز مجد ًدا ليلة الغد.

افحص ضوء ش
مؤ� ( Test completeتم االختبار) كما هو موضح ف ي� إيقاف االختبار .إذا
كان الضوء ض
أخ� اللون ،فقد تم االختبار بنجاح .إذا كان الضوء أحمر اللون ،استبدل البطاريات
واستخدم الجهاز مرة أخرى ليلة الغد.
استبدل البطاريات واستخدم الجهاز مجد ًدا ليلة الغد.
استبدل البطاريات واستخدم الجهاز مجد ًدا ليلة الغد.

الكهرومغناطيس
التوافق
ي

يتوافق  ApneaLink Airمع كل متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي ( )EMCالمطبقة طبقًا لمعيار  IEC60601-1-2للبيئات السكنية والتجارية والصناعية الخفيفة .يمكن أن تؤثر معدات
االتصاالت الالسلكية مثل جهاز الشبكة المنزلية الالسلكي ،أجهزة الهواتف المحمولة ،الهواتف الالسلكية وقواعدها ،وأجهزة التخاطب الالسلكية على الجهاز ،وينبغي االحتفاظ بها على بعد ذي حد أدنى من
الجهاز .كمثال ،فإن مسافة بعد هاتف محمول تقليدي بطاقة بث قصوى  2وات ستكون “ 3.3( 10‘ 8م).
اللكتروني  www.resmed.comفي صفحة ( Productsالمنتجات) تحت عنوان Service & Support
للمزيد من التفاصيل ،انظر "االنبعاثات الكهرومغناطيسية والحصانة" على الموقع إ
النترنت ،يرجى االتصال بممثل .ResMed
(الخدمة والدعم) .إذا لم يكن لديك وصول إلى إ

الرموز
IP22

أ
محمي من المواد بحجم الصبع ومن الماء المتساقط عند ميله حتى  15درجة من التوجه المحدد.

نصالم ّع. ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried Germany :
ةطسواب عيالتوز مت .ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia :
أ
لك� ن
ال ت
و�  www.resmed.comلمواقع  ResMedالخرى حول العالم.
 .ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USAانظر الموقع إ
ي
أ
االخ�اع ،انظر  ApneaLink .www.resmed.com/ipعالمة تجارية شل�كة  ResMed R&D Germany GmbHوهي مسجلة ف� مكتب براءات ت
لمعلومات براءة ت
م� يك.
االخ�اع والعالمات التجارية ال ي
ي
© ResMed. 2015
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التنفس
الرواد العالميون ف ي� طب النوم والجهاز
ي

www.resmed.com

