
دفرتچه راهنامی کاربر
فارسی 

ی کاربر
ام

دفرتچه راهن



فارسی

خوش آمدید

 ™AirSense™ 10 AutoSet و AirSense 10 Elite از دستگاه های ممتاز ResMed با قابلیت تنظیم خودکار فشار و تأمین فشار همواره مثبت راه هوایی )CPAP( هستند.

 هشدار

پیش از به کارگیری دستگاه، این دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید.	 

طبق کاربرد مورد نظر که در این دفترچه راهنما ذکر شده از دستگاه استفاده کنید.	 

رعایت توصیه های پزشک معالج نسبت به اطالعات مندرج در این دفترچه راهنما اولویت دارد.	 

موارد استفاده

AirSense 10 AutoSet

دستگاه خودتنظیم AirSense 10 AutoSet برای درمان تنگی نفس انسدادی در خواب )OSA( در بیماران با وزن بیش از 66 پوند )30 کیلوگرم( تجویز می شود. این وسیله برای 

استفاده خانگی و بیمارستانی طراحی شده است.

رطوبت ساز برای استفاده یک بیمار در محیط خانگی و استفاده مجدد چند بیمار در محیط بیمارستانی/کلینیکی طراحی شده است.

AirSense 10 Elite

دستگاه AirSense 10 Elite برای درمان تنگی نفس انسدادی در خواب )OSA( در بیماران با وزن بیش از 66 پوند )30 کیلوگرم( تجویز می شود. این وسیله برای استفاده 

خانگی و بیمارستانی طراحی شده است.

رطوبت ساز برای استفاده یک بیمار در محیط خانگی و استفاده مجدد چند بیمار در محیط بیمارستانی/کلینیکی طراحی شده است.

مزایای بالینی

از مزایای بالینی درمان CPAP می توان به کاهش تنگی نفس، ضعف تنفس و خواب آلودگی و همچنین بهبود کیفیت زندگی اشاره کرد. 

مزیت بالینی ایجاد رطوبت، کاهش عوارض جانبی مرتبط با فشار مثبت راه هوایی است.

موارد منع استفاده

درمان با تأمین فشار مثبت راه هوایی ممکن است برای برخی بیماران مبتال به این بیماری های زمینه ای منع شود:

بیماری تاولی شدید ریه	 

پنوموتوراکس	 

فشار خون پایین بیمارگونه	 

کم شدن آب بدن	 

نشت مایع مغزی نخاعی، جراحی جمجمه که به تازگی انجام شده باشد، یا تروما.	 

عوارض نامطلوب

در صورت بروز درد غیرمعمول در قفسه سینه، سردرد شدید یا افزایش دفعات از نفس افتادن، مراتب را به پزشک معالج خود گزارش کنید. عفونت حاد دستگاه تنفس فوقانی 

ممکن است نیازمند قطع موقت درمان باشد.

در طول دوره درمان با این دستگاه، ممکن است عوارض جانبی زیر به وجود بیاید:

خشک شدن بینی، دهان یا گلو	 

خون دماغ	 

نفخ	 

ناراحتی در گوش ها یا سینوس ها	 

تحریک چشم	 

بثورات پوستی.	 
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مرور سریع

AirSense 10 دارای اقالم زیر است:

دستگاه	 

رطوبت ساز  ™HumidAir )در صورت عرضه(	 

لوله هوا	 

منبع تغذیه	 

کیسه حمل مسافرتی	 

کارت SD )به همراه تمام دستگاه ها عرضه نمی شود(.	 

برای تهیه انواع وسایل جانبی سازگار با دستگاه، از جمله موارد زیر، با ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود تماس بگیرید:

 	Standard  ،ClimateLineAir Oxy  ،SlimLine™   ،ClimateLineAir™  :)لوله هوا )با گرمکن و بدون گرمکن

کاور کناری برای استفاده بدون رطوبت ساز	 

فیلتر: فیلتر بدون حساسیت، فیلتر استاندارد	 

 	Air10™  مبدل برق مستقیم به مستقیم

 	SD کارت خوان

 	Air10 آداپتور اکسی متر

 	Air10 USB آداپتور

منبع تغذیه 2	 

 	.Air10 زانویی لوله

درباره دستگاه

رطوبت ساز 5HumidAirخروجی هوا1

نمایشگر6پوشش فیلتر هوا2

پوشش آداپتور7ورودی برق3

کاور کارت 8SDشماره سریال و شماره دستگاه4
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درباره پنل کنترل

دکمه شروع/توقف
برای شروع/توقف درمان، فشار دهید.

برای ورود به حالت ذخیره نیرو، فشار دهید و سه ثانیه نگه دارید.

دکمه گردان
برای حرکت در منو، این کلید را بچرخانید و برای انتخاب گزینه ها، آن را فشار دهید.

برای تنظیم گزینه انتخابی، بچرخانید و برای ذخیره تغییرات، فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه اصلی، این دکمه را فشار دهید.دکمه صفحه اصلی

در زمانهای مختلف ممکن است نمادهای مختلفی روی نمایشگر نشان داده شود، از جمله:

قدرت سیگنال بی سیم )سبز(Ramp Time )زمان افزایش فشار(

انتقال بی سیم فعال نیست )خاکستری(زمان افزایش فشار در حالت خودکار

ارتباط بی سیم برقرار نیسترطوبت

حالت پروازرطوبت ساز در حال گرم شدن

رطوبت ساز در حال خنک شدن

3 فارسی 



تنظیم

 احتیاط

رطوبت ساز را بیش از حد پر نکنید چون ممکن است آب وارد دستگاه و لوله هوا شود.

دستگاه را روی سطح صاف و ثابت بگذارید.. 1

رابط برق را در ورودی پشت دستگاه وارد کنید. یک سر سیم برق را وارد منبع تغذیه و سر دیگر آن را به پریز برق متصل کنید.. 2

لوله هوا را محکم به خروجی هوای پشت دستگاه متصل کنید.. 3

رطوبت ساز را باز کنید و آن را تا عالمت حداکثر پر از آب کنید. داخل رطوبت ساز آب داغ نریزید.. 4

رطوبت ساز را ببندید و آن را از کنار وارد دستگاه کنید.. 5

سر آزاد لوله هوا را محکم به ماسک که از قبل سرهم شده متصل کنید. برای اطالع از جزئیات بیشتر، به دفترچه راهنمای ماسک رجوع کنید.. 6

ماسک های توصیه شده در وب سایت www.resmed.com موجود است.

نوع آب توصیه شده )فقط برای فرانسه(

توصیه می شود از انواع آب های زیر در رطوبت ساز استفاده شود:

آب شیر جوشیده، در حد دمای اتاق خنک شده باشد	 

آب مقطر	 

آب معدنی )با مواد معدنی کم(.	 

توجه: از آب غیراستریل که مواد معدنی آن گرفته شده برای مصارف خانگی استفاده نکنید.
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شروع درمان

ماسک را روی صورت بگذارید.. 1

Start/Stop »دکمه شروع/توقف« را فشار دهید یا در صورت فعال بودن حالت  ™SmartStart، به صورت طبیعی نفس بکشید.. 2

با نمایش صفحه Sleep Report )گزارش خواب(، متوجه خواهید شد که درمان در حال انجام است.

فشار فعلی درمان با رنگ سبز نمایش داده می شود.

در مدت افزایش فشار، میزان فشار به تدریج افزایش می یابد و یک دایره در حال چرخیدن دیده می شود. پس از رسیدن فشار به 

سطح تجویزشده برای درمان، تمام دایره سبز می شود.

پس از مدت کوتاهی، نمایشگر به صورت خودکار تاریک می شود. برای روشن کردن آن، می توانید Home »دکمه صفحه اصلی« یا »دکمه گردان« را فشار دهید. اگر برق در 

طول درمان قطع شود، دستگاه با وصل مجدد برق به صورت خودکار درمان را از سر می گیرد.

دستگاه AirSense 10 یک حسگر نور دارد که روشنایی نمایشگر را با توجه نور اتاق تنظیم می کند.

توقف درمان

ماسک را از روی صورت بردارید.. 1

»دکمه شروع/توقف« را فشار دهید؛ در صورت فعال بودن SmartStart، درمان پس از چند ثانیه به صورت خودکار متوقف می شود.. 2

اکنون خالصه جلسه درمانی در بخش Sleep Report )گزارش خواب( موجود است.

Usage hours )ساعت استفاده( – نشان می دهد در جلسه قبل چند ساعت درمان دریافت کرده اید.

Mask Seal )درزبندی ماسک( – میزان درزبندی ماسک را نشان می دهد:

درزبندی ماسک خوب است.

تنظیم الزم است؛ به بخش »درزبندی ماسک« رجوع کنید. 

Humidifier )رطوبت ساز( – نشان می دهد که رطوبت ساز درست کار می کند یا خیر:

رطوبت ساز در حال کار است.

رطوبت ساز ممکن است معیوب باشد؛ با ارائه دهنده مراقبت های خود تماس بگیرید. 

Total Used Hrs )کل ساعات استفاده – فقط برای آلمان( – نشان دهنده تعداد کل ساعاتی است که از ابتدا از دستگاه استفاده کرده اید.

اگر این مورد را ارائه دهنده مراقبت های شما تنظیم کرده باشد، این موارد را هم خواهید دید:

Events per hour )رویدادها در هر ساعت( – تعداد دفعات تنگی نفس و تنفس ضعیف در ساعت را نشان می دهد.

More Info )اطالعات بیشتر( – دکمه گردان را بچرخانید تا صفحه پایین برود و داده های مربوط به میزان استفاده را با جزئیات بیشتری ببینید.

Power save mode )حالت ذخیره نیرو(

دستگاه AirSense 10 داده های مربوط به درمان شما را ضبط می کند. برای اینکه دستگاه بتواند داده ها را برای ارائه دهنده مراقبت های شما بفرستد، نباید آن را از برق جدا 

کنید. اما می توانید دستگاه را در حالت ذخیره نیرو قرار دهید تا در مصرف برق صرفه جویی شود.

برای وارد شدن به حالت ذخیره نیرو:

»دکمه شروع/توقف« را سه ثانیه فشار دهید و نگه دارید.	 

نمایشگر سیاه می شود.
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برای خروج از حالت ذخیره نیرو:

»دکمه شروع/توقف« را یک بار فشار دهید.	 

»صفحه اصلی« نمایش داده می شود.

My Options )گزینه های من(

ارائه دهنده مراقبت های شما دستگاه AirSense 10 را برای رفع نیازهایتان تنظیم کرده است، اما شاید بخواهید با تغییرات مختصری فرآیند درمان خود را راحت تر پیش ببرید.

My Options )گزینه های من( را پررنگ کنید و دکمه گردان را فشار دهید تا بتوانید تنظیمات 

فعلی را ببینید. از اینجا می توانید گزینه های مختلف را به دلخواه تغییر بدهید.

Ramp Time )زمان افزایش فشار(

Ramp Time )زمان افزایش فشار( برای راحتی بیشتر در شروع درمان طراحی شده و برابر است با مدتی که طی آن فشار از سطح پایین اولیه تا سطح تجویزشده برای درمان 

افزایش می یابد.

می توانید »زمان افزایش فشار« را روی حالت های Off )خاموش(، 5 تا 45 دقیقه یا Auto )خودکار( تنظیم کنید. در صورت تنظیم »زمان افزایش فشار« روی حالت »خودکار«، 

دستگاه تشخیص می دهد که خوابتان برده است و سپس فشار را تا سطح تجویزشده برای درمان باال می برد.

برای تنظیم زمان افزایش فشار:

در My Options )گزینه های من(، دکمه گردان را بچرخانید تا Ramp Time )زمان افزایش . 1

فشار( پررنگ شود و سپس دکمه گردان را فشار دهید.

دکمه گردان را بچرخانید و زمان افزایش فشار را روی مقدار دلخواه تنظیم کنید و سپس دکمه . 2

گردان را فشار دهید تا تغییرات ذخیره شود.

Humidity level )سطح رطوبت(

رطوبت ساز هوا را مرطوب می کند و برای افزایش راحتی درمان طراحی شده است. در صورت احساس خشکی در دهان یا بینی، رطوبت را افزایش دهید. در صورت جمع شدن 

رطوبت در ماسک، رطوبت را کاهش دهید.

می توانید سطح رطوبت را در حالت Off )خاموش( یا بین 1 تا 8 تنظیم کنید، که 1 کمترین میزان رطوبت و 8 بیشترین میزان رطوبت است.

برای تنظیم سطح رطوبت:

در My Options )گزینه های من(، دکمه گردان را بچرخانید تا Humidity Level )سطح . 1

رطوبت( پررنگ شود و سپس دکمه گردان را فشار دهید.

برای تنظیم سطح رطوبت، دکمه گردان را بچرخانید و برای ذخیره تغییرات، دکمه گردان را . 2

فشار دهید.

 Climate به همراه ClimateLineAir .دارای گرمکن استفاده کنید ClimateLineAir اگر خشکی دهان یا بینی برطرف نشد یا رطوبت داخل ماسک تشکیل شد، از لوله

Control )کنترل تهویه( درمان راحت تری را برای شما فراهم می کند.
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Mask Fit )درزبندی ماسک(

Mask Fit )درزبندی ماسک( برای این طراحی شده است که در ارزیابی و تشخیص نشت هوا از اطراف ماسک به شما کمک کند.

برای بررسی Mask Fit )درزبندی ماسک(:

ماسک را طبق شرح مندرج در دفترچه راهنمای کاربر روی صورت بگذارید.. 1

در My Options )گزینه های من(، دکمه گردان را بچرخانید تا Run Mask Fit )اجرای درزبندی ماسک( پررنگ شود و سپس . 2

دکمه گردان را فشار دهید.

دستگاه شروع به دمیدن هوا می کند.

ماسک، بالشتک ماسک و سربند را آن قدر تنظیم کنید که نتیجه Good )خوب( حاصل شود.. 3

برای توقف Mask Fit )درزبندی ماسک(، دکمه گردان با »دکمه شروع/توقف« را فشار دهید. اگر نتوانستید درزبندی ماسک را به خوبی انجام دهید، به ارائه دهنده 

مراقبت های درمانی خود مراجعه کنید.

سایر گزینه ها

دستگاه شما گزینه های دیگری هم دارد که می توانید به دلخواه تنظیم کنید.

Pressure Relief )کاهش فشار(*
در صورت فعال کردن Pressure Relief )کاهش فشار(، ممکن است تنفس برایتان راحت تر شود. به این ترتیب، راحت تر به 

این روش درمانی عادت می کنید.

* SmartStart
در صورت فعال بودن SmartStart، هر گاه داخل ماسک نفس بکشید درمان به صورت خودکار شروع می شود. وقتی 

ماسک را برمی دارید، پس از چند ثانیه به صورت خودکار متوقف می شود.

* اگر ارائه دهنده مراقبت های درمانی این قابلیت را فعال کرده باشد.

مراقبت از دستگاه

مهم است که دستگاه AirSense 10 را به طور مرتب تمیز کنید تا از درمان بهینه مطمئن شوید. با مطالعه بخش های زیر، می توانید جدا کردن قطعات دستگاه، تمیز کردن، 

بررسی و سرهم کردن آن را راحت تر انجام دهید.

 هشدار

مجموعه لوله، رطوبت ساز و ماسک را به طور مرتب تمیز کنید تا از درمان بهینه بهره مند شوید و از رشد میکروب های مضر برای سالمتی جلوگیری شود.
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جدا کردن قطعات

رطوبت ساز را از باال و پایین آن نگه دارید و کمی آن را فشار دهید و از دستگاه جدا کنید.. 1

رطوبت ساز را باز کنید و آب باقیمانده را خارج کنید.. 2

غالف دور لوله هوا را بگیرید و آن را به آرامی از دستگاه بیرون بکشید.. 3

هم غالف دور لوله هوا و هم مفصل گردان ماسک را بگیرید و سپس آنها را به آرامی از هم جدا کنید.. 4

تمیز کردن

باید دستگاه را هر هفته طبق شرح تمیز کنید. برای مطالعه دستورالعمل دقیق تمیز کردن ماسک، به دفترچه راهنمای کاربر رجوع کنید.

رطوبت ساز و لوله هوا را در محلول آب گرم و شوینده مالیم بشویید.. 1

رطوبت ساز و لوله هوا را به طور کامل آب بکشید و بگذارید به دور از تابش مستقیم خورشید و یا گرما خشک شود. . 2

سطوح بیرونی دستگاه را با دستمال خشک تمیز کنید.. 3

توضیحات:

می توانید رطوبت ساز را در ماشین ظرفشویی )فقط سبد باالیی( قرار دهید و با سیکل شستشوی آرام یا ظروف شیشه ای بشویید. دمای شستشو نباید باالتر از 65 درجه 	 

سانتی گراد باشد.

لوله هوا را در ماشین ظرفشویی یا ماشین لباسشویی نشویید.	 

رطوبت ساز را هر روز خالی کنید و آن را به طور کامل با پارچه یک بارمصرف تمیز پاک کنید. بگذارید دور از نور خورشید و یا گرما خشک شود.	 

بررسی

باید رطوبت ساز، لوله هوا و فیلتر هوا را به طور مرتب از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.

رطوبت ساز را بررسی کنید:. 1

در صورت نشتی یا شکستگی، کدر شدن یا زبر شدن، آن را تعویض کنید.	 

در صورت ترک خوردگی یا پارگی درزبند، آن را تعویض کنید.	 

برای از بین بردن رسوب پودری سفیدرنگ، از محلول حاوی یک قسمت سرکه و 10 قسمت آب استفاده کنید.	 

لوله هوا را بررسی کنید و در صورت مشاهده سوراخ، پارگی یا ترک خوردگی، آن را تعویض کنید.. 2

فیلتر هوا را بررسی کنید و حداقل هر شش ماه آن را تعویض کنید. در صورت ایجاد سوراخ یا گرفتگی در اثر کثیفی یا گرد و غبار، آن را زودتر تعویض کنید.. 3
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برای تعویض فیلتر هوا:

پوشش فیلتر هوا را باز کنید و فیلتر هوای کهنه را بیرون آورید.. 1

فیلتر هوا قابل شستشو یا استفاده مجدد نیست.

فیلتر هوای نو را روی پوشش فیلتر هوا بگذارید و آن را ببندید.. 2

دقت کنید فیلتر هوا همیشه بسته باشد تا از ورود آب و گرد و غبار به دستگاه جلوگیری شود.

سرهم کردن قطعات

وقتی رطوبت ساز و لوله هوا خشک شد، می توانید قطعات را دوباره سرهم کنید.

لوله هوا را محکم به خروجی هوای پشت دستگاه متصل کنید.. 1

رطوبت ساز را باز کنید و آن را تا عالمت حداکثر با آب در دمای اتاق پر کنید.. 2

رطوبت ساز را ببندید و آن را از کنار وارد دستگاه کنید.. 3

سر آزاد لوله هوا را محکم به ماسک که از قبل سرهم شده متصل کنید.. 4

داده های مربوط به درمان

دستگاه AirSense 10 داده های مربوط به درمان را برای شما و ارائه دهنده مراقبت های درمانی ضبط می کند تا او بتواند در مواقع لزوم رویه درمان را تغییر دهد. داده ها پس 

از ضبط از طریق کارت SD یا اگر شبکه بی سیم در دسترس باشد به صورت بی سیم برای ارائه دهنده مراقبت های درمانی قابل ارسال است.

انتقال داده ها

دستگاه AirSense 10 از قابلیت ارتباط بی سیم برخوردار است که با استفاده از آن داده های مربوط به درمان برای ارائه دهنده مراقبت های درمانی شما ارسال می شود تا 

او بتواند کیفیت درمان را بهبود ببخشد. این قابلیت اختیاری است و فقط در صورتی موجود خواهد بود که مایل به استفاده از آن باشید و شبکه بی سیم در دسترس باشد. 

ارائه دهنده مراقبت های درمانی شما همچنین می تواند با این قابلیت تنظیمات درمان را سریع تر به روزرسانی کند یا نرم افزار دستگاه را ارتقا بدهد و بهترین درمان ممکن را 

برایتان فراهم آورد.

داده ها معموالً پس از توقف درمان منتقل می شود. برای اطمینان از انتقال داده ها، دقت کنید همیشه دستگاه به پریز برق متصل باشد و در »حالت پرواز« نباشد.

توضیحات:

در صورت استفاده از دستگاه در خارج از کشور یا منطقه محل خرید، داده های درمان ممکن است منتقل نشود.	 

ارتباط بی سیم به میزان دسترسی به شبکه بستگی دارد.	 

دستگاه های مجهز به ارتباط بی سیم ممکن است در همه مناطق موجود نباشد.	 

SD کارت

روش دیگر انتقال داده های درمان به ارائه دهنده مراقبت های درمانی استفاده از کارت SD است. ارائه دهنده مراقبت های درمانی ممکن است از شما بخواهد کارت SD را از 

طریق پست یا به صورت حضوری برای او بفرستید. هر زمان ارائه دهنده مراقبت های درمانی چنین چیزی از شما خواست، کارت SD را از دستگاه بیرون آورید.

زمانی که چراغ SD چشمک می زند کارت SD را بیرون نیاورید چون داده ها در حال ذخیره در کارت است.
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:SD برای بیرون آوردن کارت

پوشش کارت SD را باز کنید.. 1

 کارت SD را به داخل فشار دهید تا آزاد شود. کارت SD را از دستگاه بیرون آورید.. 2

کارت SD را در جلد محافظ بگذارید و آن را برای ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود بفرستید.

جهت کسب اطالعات بیشتر درباره کارت SD، به جلد محافظ کارت SD همراه دستگاه رجوع کنید.

نکته: برای هیچ منظور دیگری نباید از کارت SD استفاده شود.

در سفر

می توانید دستگاه AirSense 10 را همه جا با خود ببرید. فقط به نکات زیر توجه داشته باشید:

برای اینکه دستگاه آسیب نبیند، از کیسه حمل مسافرتی که همراه آن عرضه شده استفاده کنید.	 

رطوبت ساز را خالی کنید و آن را جداگانه در کیسه حمل مسافرتی بگذارید.	 

حتماً سیم برق مناسب برای مقصد سفر به همراه داشته باشید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خرید، با ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود تماس بگیرید.	 

 	 Off سطح رطوبت( را روی( Humidity Level ،در صورت استفاده از باتری جداگانه، باید رطوبت ساز را خاموش کنید تا عمر باتری به حداکثر ممکن برسد. برای این کار

)خاموش( قرار دهید.

سفر با هواپیما

دستگاه AirSense 10 را می توانید به عنوان توشه همراه داخل هواپیما ببرید. دستگاه های پزشکی جزء محدودیت توشه همراه محسوب نمی شود.

در هواپیما می توانید از دستگاه AirSense 10 استفاده کنید چون با الزامات اداره هوانوردی فدرال )FAA( مطابقت دارد. می توانید نامه های انطباق با الزامات سفر هوایی را از 

وب سایت www.resmed.com دانلود و چاپ کنید.

هنگام استفاده از دستگاه در هواپیما:

دقت کنید رطوبت ساز کامالً خالی باشد و داخل دستگاه قرار گرفته باشد. اگر رطوبت ساز داخل دستگاه نباشد، دستگاه کار نمی کند.	 

Airplane Mode )حالت پرواز( را روشن کنید.	 

برای روشن کردن Airplane Mode )حالت پرواز(:

در My Options )گزینه های من(، دکمه گردان را بچرخانید تا Airplane Mode )حالت . 1

پرواز( پررنگ شود و سپس دکمه گردان را فشار دهید.

دکمه گردان را بچرخانید تا On )روشن( انتخاب شود و سپس دکمه گردان را فشار دهید تا . 2

تغییر ذخیره شود.

نماد Airplane Mode )حالت پرواز(  در گوشه باالی سمت راست نمایشگر نشان 

داده می شود.

 احتیاط

هنگام استفاده از دستگاه در هواپیما، نباید آب داخل رطوبت ساز باشد چون خطر استنشاق آب در حین تکان های هواپیما وجود دارد.
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عیب یابی

چنانچه با مشکلی مواجه شدید، به موضوعات عیب یابی در ادامه رجوع کنید. اگر نتوانستید مشکل را برطرف کنید، با ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود یا ResMed تماس 

بگیرید. از باز کردن دستگاه خودداری کنید.

عیب یابی کلی

راه حلمشکل/علت احتمالی

هوا از اطراف ماسک نشت می کند

دقت کنید ماسک درست روی صورت قرار گرفته باشد. برای مطالعه دستورالعمل ممکن است ماسک به درستی روی صورت قرار نگرفته باشد.

گذاشتن ماسک روی صورت، به دفترچه راهنمای کاربر رجوع کنید یا با استفاده از 

عملکرد Mask Fit )درزبندی ماسک(، درزبندی آن را بررسی کنید.

بینی ام خشک می شود یا می گیرد

سطح رطوبت را تنظیم کنید.ممکن است رطوبت روی سطح بسیار پایینی تنظیم شده باشد.

اگر لوله هوای ClimateLineAir دارای گرمکن دارید، به دفترچه راهنمای کاربر 

ClimateLineAir رجوع کنید.

قطرات آب روی بینی و داخل ماسک و لوله هوا جمع می شود

سطح رطوبت را تنظیم کنید.ممکن است رطوبت روی سطح بسیار باالیی تنظیم شده باشد.

اگر لوله هوای ClimateLineAir دارای گرمکن دارید، به دفترچه راهنمای کاربر 

ClimateLineAir رجوع کنید.

دهانم بسیار خشک می شود و اذیت می شوم

Humidity Level )سطح رطوبت( را افزایش بدهید.شاید هوا از دهانتان خارج می شود.

ممکن است برای بسته نگه داشتن دهانتان به چانه بند یا ماسک تمام صورت نیاز 

داشته باشید.

به نظر می رسد فشار هوای داخل ماسک بیش از حد زیاد باشد )احساس می کنم بیش از حد هوا وارد ریه هایم می شود(

از گزینه Ramp Time )زمان افزایش فشار( استفاده کنید.ممکن است حالت Ramp )افزایش فشار( خاموش شده باشد.

به نظر می رسد فشار هوای داخل ماسک خیلی کم است )احساس می کنم به اندازه کافی هوا وارد ریه هایم نمی شود(

منتظر بمانید تا فشار جمع شود یا Ramp Time )زمان افزایش فشار( را خاموش ممکن است حالت Ramp )افزایش فشار( در حال اجرا باشد.

کنید.

نمایشگر دستگاه سیاه شده است

ممکن است نور زمینه نمایشگر خاموش شده باشد. نمایشگر پس از مدت کوتاهی 

به صورت خودکار خاموش می شود.

برای روشن کردن آن، »دکمه صفحه اصلی« یا »دکمه گردان« را فشار دهید.

منبع تغذیه را متصل نموده و دقت کنید دوشاخه به طور کامل وارد پریز شده ممکن است برق دستگاه قطع شده باشد.

باشد.

درمان را متوقف کرده ام اما هنوز از دستگاه هوا بیرون می آید

مقدار کمی هوا از دستگاه بیرون می آید تا از جمع شدن آب در لوله هوا جلوگیری دستگاه در حال خنک شدن است.

شود. پس از 30 دقیقه به صورت خودکار متوقف می شود.

رطوبت ساز نشت دارد

رطوبت ساز را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید و دوباره به شکل صحیح سرهم ممکن است رطوبت ساز به درستی سرهم نشده باشد.

کنید.

برای تعویض آن با ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود تماس بگیرید.ممکن است رطوبت ساز آسیب دیده یا شکسته باشد.

داده های درمان من برای ارائه دهنده مراقبت های درمانی ام فرستاده نشده است

دقت کنید دستگاه در جایی با پوشش مناسب گذاشته شده باشد )مثالً روی میز کنار ممکن است پوشش شبکه بی سیم ضعیف باشد.

تخت جای مناسبی است اما داخل کشو یا روی زمین مناسب نیست(.

هر گاه همه نوارهای نماد قدرت سیگنال بی سیم  مشخص باشد، نشان دهنده 

پوشش مناسب است و اگر نوارهای کمتری مشخص باشد نشان دهنده پوشش 

ضعیف است.
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راه حلمشکل/علت احتمالی

نماد عدم پوشش بی سیم  در گوشه باال سمت راست نمایشگر نشان داده 

می شود. شبکه بی سیم در دسترس نیست.

دقت کنید دستگاه در جایی با پوشش مناسب گذاشته شده باشد )مثالً روی میز کنار 

تخت جای مناسبی است اما داخل کشو یا روی زمین مناسب نیست(.

اگر ارائه دهنده مراقبت های درمانی از شما خواسته است، کارت SD را برای او 

بفرستید. کارت SD حاوی داده های مربوط به درمان شما نیز هست.

Airplane Mode )حالت پرواز( را خاموش کنید؛ به بخش »سفر با هواپیما« رجوع دستگاه ممکن است در Airplane Mode )حالت پرواز( باشد.

کنید.

درباره تنظیمات دستگاه با ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود صحبت کنید.انتقال داده برای دستگاه شما فعال نشده است.

نمایشگر و دکمه های آن چشمک می زند

تکمیل ارتقای نرم افزار حدوداً 10 دقیقه طول می کشد.ارتقای نرم افزار در حال انجام است.

پیام های دستگاه

راه حلمشکل/علت احتمالی

High leak detected, check your water tub, tub seal or side cover )نشت زیاد شناسایی شده است؛ ظرف آب، درزبندی ظرف آب یا کاور کناری را بررسی کنید.(

دقت کنید رطوبت ساز به درستی داخل دستگاه قرار گرفته باشد.ممکن است رطوبت ساز به درستی داخل دستگاه قرار نگرفته باشد.

رطوبت ساز را باز کنید و دقت کنید درزبندی آن به درستی در جای خود قرار ممکن است درزبندی رطوبت ساز به درستی در جای خود قرار نگرفته باشد.

گرفته باشد.

High leak detected, connect your tubing )نشت زیاد شناسایی شده است؛ لوله را وصل کنید(

دقت کنید لوله هوا از هر دو طرف محکم متصل شده باشد.ممکن است لوله هوا به درستی وصل نشده باشد.

دقت کنید ماسک درست روی صورت قرار گرفته باشد. برای مطالعه دستورالعمل ممکن است ماسک به درستی روی صورت قرار نگرفته باشد.

گذاشتن ماسک روی صورت، به دفترچه راهنمای کاربر رجوع کنید یا با استفاده از 

عملکرد Mask Fit )درزبندی ماسک(، درزبندی آن را بررسی کنید.

Tubing blocked, check your tubing )لوله گرفته است؛ لوله را بررسی کنید(

کارت SD را بیرون آورید و دوباره وارد کنید.ممکن است کارت SD به درستی وارد دستگاه نشده باشد.

کارت فقط خواندنی است؛ لطفاً کارت SD را بیرون آورید و قفل آن را باز نموده دوباره وارد دستگاه کنید.

کلید روی کارت SD را از حالت قفل  روی حالت باز قرار دهید  و دوباره ممکن است کلید کارت SD در حالت قفل )فقط خواندنی( باشد.

آن را وارد دستگاه کنید.

System fault, refer to user guide, Error 004 )نقص در سیستم؛ به دفترچه راهنمای کاربر رجوع کنید، خطای 004(

قبل از استفاده مجدد بگذارید خنک شود. منبع تغذیه را جدا نموده آن را دوباره ممکن است دستگاه در محیط گرمی قرار گرفته باشد.

وصل کنید تا دستگاه راه اندازی مجدد شود.

فیلتر هوا را بررسی کنید و اگر گرفته بود آن را تعویض کنید. منبع تغذیه را جدا ممکن است فیلتر هوا گرفته باشد.

نموده آن را دوباره وصل کنید تا دستگاه راه اندازی مجدد شود.

لوله هوا را بررسی کنید و گرفتگی آن را برطرف کنید. دکمه گردان را فشار دهید ممکن است لوله هوا مسدود شده باشد.

تا پیام پاک شود و سپس »دکمه شروع/توقف« را فشار دهید تا دستگاه راه اندازی 

مجدد شود.

آب لوله هوا را خالی کنید. منبع تغذیه را جدا نموده آن را دوباره وصل کنید تا ممکن است آب در لوله هوا باشد.

دستگاه راه اندازی مجدد شود.

در مورد همه پیام های خطای دیگر مانند System fault )نقص سیستم(، به دفترچه راهنمای کاربر، کد 0XX رجوع کنید

با ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود تماس بگیرید. دستگاه را باز نکنید.یک خطای غیر قابل رفع در دستگاه به وجود آمده است.
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سرهم کردن قطعات

بعضی از قطعات دستگاه به گونه ای طراحی شده است که راحت باز شود تا از آسیب دیدن قطعات یا دستگاه جلوگیری شود. به راحتی می توانید قطعات را طبق شرح زیر 

دوباره سرهم کنید.

برای جا زدن درزبند رطوبت ساز:

درزبند را در درپوش جا بزنید.. 1

همه لبه های درزبند را فشار دهید تا محکم در جای خود قرار بگیرد.. 2

برای سرهم کردن درپوش رطوبت ساز:

یک طرف درپوش را در سوراخ لوالی پایه وارد کنید.. 1

طرف دیگر را در شیار قرار بدهید تا با صدای تق جا بیفتد.. 2

 هشدار

حتماً لوله هوا را صاف کنید تا دور سر یا گردن نپیچد.	 

سیم های برق، کابل ها و منبع تغذیه را به طور مرتب از نظر آسیب دیدگی یا نشانه های فرسودگی بررسی کنید. استفاده را متوقف کنید و اگر آسیب دیده است، آن را 	 

تعویض کنید.

سیم برق را دور از سطوح داغ نگه دارید.	 

در صورت مشاهده هر گونه تغییر غیرطبیعی در عملکرد دستگاه، شنیدن صداهای غیرعادی، افتادن یا استفاده نادرست از دستگاه یا منبع تغذیه یا شکستن محفظه 	 

دستگاه، استفاده از آن را متوقف کنید و با ارائه دهنده مراقبت های درمانی یا مرکز خدمات ResMed تماس بگیرید.

از باز کردن یا ایجاد تغییر در دستگاه خودداری کنید. این دستگاه هیچ قطعه ای ندارد که کاربر بتواند سرویس کند. تعمیرات و سرویس و نگهداری باید فقط توسط 	 

نماینده مجاز خدمات ResMed انجام شود.

مراقب برق گرفتگی باشید. دستگاه، منبع تغذیه یا سیم برق آن را در آب فرو نبرید. در صورت ریختن مایعات در داخل دستگاه یا روی آن، دستگاه را از برق بکشید و 	 

بگذارید قطعات خشک شود. همیشه دستگاه را پیش از تمیز کردن از برق بکشید و پیش از اینکه دوباره آن را به پریز وصل کنید، دقت کنید همه قطعات خشک باشد.

هنگام سیگار کشیدن یا در نزدیکی شعله مستقیم آتش نباید از اکسیژن مکمل استفاده شود.	 

همیشه پیش از روشن کردن جریان اکسیژن مکمل، دقت کنید دستگاه روشن باشد و جریان هوا تولید شود. همیشه پیش از خاموش کردن دستگاه، جریان اکسیژن مکمل 	 

را قطع کنید تا اکسیژن مصرف نشده در محفظه دستگاه جمع نشود و خطر آتش سوزی به وجود نیاید.

در مدتی که دستگاه کار می کند، هیچ گونه کار سرویس و نگهداری روی آن انجام ندهید.	 

در کنار تجهیزات دیگر یا روی آن نباید از دستگاه استفاده شود. اگر استفاده از دستگاه در کنار تجهیزات دیگر یا روی آنها الزم باشد، می بایست دستگاه را زیر نظر 	 

داشت تا از کارکرد عادی آن در وضعیت مورد استفاده اطمینان حاصل شود.
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استفاده از لوازم جانبی غیر از آنچه برای دستگاه مشخص شده توصیه نمی شود. لوازم جانبی متفرقه ممکن است باعث افزایش آالیندگی یا کاهش ایمنی دستگاه شود.	 

فیلتر ضد باکتری را به طور مرتب از نظر نشانه های تجمع رطوبت یا کثیفی های دیگر بررسی کنید، به  ویژه در مواقع استفاده از داروهای افشانه ای یا ایجاد رطوبت. در 	 

غیر این صورت، ممکن است مقاومت سیستم تنفس افزایش یابد.

 احتیاط

فقط از قطعات و لوازم جانبی ResMed برای دستگاه استفاده کنید. در صورت استفاده از قطعات غیر ResMed، ممکن است تأثیر درمان کاهش یابد و یا دستگاه 	 

آسیب ببیند.

برای این دستگاه فقط از ماسک های تهویه دار توصیه شده توسط ResMed یا پزشک معالج استفاده کنید. اگر ماسک را روی صورت بگذارید اما هوا از دستگاه بیرون 	 

نیاید، ممکن است استنشاق مجدد بازدم روی دهد. دقت کنید منفذهای تهویه ماسک تمیز و بدون گرفتگی باشد تا ورود جریان هوای تازه به داخل ماسک حفظ شود.

دقت کنید دستگاه را جایی نگذارید که کسی با آن برخورد کند یا سیم برق آن کشیده شود.	 

اگر لوله هوا و یا ورودی هوای دستگاه در حین کارکرد مسدود شود، ممکن است دستگاه بیش از حد داغ شود.	 

محیط اطراف دستگاه را خشک و تمیز و عاری از هر چیزی که باعث مسدود شدن ورودی هوا یا پوشانده شدن واحد منبع تغذیه می شود )مانند لباس یا ملحفه( نگه 	 

دارید.

دستگاه را به پهلو قرار ندهید چون ممکن است آب وارد آن شود. 	 

اگر سیستم به درستی تنظیم نشود، ممکن است مقدار فشار ماسک درست خوانده نشود. دقت کنید سیستم به درستی تنظیم شده باشد.	 

از سفیدکننده، کلر، الکل یا محلول های بودار، صابون های مرطوب کننده یا ضد باکتری یا روغن های معطر برای تمیز کردن دستگاه، رطوبت ساز یا لوله هوا استفاده نکنید. 	 

این محلول ها ممکن است موجب آسیب به دستگاه شوند یا بر عملکرد رطوبت ساز تأثیر گذاشته و عمر محصول را کاهش دهند. قرار دادن دستگاه در معرض دود اعم 

 ResMed از دود سیگار یا پیپ و نیز گاز اُزون یا گازهای دیگر، ممکن است موجب آسیب دیدن آن شود. آسیب ناشی از هر یک از موارد فوق مشمول ضمانت محدود

نخواهد بود.

در صورت استفاده از رطوبت ساز، همیشه دستگاه را روی سطح صافی پایین تر از سرتان قرار دهید تا ماسک و لوله هوا پر از آب نشود.	 

بگذارید رطوبت ساز ده دقیقه خنک شود و سپس از آن استفاده کنید تا آب داخل آن خنک شود و خود رطوبت ساز بیش از حد برای لمس کردن داغ نباشد.	 

پیش از جابه جایی دستگاه، دقت کنید رطوبت ساز خالی باشد.	 

توجه: در صورت بروز هر گونه حادثه جدی در ارتباط با این دستگاه، باید موضوع را به ResMed و مرجع ذیصالح در کشورتان گزارش کنید.

مشخصات فنی

واحدها بر حسب سانتی متر آب و هکتوپاسکال است. 1 سانتی متر آب برابر است با 0.98 هکتوپاسکال.

واحد منبع تغذیه 90 وات

100 تا 240 ولت، 50 تا 60 هرتز 1.0 تا 1.5 آمپر، کالس 2دامنه برق متناوب ورودی:

115 ولت، 400 هرتز 1.5 آمپر، کالس 2 )مقادیر اسمی برای استفاده در هواپیما(

24 ولت  3.75 آمپربرق مستقیم خروجی:

53 وات )57 ولت آمپر(مصرف برق در شرایط عادی:

104 وات )108 ولت آمپر(مصرف برق در شرایط اوج:

شرایط محیطی

 41+  تا  95+  درجه فارنهایت ) 5+  تا  35+  درجه سانتی گراد(دمای کارکرد:

نکته: دمای جریان هوای تنفسی که این دستگاه درمانی تولید می کند ممکن است 

بیشتر از دمای اتاق باشد. چنانچه دمای اتاق بیش از حد باال باشد )104 درجه 

فارنهایت/40 درجه سانتی گراد(، استفاده از دستگاه همچنان بی خطر است.

10 تا %95 رطوبت نسبی، غیرچگالیدهرطوبت کارکرد:

ارتفاع از سطح دریا تا 8,500 فوت )2,591 متر(؛ دامنه فشار هوا 1013 تا 738 ارتفاع کارکرد:

هکتوپاسکال

 4-  تا  140+  درجه فارنهایت ) 20-  تا  60+  درجه سانتی گراد(دمای نگهداری و حمل و نقل:

5 تا %95 رطوبت نسبی، غیرچگالیدهرطوبت نگهداری و حمل و نقل:
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سازگاری الکترومغناطیسی

AirSense 10 با کلیه الزامات سازگاری الکترومغناطیسی )EMC( مطابق با استاندارد  IEC 60601-1-2:2014  مربوط به محیط های مسکونی، تجاری و صنعتی سبک 

مطابقت دارد. توصیه می شود وسایل ارتباطی همراه حداقل 1 متر با دستگاه فاصله داشته باشد.

اطالعات مربوط به آالیندگی الکترومغناطیسی و ایمنی این دستگاه ResMed در نشانی www.resmed.com/downloads/devices موجود است

 EN60601-1:2006/A1:2013  :طبقه بندی

.IP22 محافظت در برابر نفوذ ،BF کالس 2 )عایق بندی دوالیه(، نوع

حسگرها

داخل دستگاه واقع در نقطه خروجی، از نوع فشارسنج آنالوگ، 0 تا 40 سانتی متر حسگر فشار:

آب )0 تا 40 هکتوپاسکال(

داخل دستگاه واقع در نقطه ورودی، از نوع دبی سنج دیجیتال،  70-  تا  180+  لیتر حسگر جریان:

در دقیقه

حداکثر فشار ثابت در صورت بروز یک نقص

اگر یک نقص ایجاد و فشار در وضعیت ثابت از این مقدار تجاوز کند، دستگاه خاموش می شود:

30 سانتی متر آب )30 هکتوپاسکال( به مدت بیش از 6 ثانیه یا 40 سانتی متر آب )40 هکتوپاسکال( به مدت بیش از 1 ثانیه.

صدا

:)CPAP حالت(   ISO 80601-2-70:2015  سطح فشار اندازه گیری شده طبق استاندارد

:SlimLineA با عدم اطمینان 2 دسی بل در مقیاس A 25 دسی بل در مقیاس

:StandardA با عدم اطمینان 2 دسی بل در مقیاس A 25 دسی بل در مقیاس

27 دسی بل در مقیاس A با عدم اطمینان 2 دسی بل در مقیاس SlimLineA یا Standard و رطوبت سازی:

:)CPAP حالت(   ISO 80601-2-70:2015  سطح نیروی اندازه گیری شده طبق استاندارد

:SlimLineA با عدم اطمینان 2 دسی بل در مقیاس A 33 دسی بل در مقیاس

 :StandardA با عدم اطمینان 2 دسی بل در مقیاس A 33 دسی بل در مقیاس

35 دسی بل در مقیاس A با عدم اطمینان 2 دسی بل در مقیاس SlimLineA یا Standard و رطوبت سازی:

. ISO 4871:1996  مقادیر دورقمی اظهارشده در خصوص آالیندگی صوتی مطابق با استاندارد

فیزیکی - دستگاه و رطوبت ساز

4.57 × 10.04 × 5.91 اینچابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(:

)116 × 255 × 150 میلی متر( 

: ) ISO 5356-1:2015  22 میلی مترخروجی هوا )مطابق با استاندارد

44 اونس )1248 گرم(وزن )دستگاه و رطوبت ساز قابل تمیز کردن(:

ترموپالستیک مهندسی شده ضد آتشجنس محفظه:

380 میلی لیتر تا خط حداکثرظرفیت آب:

پالستیک قالبی تزریقی، فوالد ضد زنگ و درزبند سیلیکونیجنس رطوبت ساز قابل تمیز کردن:

دما

154 درجه فارنهایت )68 درجه سانتی گراد(حداکثر دمای صفحه گرمکن:

165 درجه فارنهایت )74 درجه سانتی گراد(دمای خاموشی:

 106 درجه فارنهایت ) 41 درجه سانتی گراد(حداکثر دمای گاز:

فیلتر هوا

:Standardجنس: پلی استر با الیاف غیربافته

متوسط قدرت تصفیه: <75 درصد برای ذرات با قطر تقریبی 7 میکرون

جنس: الیاف آکریلیک و پلی پروپیلن در محفظه پلی پروپیلنغیرحساسیت زا:

کارآیی: <98 درصد برای ذرات غبار با قطر تقریبی 7 تا 8 میکرون؛ <80 درصد برای 

ذرات غبار با قطر تقریبی 0.5 میکرون
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استفاده در هواپیما

ResMed تأیید می کند که این دستگاه با الزامات اداره هوانوردی فدرال ) FAA( ) RTCA/DO-160، بخش 21، رده M( در مورد همه مراحل سفر هوایی مطابقت دارد.

ماژول بی سیم

2G  ،3G  ،4Gفناوری مورد استفاده:

توصیه می شود دستگاه هنگام کارکرد حداقل 0.8 اینچ )2 سانتی متر( با بدن فاصله داشته باشد. در مورد ماسک ها، لوله ها یا لوازم جانبی صدق نمی کند. این فناوری ممکن 

است در همه مناطق در دسترس نباشد.

اظهارنامه انطباق )DoC مطابق با دستورالعمل تجهیزات رادیویی( 

ResMed اظهار می دارد که دستگاه AirSense 10 )مدل های 370xx یا 371xx( با الزامات ضروری و دیگر مفاد مرتبط دستورالعمل  EU/2014/53  )قرمز( مطابقت دارد. 

یک نسخه از اظهارنامه انطباق )DoC( در نشانی Resmed.com/productsupport موجود است.

تجهیزات رادیویی 2G با این باندهای فرکانس و حداکثر توان فرکانس رادیویی زیر کار می کند:

B 35 دسی بل در مقیاس   :GSM 850/900

B 32 دسی بل در مقیاس  :GSM 1800/1900

این دستگاه 4G در همه کشورهای اروپایی بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده است.

0123 به  کلیه دستگاه های ResMed طبق دستورالعمل وسایل پزشکی جزء وسایل پزشکی محسوب می شود. تمام برچسب های محصول و مطالب چاپی حاوی عدد 

دستورالعمل شورای اروپا به شماره  EEC/93/42  شامل اصالحیه دستورالعمل وسایل پزشکی )EC/2007/47( ارجاع دارد.

دامنه فشار کارکرد

:CPAP  ،AutoSet)4 تا 20 سانتی متر آب )4 تا 20 هکتوپاسکال

اکسیژن مکمل

4 لیتر در دقیقهحداکثر جریان:

مسیر جریان هوا

حسگر جریان. 1

دمنده. 2

حسگر فشار:. 3

ماسک. 4

لوله هوا. 5

رطوبت ساز. 6

دستگاه. 7

فیلتر ورودی. 8

عمر مورد نظر

5 سالدستگاه، واحد منبع تغذیه:

2.5 سالرطوبت ساز قابل تمیز کردن:

6 ماهلوله هوا:

نکته کلی

بیمار کاربر مورد نظر دستگاه است.
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عملکرد رطوبت ساز

فشار ماسک

سانتی متر آب )هکتوپاسکال(

درصد رطوبت نسبی خروجی 

 در دمای محیطی 

 63 درجه فارنهایت 

)17 درجه سانتی گراد(

درصد رطوبت نسبی خروجی 

 در دمای محیطی 

 72 درجه فارنهایت 

)22 درجه سانتی گراد(

2 BTPS  ،1 اسمی خروجی سیستم AH

تنظیم 8تنظیم 4تنظیم 8تنظیم 4

485100610>

1085100610>

208590610>

AH  1 - رطوبت مطلق بر حسب میلی گرم در لیتر

BTPS  2 - دما و فشار بدن در حالت اشباع

لوله هوا

قطر داخلیطولمواد سازندهلوله هوا

ClimateLineAir0.6 اینچ )15 میلی متر(6 فوت و 6 اینچ )2 متر(قطعات برقی و پالستیک انعطاف پذیر

ClimateLineAir Oxy0.75 اینچ )19 میلی متر(6 فوت و 4 اینچ )1.9 متر(قطعات برقی و پالستیک انعطاف پذیر

:SlimLine0.6 اینچ )15 میلی متر(6 فوت )1.8 متر(پالستیک انعطاف پذیر

Standard0.75 اینچ )19 میلی متر(6 فوت و 6 اینچ )2 متر(پالستیک انعطاف پذیر

دمای خاموشی لوله هوای گرمکن دار:  106 درجه فارنهایت ) 41 درجه سانتی گراد(

توضیحات: 

سازنده حق دارد این مشخصات را بدون اطالع قبلی تغییر دهد.	 

رابط برق لوله هوای گرمکن دار فقط با خروجی هوای دستگاه سازگار است و نباید به ماسک متصل شود.	 

از لوله هوای رسانای برق یا ضد الکتریسیته ساکن استفاده نکنید.	 

تنظیمات دما و رطوبت نسبی که نمایش داده می شود جزء مقادیر اندازه گیری شده نیست.	 

مقادیر نمایش داده شده

وضوح نمایشگردامنهمقدار

حسگر فشار در خروجی هوا:

0.1 سانتی متر آب )0.1 هکتوپاسکال(4 تا 20 سانتی متر آب )4 تا 20 هکتوپاسکال(فشار ماسک

مقادیر مشتق از جریان:

1 لیتر در دقیقه0 تا 120 لیتر در دقیقهنشتی

دقتمقدار

اندازه گیری فشار1:

0.5[±  سانتی متر آب )0.5 هکتوپاسکال( + 4 درصد مقدار اندازه گیری شده[فشار ماسک2

جریان و مقادیر مشتق از جریان1:

 6±  لیتر در دقیقه یا 10 درصد مقدار قرائت شده، هر کدام بزرگ تر باشد، با جریان مثبت 0 تا 150 لیتر در دقیقهجریان

 12±  لیتر در دقیقه یا 20 درصد مقدار قرائت شده، هر کدام بزرگ تر باشد، 0 تا 60 لیتر در دقیقهنشتی2

1 نتایج به صورت STPD )دما و فشار استاندارد، خشک( بیان شده است.

2 دقت اندازه گیری ممکن است در اثر نشتی، اکسیژن مکمل، حجم های جاری کمتر از 100 میلی لیتر یا تهویه جزئی کمتر از 3 لیتر در دقیقه کاهش یابد.

3  دقت اندازه گیری طبق استاندارد  EN ISO 10651-6:2009  در مورد وسایل کمک تنفسی برای مراقبت در خانه )تصویر 101 و جدول 101( با استفاده از مقادیر جریان اسمی تهویه ماسک های ResMed به تأیید رسیده است.
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موارد عدم اطمینان سیستم اندازه گیری

طبق استاندارد  ISO 80601 2 70:2015 ، میزان عدم اطمینان تجهیزات آزمایش شرکت سازنده برابر است با:

 1.5 ±  لیتر در دقیقه یا  2.7 ±  درصد از مقدار قرائت شده )هر کدام بزرگ تر باشد(برای واحدهای جریان

 5 ±  میلی لیتر یا 6 درصد از مقدار قرائت شده )هر کدام بزرگ تر باشد(برای واحدهای حجم )کمتر از 100 میلی لیتر(

 20 ±  میلی لیتر یا 3 درصد از مقدار قرائت شده )هر کدام بزرگ تر باشد(برای واحدهای حجم ) 100 میلی لیتر(

 0.15 ±  سانتی متر آب )هکتوپاسکال(برای واحدهای فشار استاتیک

 0.27 ±  سانتی متر آب )هکتوپاسکال(برای واحدهای فشار دینامیک

 10 ±  میلی ثانیهبرای واحدهای زمان

نکته: در مقادیر دقت و نتایج آزمایش مذکور در استاندارد   ISO 80601-2-70:2015  که در این دفترچه راهنما برای این موارد ارائه شده، عدم اطمینان اندازه گیری مندرج در 

جدول باال از قبل لحاظ شده است.

دقت فشار

 ISO 80601-2-70:2015  حداکثر تغییر فشار استاتیک در سطح 10 سانتی متر آب )10 هکتوپاسکال( مطابق با استاندارد

لوله هوای SlimLineلوله هوای استاندارد

 0.5 ±  سانتی متر آب ) 0.5 ±  هکتوپاسکال( 0.5 ±  سانتی متر آب ) 0.5 ±  هکتوپاسکال(بدون رطوبت سازی

 0.5 ±  سانتی متر آب ) 0.5 ±  هکتوپاسکال( 0.5 ±  سانتی متر آب ) 0.5 ±  هکتوپاسکال(با رطوبت سازی

 ISO 80601-2-70:2015  حداکثر تغییر فشار دینامیک مطابق با استاندارد

20 ضربان در دقیقه15 ضربان در دقیقه10 ضربان در دقیقهفشار ]سانتی متر آب )هکتوپاسکال([

40.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

80.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

120.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

160.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

200.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

SlimLine دستگاه با رطوبت سازی و لوله هوای / SlimLine دستگاه بدون رطوبت سازی و لوله هوای

20 ضربان در دقیقه15 ضربان در دقیقه10 ضربان در دقیقهفشار ]سانتی متر آب )هکتوپاسکال([

40.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

80.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

120.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

160.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

200.5 / 0.50.5 / 0.50.8 / 0.8

جریان )حداکثر( در مقادیر فشار معین

موارد زیر طبق استاندارد  ISO 80601-2-70:2015  در انتهای لوله هوای مشخص شده اندازه گیری شده است:

AirSense 10، رطوبت سازی و AirSense 10 و Standardفشار

Standard

SlimLine و AirSense 10 رطوبت سازی و ،AirSense 10

ClimateLineAir

لیتر در دقیقهلیتر در دقیقهلیتر در دقیقهلیتر در دقیقهسانتی متر آب )هکتوپاسکال(

4180143162151

8168135151142

12157136140135

16144134128121

20131123117109
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مقاومت در برابر جریان

در این جدول، مقاومت در برابر جریان لوله هوا ذکر شده است:

 در جریان )لیتر در دقیقه( با فشار لوله هوا

20 سانتی متر آب

مقاومت نسبت به جریان )سانتی متر آب/لیتر در دقیقه(

فقط لوله هوالوله هوا با زانویی لوله

Standard300.0060.005

 150.0050.004

:SlimLine300.0080.007

 150.0060.006

ClimateLineAir30-0.011

 15-0.008

ClimateLineAir Oxy30-0.004

 15-0.002

انطباق

در این جدول، مقادیر مربوط به انطباق لوله هوا مشاهده می شود:

انطباق )سانتی متر آب/لیتر در دقیقه( با فشار 60 سانتی متر آبلوله هوا

فقط لوله هوالوله هوا با زانویی لوله

Standard1.0741.056

:SlimLine0.4670.454

ClimateLineAir -0.482

ClimateLineAir Oxy-0.729

نمادها

نمادهای زیر ممکن است روی محصول یا بسته بندی آن به کار رفته باشد.

 پیش از استفاده، دستورالعمل را مطالعه کنید.  نشان دهنده هشدار یا احتیاط است.  پیش از استفاده، دستورالعمل را رعایت کنید. 

 سازنده.  نماینده مجاز در اروپا.  کد سری تولید.  شماره کاتالوگ.  شماره سریال.  شماره دستگاه. 

 روشن / خاموش.  وزن دستگاه.  اگر تا 15 درجه نسبت به جهت مشخص شده کج شود، در برابر اشیای در اندازه انگشت و قطرات آب محفوظ است. 

 جریان مستقیم.  قطعه نوع BF در تماس مستقیم با بدن.  تجهیزات کالس 2.  محدودیت رطوبت.  محدودیت دما. 

 پرتوی غیریونساز.  لوگوی شماره 1 کنترل آالیندگی کشور چین.  لوگوی شماره 2 کنترل آالیندگی کشور چین.  فقط با نسخه پزشک )طبق 

قوانین فدرال ایاالت متحده آمریکا، فروش این دستگاه ها صرفاً توسط پزشک یا به دستور او مجاز است(.  حداکثر سطح آب.  فقط از آب 

 مقطر استفاده شود.  ارتفاع کارکرد از سطح دریا.  محدودیت فشار جو.  با استاندارد  RTCA DO-160  بخش 21، رده M انطباق دارد.  تاریخ ساخت. 

 زنگ هشدار ممنوع.  واردکننده.  وسیله پزشکی.

به فهرست نمادها در ResMed.com/symbols رجوع کنید.

 اطالعات زیست محیطی

این دستگاه باید به صورت ایمن دور انداخته شود و نباید جزء پسماند تفکیک نشده شهری قرار بگیرد. برای دور انداختن دستگاه، باید از سیستم های مناسب جمع آوری، 

استفاده مجدد و بازیافت موجود در منطقه خود استفاده کنید. این سیستم های جمع آوری، استفاده مجدد و بازیافت از این رو طراحی شده اند که فشار وارده بر منابع طبیعی 

را کاهش دهند و از آسیب مواد خطرآفرین به محیط زیست جلوگیری کنند.

لطفاً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر درباره این سیستم های دفع زباله، با اداره مدیریت پسماند در محل خود تماس بگیرید. مفهوم نماد سطل زباله که ضربدر خورده این 

است که باید از این سیستم ها استفاده کنید. لطفاً در صورت نیاز به اطالعات بیشتر درباره جمع آوری و دفع وسیله ResMed خود با دفتر ResMed یا توزیع کننده محلی تماس 

بگیرید و یا به نشانی ResMed.com/environment رجوع کنید.

19 فارسی 



نحوه سرویس دستگاه

دستگاه AirSense 10 به گونه ای طراحی شده است که اگر طبق دستورالعمل ResMed استفاده شود به صورت ایمن و قابل اطمینان کار کند. ResMed توصیه می کند اگر 

 ResMed مشاهده کردید یا چنانچه از عملکرد صحیح آن مطمئن نیستید، آن را برای بازدید و سرویس نزد مراکز مجاز خدمت AirSense 10 نشانه ای از فرسودگی در دستگاه

ببرید. در غیر این صورت، به طور کلی سرویس و بازدید محصوالت در طول عمر مورد نظر الزم نخواهد بود.

ضمانت محدود

ResMed Pty Ltd )که از این پس ResMed نامیده می شود( تضمین می کند این محصول ResMed از تاریخ خرید تا مدتی که در ذیل مشخص شده است عاری از هر گونه 

نقص مرتبط با مواد سازنده و روند تولید خواهد بود.

مدت ضمانتمحصول

سیستم های ماسک )شامل قاب ماسک، بالشتک، سربند و لوله( — به جز وسایل یک بارمصرف	 

لوازم جانبی — به جز وسایل یک بارمصرف	 

حسگرهای نبض انگشت از نوع انعطاف پذیر	 

ظرف های آب رطوبت ساز	 

90 روز

 	ResMed 6 ماهباتری های مورد استفاده در سیستم های باتری داخلی و خارجی

حسگرهای نبض انگشت از نوع گیره ای	 

ماژول های داده دستگاه های CPAP و دستگاه های دوسطحی	 

اکسی متر و آداپتور اکسی متر دستگاه های CPAP دستگاه های دوسطحی	 

رطوبت سازها و ظرف های آب قابل تمیز کردن برای دستگاه های رطوبت ساز	 

دستگاه های کنترل تیتراسیون	 

1 سال

دستگاه های CPAP، دستگاه های دوسطحی و دستگاه های تهویه )شامل واحدهای جداگانه منبع تغذیه(	 

لوازم جانبی باتری 	 

دستگاه های قابل حمل تشخیص و غربالگری	 

2 سال

این ضمانت فقط در اختیار مصرف کننده اولیه قرار می گیرد. قابل انتقال نیست.

در طول مدت ضمانت، اگر محصول در شرایط استفاده عادی دچار مشکل شود، ResMed محصول معیوب یا هر یک از قطعات آن را به اختیار خود تعمیر یا 

تعویض خواهد کرد. 

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش نمی  دهد: الف( هر گونه آسیب ناشی از استفاده نادرست، سوءاستفاده، تغییر یا دستکاری محصول؛ ب( تعمیرات انجام شده توسط هر 

سازمان خدماتی که مجوز صریح ResMed را برای انجام چنین تعمیراتی نداشته باشد؛ ج( هر گونه آسیب یا آلودگی ناشی از سیگار، پیپ، سیگار برگ یا سایر دخانیات؛ د( هر 

گونه آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض گاز اُزون، اکسیژن فعال یا گازهای دیگر؛ و ه( هر گونه آسیب ناشی از ریختن آب روی وسایل الکترونیکی یا داخل آن. 

در صورت فروش یا فروش مجدد محصول خارج از منطقه محل خرید، ضمانت باطل خواهد شد. در مورد محصوالت خریداری شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا )»EU«( یا 

انجمن تجارت آزاد اروپا )»EFTA«(، واژه »منطقه« به EU و EFTA اشاره دارد.

درخواست استفاده از ضمانت برای محصوالت معیوب باید توسط مصرف کننده اولیه در محل خرید ثبت شود.

این ضمانت جایگزین کلیه ضمانت های صریح یا ضمنی دیگر است، از جمله هر گونه ضمانت ضمنی در خصوص قابلیت داد و ستد یا تناسب محصول برای اهداف خاص. در 

بعضی از مناطق یا کشورها، اعمال محدودیت در مدت اعتبار ضمانت مجاز نیست؛ بنابراین، محدودیت فوق ممکن است در مورد شما صادق نباشد.

در مورد خسارات جنبی یا تبعی که طبق ادعای افراد ناشی از فروش، نصب یا استفاده از هر یک از محصوالت ResMed باشد، ResMed هیچ مسئولیتی به عهده نخواهد 

داشت. در برخی مناطق یا کشورها، ممنوعیت یا محدودیت خسارات جنبی یا تبعی مجاز نیست؛ بنابراین، محدودیت فوق ممکن است در مورد شما صادق نباشد. 

به موجب این ضمانت، حقوق قانونی مشخصی به شما اعطا می شود که در هر منطقه متفاوت است. برای کسب اطالعات بیشتر درباره حقوق خود طبق این ضمانت، با 

نمایندگی ResMed در محل خود یا دفتر محلی ResMed تماس بگیرید.

برای دریافت جدیدترین اطالعات در مورد ضمانت محدود ResMed، به وب سایت ResMed.com رجوع کنید.

اطالعات بیشتر

چنانچه سؤالی دارید یا در مورد نحوه استفاده از دستگاه به اطالعات بیشتری نیاز دارید، با ارائه دهنده مراقبت های درمانی خود تماس بگیرید.

20



ResMed.com
378998

ResMed Pty Ltd
 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia  

برای مشاهده سایر مراکز ResMed در رسارس جهان، به ResMed.com رجوع کنید. HumidAir  ،ClimateLine  ،AutoSet  ،AirSense  ،Air10 و SlimLine عالئم تجاری و یا عالئم تجاری ثبت شده گروه 

رشکت های ResMed هستند. برای مشاهده اطالعات ثبت اخرتاع و سایر اطالعات مربوط به مالکیت معنوی، به Resmed.com/ip رجوع کنید.
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