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 النص باللغة العربیة
 مرحباً 
ضغط ھواء ھو جھاز ) VPAP ST-Aجھاز ضغط المجري الھوائي اإلیجابي المتغیر ( 150™لومیس

 للمجري الھوائي.المستوي  إیجابي ثنائي
 تحذیر 
 .یُرجى قراءة ھذا الدلیل بالكامل قبل استخدام الجھاز 
  الدلیل.استخدم الجھاز وفقًا لدواعي استخدامھ المذكورة في ھذا 
  ك قبل اتباع المعلومات المقدمة في ھذا الدلیل.معالج لالمقدمة من الطبیب ال النصائحیجب اتباع 
  VPAP ST-A 150لومیس 
 30ھو جھاز تنفس صناعي خارجي یستخدم للمرضى الذین یزنون أكثر من   VPAP ST-A 150لومیس 
) ویعانون من قصور بالجھاز iVAPSوضعیة ( كجم على 30رطًال)  66أو أكثر من (كجم)  13رطال (

 التنفسي أو انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم. یُمكن استخدام الجھاز بالمنزل أو المستشفى.
وحدة الترطیب لالستخدام لمریض واحد في بیئة منزلیة ویمكن استخدامھا مرة أخرى في تم إعداد 

 أو بیئة مؤسسیة.\مستشفى
 موانع استعمال الجھاز

ظر استخدام العالج بالضغط اإلیجابي للمجري الھوائي لدي بعض المرضي الذین یعانون من الحاالت حَ قد یُ 
 القائمة التالیة:

 مرض رئوي فقاعي حاد. 
 حول الرئتین) أو استرواح المنصف الرئوي. استرواح الصدر (وجود ھواء 
 خل األوعیة الدمویةا إذا كان مرتبًطا بنقص حجم الدم دا، ال سیمً انخفاض ضغط الدم المرضي 
 الجفاف 
  أو كدمات.أو جراحة حدیثة بالجمجمةتسرب السائل النخاعي ، 

 اآلثار الجانبیة
أو تفاقم ضیق التنفس.  أي ألم غیر معتاد بالصدر أو صداع شدیدیجب علیك إبالغ الطبیب المعالج لك عن 

 .عدوى بالجھاز التنفسي العلوي والتي قد تتطلب إیقاف العالج بشكل مؤقت
 قد تحدث اآلثار الجانبیة التالیة أثناء فترة العالج باستخدام الجھاز:

 جفاف األنف والفم والحلق 
 نزیف األنف 
 انتفاخ بالبطن 
 شعور غیر مریح باألنف أو الجیوب األنفیة 
 تھیُّج العین 
 طفح الجلد 
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 سریعةمعلومات 
 الجھاز علىنظرة عامة 

 یتضمن جھاز لومیس ما یلي:
 الجھاز 
 مع الجھاز) موردة(إذا كانت ™ ترطیب ھیومید آیروحدة ال 
 أنابیب ھواء 
 وحدة اإلمداد بالطاقة 
  سفرحقیبة 
 (تم إدخالھا بالجھاز بالفعل) بطاقة الذاكرة 

 
اتصل بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك للحصول على مجموعة من الملحقات المتاحة لالستخدام مع الجھاز 

 بما في ذلك:
  ّجھاز كالیمات الین أیر ™لمسّخنة) جھاز كالیمات الین آیرنة وغیر اأنابیب الھواء (المسخ ،

 .معیاریةوفقًا للمواصفات ال، ™أوكسي، جھاز سلیم الین
  حوض میاه: حوض میاه قیاسي (الستخدام مریض واحد فقط ال یمكن تطھیره)، حوض میاه قابل

 .للتنظیف (لالستخدام ألكثر من مریض، یمكن تطھیره)
 ي حالة استخدام الجھاز بدون وحدة الترطیبغطاء جانبي ف. 
 فلتر: فلتر ال یسبب حساسیة، فلتر معیاري. 

 )12V/24V(™ 10جھاز محول جھد مستمر آیر 
  بطاقة الذاكرةقارئ 
  10شاحن جھاز أوكیسیمیتر آیر 
  10شاحن یو إس بي لجھاز آیر 
  2بطاریة 
  10حامل أنابیب آیر 
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 معلومات حول جھازك

 
 

 وحدة ترطیب ھیومید آیر )6  اءمخرج للھو 1)
 شاشة )7  غطاء لفلتر الھواء 2)
 غطاء للشاحن )8  مشبك التثبیت 3)
 بطاقة الذاكرةغطاء ل )9  مدخل للطاقة 4)
 مؤشر تنبیھ بإضاءة لید )10  رقم التسلسل ورقم الجھاز 5)

 معلومات عن لوحة التحكم بالجھاز
 

زر تشغیل وإطفاء 
 الجھاز

 أو إیقاف العالج.اضغط لبدء 
اضغط واستمر بالضغط لمدة ثالث ثواني لتحویل الجھاز إلي 

 وضع ترشید استھالك الطاقة.

حّرك الستطالع القائمة ثم اضغط الختیار أحد الخیارات. حّرك  التشغیلقرص  
 لضبط الوضعیة المختارة ثم اضغط لتأكید التغییرات.

 الشاشة الرئیسیة. إلى اضغط على الزر للعودة زر الشاشة الرئیسیة

 قد یتم عرض رموز مختلفة على الشاشة في أوقات مختلفة تتضمن ما یلي:

 قوة اإلشارة الالسلكیة (أخضر اللون)  مؤشر وقت التسریع  

 النقل الالسلكي غیر مفعّل (إشارة رمادیة)  الرطوبة 
 ال یتوفر اتصال السلكي          تدفئة وحدة الترطیب

  وضع الطیران          ید وحدة الترطیبتبر
 
  جرس التنبیھ صامت  
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 اإلعدادات 

 
 تنبیھ

 أنبوب الھواء. ن الالزم حیث قد تدخل المیاه إلى الجھاز وإلىال تقم بمأل وحدة الترطیب أكثر م
 الجھاز ثم اسحبھ لیفتح. ظھر ك التثبیت علىسطح ثابت، قم بجذب مشب عندما یكون الجھاز على )1

 مشبك التثبیت موضح في وضعیة الفتح. ملحوظة:
(أ) قم بتوصیل موصل الطاقة في مدخل طاقة الجھاز ثم (ب) ادفع مشبك التثبیت ألسفل لتثبیتھ في  )2

 مكانھ. قم بتوصل أحد طرفي كابل الطاقة في وحدة اإلمداد بالطاقة والطرف األخر بمنفذ الطاقة.
 الجزء الخلفي من الجھاز. علىلھواء الموجود قم بتوصیل أنبوب الھواء بإحكام بمخرج ا )3
 الجھاز. علىعالمة الحد األقصى للماء الموجودة  حتىألھا بالماء قم بفتح وحدة الترطیب وأم )4
 ال تقم بمأل وحدة الترطیب بماء ساخن. )5
 أغلق وحدة الترطیب وقم بإدخالھا في جانب الجھاز. )6
 لقناع المرّكب.قم بتوصیل الطرف الحر من أنبوب الھواء بإحكام با )7

الموقع  علىموصي باستخدامھا متاحة انظر دلیل استخدام القناع لمزید من المعلومات. بعض أنواع األقنعة ال
www.resmed.com 

 تأكد من وضع الجھاز بحیث تكون إضاءة لید الخاصة بمؤشر التنبیھ مرئیة بشكل واضح.ملحوظة: 
 

http://www.resmed.com/
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 دء العالجب
 قم بوضع القناع. .1
 ™.اإلیقاف أو تنفس بشكل طبیعي إذا كانت الجھاز مزود بجھاز سمارت ستارت\اضغط زر البدء .2

 سوف تعرف أن العالج قد بدأ عندما تظھر شاشة المراقبة.
سوف یوضح مؤشر الضغط ضغط ھواء الشھیق والزفیر باللون األخضر. سوف 

 ش حین تشھق وتزفر.یتمدد الشریط األخضر وینكم
 
 
 
 
 

أوتوماتیكیًا بعد فترة قصیرة من الزمن. یمكنك  اسوف یصیر لون الشاشة أسودً 
الضغط علي زر الشاشة الرئیسیة أو قرص التشغیل لتشغیل الشاشة مجددًا. إذا تم 

 قطع مصدر الطاقة أثناء التشغیل، سوف یعود الجھاز للعمل أوتوماتیكیًا عند عودة الطاقة.
 إضاءة الغرفة. ىوع الشاشة بناًء علحساسات للضوء والتي تقوم بضبط سط جھاز لومیس علىیحتوي 

 
 إیقاف العالج

 قم بإزالة القناع. .1
اإلیقاف أو إذا كان الجھاز ملحق بجھاز سمارت ستارت فسیتوقف العالج \اضغط علي زر البدء .2

 أوتوماتیكًیا بعد بضع ثوان.
سوف تظھر رسالة لسؤالك عما إذا كنت ترید إیقاف العالج. أدر القرص  ملحوظة: إذا تم تأكید اإلیقاف،

 الختیار كلمة نعم، ثم اضغط الختیار إیقاف العالج.
 وھو ملخًصا عن جلسة العالج الخاصة بك.تقریر بما حدث أثناء النوم حین یتوقف العالج، سوف یعطیك 

تھا في الجلسة عدد ساعات العالج التي قضی إلى تشیر – ساعات االستخدام
 األخیرة.

 یوضح مدي إحكام تثبیت القناع: إحكام تثبیت القناع

 القناع محكم بشكل جید  
 التعدیل، أنظر مدى مالئمة القناع. تحتاج إلى 

 
 
 

 ما إذا كان مرطب الھواء یعمل بشكل جید أم ال:  تُشیر إلى- وحدة الترطیب

 وحدة الترطیب تعمل.

 ما، یُرجى االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك.  قد یكون بوحدة الترطیب خطأ
 

 إذا قام مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك بضبطھ، فسوف تري أیضا:
مدار  بات انقطاع التنفس أو انخفاضھ علىعدد نو ىیشیر إل-األحداث على مدار الساعة 

 الساعة.
زید من بیانات االستخدام أِدر قرص التشغیل للتمریر ألسفل لعرض الم–لمزید من المعلوماتل

 المفصلة.
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 وضع ترشید استھالك الطاقة
لتتمكن من جعل الجھاز یقوم بنقل البیانات إلي مقدم الرعایة  یسجل جھاز لومیس الخاص بك بیانات العالج.

وضع ترشید  یجب علیك عدم فصل الجھاز. ومع ذلك، یمكنك ضبط الجھاز علىالصحیة الخاص بك، 
 فیر الكھرباء.استھالك الطاقة لتو

 
 استھالك الطاقة:للوصول إلى وضع ترشید 

 اإلیقاف.\اضغط واستمر بالضغط لمدة ثالث ثواني علي زر البدء 
 اللون األسود. تتحول الشاشة إلى

 
 للخروج من وضع ترشید استھالك الطاقة:

 اإلیقاف مرة واحدة.\قم بالضغط علي زر البدء 
 سوف تظھر الشاشة الرئیسیة.

 
 خیاراتي

ن من م ضبط جھاز لومیس الخاص بك وفًقا الحتیاجاتك بواسطة مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك، ولكت
 إجراء بعض التعدیالت البسیطة لجعل عملیة العالج أكثر راحة. الممكن أن تجد أنك بحاجة إلى

ثم قم بالضغط علي قرص  ،خیاراتي اضغط على
مكنك التشغیل لرؤیة اإلعدادات الحالیة. بعد ذلك، ی

 تعدیل الخیارات.
 
 
 
 
 
 

 وقت التسریع
تم تصمیمھ لجعل بدایة عملیة العالج أكثر راحة، وقت التسریع ھو الفترة التي یزید خاللھا الضغط من نقطة 

 معدل الضغط المطلوب للعالج. إلىالبدایة حتى یصل 
 دقیقة. 45إلى  5أو بین  یمكنك تعیین وقت التسریع إلى وضع إیقاف تشغیل

 
 بط وقت التسریع:لض

ثم  وقت التسریعالقرص الختیار  ، أدرخیاراتيفي  .1
 القرص. اضغط على

الذي تفضلھ، ثم وقت التسریع أدر القرص لضبط  .2
 القرص لحفظ التغییرات. اضغط على

 
 
 
 
 
 



 7صفحة رقم 
 

 خفض الضغط
مدة  یھدف خفض الضغط إلي جعل عملیة إیقاف العالج أكثر راحة من خالل خفض الضغط تدریجیًا خالل

 دقیقة. سیكون ھذا الخیار متاًحا للتعدیل فقط من قبل مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك. 15تبلغ 
  

 لخفض الضغط:
 علىالقرص الختیار خفض الضغط، ثم اضغط  على، اضغط خیاراتيفي  .1

 القرص.
القرص لحفظ على تشغیل"، ثم اضغط وضع الأدر القرص الختیار كلمة " .2

 التغییرات.
 الضغط تقلیلء في للبد

 اضغط على زر تشغیل/إیقاف الجھاز. 1
 
 

: إذا تم تأكید اإلیقاف، سوف تظھر رسالة لسؤالك عما إذا كنت ترید بدء خفض الضغط. أدر القرص ملحوظة
الختیار كلمة "نعم"، ثم اضغط على  القرص للبدء في خفض الضغط.

عندما  فلي األیسر من الشاشة.والزمن المتبقي في الجزء الس سوف یظھر رمز خفض الضغط 
ضغط hأي وقت،  إلیقاف العالج في الضغط، سوف یستمر الجھاز بالعمل علي ضغط منخفض.ینتھي خفض 

 اإلیقاف.\علي زر التشغیل
 

 مستوي الرطوبة
تقوم وحدة الترطیب بترطیب الھواء وھي مصممة لجعل عملیة العالج أكثر راحة. إذا بدأت تشعر بجفاف 

 م، قم بزیادة الرطوبة. إذا كنت تشعر برطوبة في القناع الخاص بك، فخفف من ترطیب الھواء.األنف أو الف
ھو  8ھو أقل مستوي للرطوبة و 1، حیث أن 8 إلى 1اإلغالق أو بین  إلىیمكنك ضبط مستوي الرطوبة 

 أعلي مستوي للرطوبة.
 

 لضبط مستوي الرطوبة
، طوبة، أدر القرص الختیار مستوي الرفي خیاراتي. 1

 ثم اضغط على القرص.
 ص لضبط مستوى الرطوبة ثم اضغط علىأدر القر .2

 القرص لحفظ التغییرات.
 
 
 

إذا استمر جفاف األنف أو الفم، أو وجود رطوبة في القناع الخاص بك، فخذ باالعتبار استخدام أنبوب ھواء 
 كنترول عالًجا أكثر راحة. یوفر كالیمات الین آیر وكالیماتحیث  مسّخن بواسطة كالیمات الین آیر.
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 مالئمة القناع
 تقییم والتعرف علي وجود تسرب للھواء حول القناع. علىتم تصمیم مالئمة القناع لمساعدتك 

 
 للتأكد من مالئمة القناع

 قم بمالئمة القناع كما ھو موضح في دلیل المستخدم. .1
 علىثم اضغط  ، أدر القرص الختیار تشغیل مالئمة القناع،خیاراتيفي  .2

 القرص.
 سوف یبدأ الجھاز بضخ الھواء.

 نتیجة جیدة. علىاضبط القناع، إطار وجسم القناع وغطاء الرأس حتى تحصل  .3
 

القرص أو زر البدء/اإلیقاف. إذا لم تتمكن من  إلیقاف مالئمة القناع، اضغط على
 إحكام القناع بشكل جید، تحدث إلي مقدم الرعایة الخاص بك.

 
 إضافیةخیارات 

 ھناك بعض الخیارات اإلضافیة في جھازك والتي یمكنك ضبطھا لتالئم احتیاجاتك.
 

یُظھر ھذا الخیار إعدادات نوع القناع الخاص بك. إذا كنت تستخدم أكثر من نوع  القناع
 من األقنعة، قم بتعدیل ھذه اإلعدادات عند التبدیل بین األقنعة.

سخین الماء مسبًقا قبل بدء العالج بحیث ال یكون الھواء یتیح لك ھذا الخیار ت تشغیل اإلحماء
 باردًا أو جافًا في بدایة العالج.

یھدف خفض الضغط إلي جعل عملیة إیقاف العالج أكثر راحة عن طریق تقلیل  خفض الضغط*
 دقیقة. 15الضغط تدریجیًا خالل مدة قدرھا 

"، یصدر الجھاز صوتًا إذا كان القناع Leak Alertعند تفعیل تنبیھ التسریب " تنبیھ التسریب *
 یسرب الكثیر من الھواء أو إذا نزعت القناع أثناء العالج.

سمارت ستارت* 
"SmartStart" 

، یبدأ العالج تلقائیًا عندما تتنفس في قناعك. عندما عند تفعیل سمارت ستارت
 تقوم بإزالة قناعك، یتوقف العالج تلقائیًا بعد عدة ثوان.

 فعیل ھذه الخاصیة بواسطة مقدم الرعایة الخاص بك.*إذا تم ت
 استخدام خاصیة التنبیھ أثناء عمل الجھاز:

عند توصیل تم تزوید الجھاز بخاصیة تنبیھ تراقب عالجك وتنبیھك بالتغییرات التي قد تؤثر على عالجك. 
لتنبیھ ت اصور یصد فسوتومض إضاءة لید الخاصة بمؤشر التنبیھ باللون األصفر و الطاقة،الجھاز بمصدر 

 یعمل. ار إلنذأن ا علىللتأكید 
 

تومض إضاءة لید الخاصة بمؤشر التنبیھ باللون  التنبیھ، سوفعندما یتم تفعیل 
 ، وسوف یصدر صوت التنبیھ وتظھر رسالة على الشاشة.األصفر
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 التنبیھ:  إنذاراتكتم صوت 
 لكتم صوت التنبیھ:

ائمة التنبیھات التي تم تنشیطھا وسیتم . اضغط على قرص التشغیل. ستظھر ق 1
في أعلى یمین الشاشة. سیتم كتم صوت          عرض رمز كتم صوت التنبیھ 

 التنبیھ لمدة دقیقتین.
قرص  علىثم اضغط  OKبتحدید كلمة قم ، لسابقةالشاشة الى دة إ.  للعو2

 التشغیل.
 
 
 

إیقاف صوت التنبیھ واألیقونة الوامضة ف یتم بمجرد تصحیح الحالة التي تم تنشیط التنبیھ من أجلھا، سو
 فسیتم إعادة التنبیھ. دقیقتین،من  أجلھا ألكثرالخاصة بھ.  إذا استمرت الحالة التي تم تنشیط التنبیھ من 

 راجع قسم تحّري أعطال التنبیھ وإصالحھا للمساعدة في حل مشاكل أعطال التنبیھ الشائعة.
 

 التنبیھات المتعددة:
 

عیل عدة تنبیھات في نفس الوقت، فإن أحدث رسالة تنبیھیة سوف تظھر إذا تم تف
 الشاشة بینما تظھر باقي التنبیھات المفعّلة في قائمة التنبیھات. على

 
 
 
 
 
 

 
 عرض التنبیھات: 

 
 لعرض قائمة التنبیھات: 

تظھر  حتىقرص التشغیل باتجاه عقارب الساعة  إدارة. من شاشة التحكم، قم 1
 كم.آخر شاشة تح

 لرؤیة تفاصیل التنبیھ، قم بتحدید التنبیھ ثم اضغط قرص التشغیل.. 2
  
 

 
 العنایة بجھازك

من المھم جدًا أن تقوم بتنظیف جھاز لومیس الخاص بك للتأكد من أنك تحصل على العالج األمثل. ستساعدك 
 األقسام التالیة في تفكیك الجھاز وتنظیفھ وفحصھ وإعادة تركیبھ.

 تحذیر
ظیف أجزاء الجھاز بانتظام، بما في ذلك وحدة الترطیب والقناع لتحصل على العالج األمثل ولمنع نمو قم بتن

 الجراثیم التي یمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.
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 الجھاز فك

 
 امسك وحدة الترطیب من أعلي وأسفل، ثم اضغط علیھا برفق واسحبھا خارج الجھاز. )1
 ه متبقیة.افتح وحدة الترطیب وقم بإزالة أي میا )2
اسحب مشبك التثبیت برفق وارفعھ إلخراج كابل  امسك طرف أنبوب الھواء واسحبھ برفق من الجھاز. )3

 الطاقة.
 برفق. االوصلة الدوارة للقناع، ثم قم بالفصل بینھمامسك طرف أنبوب الھواء و )4
 

 التنظیف
ناع للمزید من المعلومات عن یجب علیك تنظیف الجھاز أسبوعیًا على النحو الموضح. انظر دلیل استخدام الق

 تنظیف القناع.
 قم بغسل وحدة الترطیب وأنبوب الھواء بماء دافئ باستخدام كمیة بسیطة من سائل التنظیف. )1
اغسل وحدة الترطیب وأنبوب الھواء بالماء واتركھا لتجف بعیدًا عن أشعة الشمس المباشرة  )2

 و/أو الحرارة.
 قماش جافة. قم بمسج الجزء الخارجي من الجھاز بقطعة )3
 : مالحظات
  قم بتفریغ وحدة الترطیب ومسحھا جیدًا بقطعة قماش نظیفة تستعمل لمرة واحدة، ثم اتركھا تجف

 بعیدًا عن ضوء الشمس المباشر أو الحرارة.
 الرف  ي دورة غسل األكواب الزجاجیة (علىیمكن غسل وحدة الترطیب في غسالة األطباق ف

 درجة مئویة. 65رجة حرارة تتجاوز ال یجب غسلھا في د العلوي فقط).
 .ال تقم بغسل أنبوب الھواء في غسالة األطباق أو غسالة المالبس 
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 الفحص
 یجب علیك فحص وحدة الترطیب وأنبوب الھواء وفلتر الھواء بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود أي تلف.

 فحص وحدة الترطیب: .1
 حت مشقوقة أو مبقعة أو مكسورة.قم باستبدالھا إذا كان بھا أي تسریب أو إذا أصب 
 .قم باستبدالھم إذا كانت سدادة القفل مشقوقة أو مقطوعة 
 سبة جزء واحد نقم بإزالة أیة ترسبات بیضاء باستخدام محلول عبارة عن خلیط من الخل والماء ب

 عشرة أجزاء من الماء. لىإ من الخل
 و قطع أو تشققات.قم بفحص أنبوب الھواء واستبدلھ إذا وجدت بھ أي ثقوب أ .2
األقل مرة كل ستة أشھر. استبدلھ أكثر إذا كان ھناك أي ثقوب أو  م بفحص فلتر الھواء واستبدالھ علىق .3

 انسداد ناتج عن األوساخ أو التراب.
 

 الستبدال فلتر الھواء:

 
 
 إعادة االستخدام.فلتر الھواء غیر قابل للغسل أو  قم بفتح غطاء فلتر الھواء، ثم انزع الفلتر القدیم. .1
تأكد من أن فلتر الھواء مثبت بمكانھ  غطاء فلتر الھواء ثم أغلق الغطاء. قم بوضع فلتر الھواء الجدید على .2

 الجھاز. منع المیاه والتراب من الدخول إلىفي جمیع األوقات ل
 

 إعادة التركیب
 األجزاء.عندما یجف كًال من أنبوب الھواء ووحدة الترطیب، یمكنك إعادة تركیب 

 الجزء الخلفي من الجھاز. بإحكام بمخرج الھواء الموجود على قم بتوصیل أنبوب الھواء )1
ة الحد األقصى للماء درجة حرارة الغرفة حتى عالم فتح وحدة الترطیب ومألھا بماء علىقم ب )2

 الجھاز. الموجودة على
 أغلق وحدة الترطیب وقم بإدخالھا في جانب الجھاز. )3
 لحر من أنبوب الھواء بإحكام بالقناع المرّكب.قم بتوصیل الطرف ا )4
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 بیانات العالج
 االطالعیسجل جھاز لومیس الخاص بك بیانات العالج الخاصة بك وبمقدم الرعایة الخاص بك لیتمكن من 

إذا كان على عالجك وإجراء التغییرات المطلوبة. یتم تسجیل البیانات ثم نقلھا إلي مقدم الرعایة الخاص بك، 
 .بطاقة الذاكرةأو عن طریق  شبكة اتصال السلكیةلدیك 

 
 نقل البیانات

االتصال الالسلكي مما یمكنھ من نقل بیانات العالج إلي مقدم  جھاز لومیس الخاص بك القدرة علىیتوفر في 
الرعایة الخاص بك لتحسین جودة العالج. تعد ھذه المیزة اختیاریة وسوف تكون متاحة إذا اخترت االستفادة 

تسمح أیًضا لمقدم الرعایة الخاص بك بتحدیث اإلعدادات دیك شبكة اتصال السلكیة. كما أنھا ا وإذا كانت لمنھ
جھازك للتأكد من أنك تتلقي العالج  البرامج على الخاصة بعالجك في األوقات المناسبة أو یمكنھ تحدیث

 بأفضل طریقة ممكنة.
من أن بیاناتك قد تم نقلھا، اترك جھازك موصال بمصدر الطاقة  یتم نقل البیانات عادةً بعد توقف العالج. للتأكد

 الرئیسي في جمیع األوقات وتأكد من أن وضع الطیران بھ غیر مفعّل.
 

 :مالحظات
  .قد ال یتم نقل بیانات العالج إذا كنت خارج البالد أو في منطقة شراء 
 یعتمد االتصال بالشبكة الالسلكیة علي وجود شبكات متاحة. 
 تكون أجھزة االتصال الالسلكي متوفرة في كل المناطق. قد ال 

 
 بطاقة الذاكرة

قد یسألك  .بطاقة الذاكرةالطریقة البدیلة لنقل بیانات العالج الخاصة بك إلي مقدم الرعایة ھي عبر استخدام 
روني أو أن إلیك عن طریق البرید اإللكت بطاقة الذاكرةمقدم الرعایة الخاص بك عما إذا كنت ترید منھ إرسال 

 ، فقم بإخراجھا.بطاقة الذاكرةیحضرھا إلیك. إذا طلب منك مقدم الرعایة إزالة 
 ھ یقوم وقتھا بكتابة البیانات علىمن الجھاز عندما یومض ضوء "إس دي" ألن بطاقة الذاكرةال تقم بإزالة 

 البطاقة.
 

 بطاقة الذاكرةإلخراج 

 
 .بطاقة الذاكرةقم بفتح غطاء  .1
 إلخراجھا. قم بإخراج البطاقة من الجھاز. قة الذاكرةبطاادفع  .2

 في ملف الحفظ الخاص بھا وأرسلھا إلي مقدم الرعایة الخاص بك. بطاقة الذاكرةقم بوضع 
 المرفق مع الجھاز. بطاقة الذاكرةللمزید من المعلومات عن بطاقة "إس دي"، قم بمراجعة ملف حمایة 

 ي غرض آخر.أل بطاقة الذاكرة: یجب استخدام ملحوظة
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 السفر
 یمكنك اصطحاب جھاز لومیس الخاص بك أینما تذھب. فقط تذكر ما یلي:

 .استخدم حقیبة السفر المرفقة مع الجھاز لمنع حدوث أي تلف بالجھاز 
 .قم بتفریغ وحدة الترطیب وحملھا بشكل منفصل بحقیبة السفر 
 لمعلومات حول الشراء، اتصل بمقدم لا. تأكد من أن لدیك كابل الطاقة المناسب للبلد التي تنتقل إلیھ

 الرعایة الصحیة الخاص بك.
  إذا كنت تستخدم بطاریة خارجیة، فیجب علیك إیقاف وحدة الترطیب حتى تطیل من فترة عمل

 إلي عالمة اإلغالق. ذلك عن طریق تحویل مستوي الرطوبةالبطاریة. افعل 
 

 السفر بالطائرة
خارج البالد ووضعھ مع أمتعة السفر الخاصة بك. ال یتم حساب یمكنك اصطحاب جھاز لومیس الخاص بك 

 األجھزة الطبیة ضمن الوزن المسموح بھ لألمتعة أثناء السفر.
 مع متطلبات إدارة الطیران یتوافقیمكنك استخدام جھاز لومیس الخاص بك علي متن الطائرة حیث أنھ 

جوي وطباعتھا من الموقع اإللكتروني: الفیدرالیة. یمكن تحمیل رسائل االمتثال لقواعد السفر ال
www.resmed.com . 

 متن الطائرة: عند استخدام الجھاز على
إذا لم یتم إدخال وحدة الترطیب  تأكد من أن وحدة الترطیب فارغة تماًما وتم إدخالھا بالجھاز. لن یعمل الجھاز

 بداخلھ.
 طیران.قم بتفعیل وضع ال 

 لتفعیل وضع الطیران:
، أدر القرص الختیار وضع خیاراتي من قائمة .1

 القرص. ثم اضغط على الطیران
أدر القرص الختیار كلمة "تشغیل"، ثم اضغط لحفظ  .2

 التغییرات.
الجانب العلوي األیمن  على    یظھر رمز وضع الطیران

 من الشاشة.
 
 

 
 تحذیر

 
متن الطائرة نظًرا لخطورة استنشاق المیاه أثناء  یاه بوحدة الترطیب علىز مع وجود مالجھاال تستخدم 

 االضطراب في حركة الطائرة.

http://www.resmed.com/
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 األعطالكشف 
حل  ف األعطال. إذا لم تكن قادًرا علىالجزء التالي الخاص باستكشا ىنظرة عل ألقىإذا صادفتك أي مشاكل، 

 ال تحاول فتح الجھاز. المشكلة، اتصل بمقدم الرعایة الخاص بك أو شركة ریسمید.
 استكشاف األعطال العامة

 الحل المشكلة/السبب المحتمل
 تسرب الھواء حول القناع 

  قد یثبت القناع بشكل غیر صحیح.
       

تأكد من تثبیت القناع بشكل صحیح. أنظر دلیل المستخدم 
أو استخدم  الخاص بالقناع لتعلیمات تثبیت القناع على الوجھ

 خیار تثبیت القناع للتحقق من مالئمة القناع وإحكامھ.

 أشعر بجفاف األنف أو انسداده
قد یكون مستوي الرطوبة ُمضبطا علي 

 درجة. أقل 
 قم بضبط مستوي الرطوبة.

 إذا كان لدیك جھاز كالیمت الین آیر لتسخین أنبوب الھواء،
 فأنظر دلیل المستخدم الخاص بھذا الجھاز.

د بعض قطرات المیاه في أنفي وداخل القناع وأنبوب الھواء یكون مستوي الرطوبة مضبطا على درجة أج
 عالیة جًدا.

إذا كان لدیك جھاز كالیمت الین آیر 
فأنظر دلیل  لتسخین أنبوب الھواء،

 المستخدم الخاص بھذا الجھاز.

 قم بضبط مستوي الرطوبة. 

 فمي جاف جًدا ویشعرني بالضیق
   الھواء یتسرب إلى فمك. قد یكون

قد تحتاج إلى حزام للذقن إلبقاء فمك مغلقًا 
 أو قناع الوجھ الكامل.

 
 قم بزیادة مستوي الرطوبة.

 یبدو أن ضغط الھواء في القناع الخاص بي مرتفٌع جًدا (أشعر كأنني أحصل على الكثیر من الھواء) 
 استخدم خیار زمن الضغط.  قد یكون الضغط غیر مفعل.

 یبدو أن ضغط الھواء في القناع الخاص بي منخفًضا جًدا (أشعر كأنني ال أحصل على الھواء الكافي)

 تزاید.في قد یكون الضغط 
 قد یكون خفض التسریع في تزایُد.

 انتظر حتى یتراكم ضغط الھواء أو قم بإیقاف زمن الضغط.
اضغط على زر البدء/اإلیقاف إلعادة التشغیل واستكمال 

 .العالج
 

 تنفیس.قم باستخدام قناع                                                .یتم استخدام قناع غیر منفس
 قد یكون منفّس القناع مسدود.                                              تحقق مما إذا كان لدیك تنفیس كاف.

 قد بإلغاء قفل فتحات القناع إذا لزم األمر.
تحدث مع مقدم الرعایة الصحیة الخاصة ) منخفًضا جدًا                          EPAPضغط الزفیر ( قد یكون

 بك حول اإلعدادات.
 شاشة جھازي سوداء

یمكن أن تكون إضاءة الجھاز الخلفیة قد تم 
إطفائھا. یتم إطفاء الشاشة أوتوماتیكیًا بعد 

 فترة قصیرة من الزمن.

القرص إلضاءتھا  یسیة أو علىزر الشاشة الرئ اضغط على
 مجددًا.
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 الحل المشكلة/السبب المحتمل

قم بتوصیل الجھاز بمصدر طاقة وتأكد من أن القابس قد تم  قد یكون مصر الطاقة غیر متصل.
 إدخالھ بالكامل

 ملحوظة:
یجب أن یكون مشبك التثبیت في وضعیة الفتح عند إدخال 

 قسم "ضبط الجھاز".للحصول على التعلیمات راجع القابس. 
 لقد توقفت عن العالج، ولكن الجھاز مازال یضخ الھواء

یقوم الجھاز بضخ كمیة صغیرة من الھواء لتجنب التكثیف في  .یبرد الجھاز تدریجیًا
 دقیقة. 30أنبوب الھواء. سوف یتوقف تلقائیًا بعد 

 ھناك تسریب بوحدة الترطیب
 قد تكون وحدة الترطیب تم تركیبھا بشكل

 خاطئ.
قد تكون وحدة الترطیب بھا تلف أو 

 تشققات.

وحدة  افحص الجھاز للتحقق من وجود تلف وقم بتركیب
 الترطیب بطریقة صحیحة.

 اتصل بمقدم الرعایة الخاص بك للحصول على بدیل.

 مقدم الرعایة. بي إليالعالج الخاصة لم یتم إرسال بیانات 
بمصدر  قد یكون الجھاز غیر موصل

 طاقة.
 
 د تكون تغطیة الشبكة الالسلكیة ضعیفة.ق
 
 

یظھر رمز عدم وجود اتصال السلكي 
علوي األیمن من الشاشة، في الجانب ال

عدم وجود شبكات اتصال  ویشیر إلى
 السلكي متاحة.

 
  قد یكون وضع الطیران مفعًّال بالجھاز.

 
  نقل البیانات غیر مسموح بجھازك.

 

تأكد من أن القابس قد تم قم بتوصیل الجھاز بمصدر للطاقة و 
 إدخالھ بالكامل.

 ملحوظة:
یجب أن یكون مشبك التثبیت في وضعیة الفتح عند إدخال 

 التعلیمات راجع قسم "ضبط الجھاز". علىللحصول القابس. 
 

تأكد من وضع الجھاز بمكان بھ تغطیة جیدة (على سبیل المثال: 
قوة  على طاولة، ولیس في دُرج أو على األرض). یشیر رمز

التغطیة الجیدة إذا ظھرت كل  إلى     الالسلكیة اإلشارة 
 األشرطة، وإلى التغطیة الضعیفة عندما تظھر أشرطة أقل.

 
(على سبیل المثال: على  تأكد من وضع الجھاز بمكان بھ تغطیة

 طاولة، ولیس في دُرج أو على األرض).
 لیھ.إذا طلب منك مقدم الرعایة بطاقة الذاكرة، قم بإرسالھا إ

 .بیانات العالج الخاصة بكأیًضا على  تحتوي بطاقة الذاكرة
 

قم بإیقاف وضع الطیران، انظر الجزء الخاص بالسفر 
 بالطائرة.

 
 تحدث إلى مقدم الرعایة الخاص بك عن اإلعدادات بجھازك.

 ، لكن ال یوجد صوت أو رسالة تنبیھتومض الشاشة واألزرار بجھازي
 دقائق. 10قد یستغرق تحدیث البرمجیات حوالي  البرمجیات قید التحدیث.

یعطي الجھاز رسالة: قد یكون مفتاح 
بطاقة الذاكرة في وضع القفل (القراءة 

 فقط).

وضع  إلى     قم بتحریك مفتاح بطاقة الذاكرة من وضع القفل
  ثم أعد إدخالھا.      الفتح 
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 كشف أعطال التنبیھ وإصالحھا

 لحلا السبب المحتمل/المشكلة
 تختفي شاشة العرض ویتم تنشیط التنبیھ

 فشل توصیل الطاقة
تم فصل كابل الطاقة أو تم فصل مصدر 

 الطاقة الرئیسي أثناء العالج

 
 عودة الطاقة حتىقم بإزالة القناع الخاص بك 

تأكد أنك قمت بتوصیل كابل الطاقة وأن مفتاح الطاقة الرئیسي 
 مفتوح

تسریب عالي، تحقق من حوض الماء، أو سدادة قفل الحوض أو الغطاء تم اكتشاف یعرض الجھاز رسالة: 
 الجانبي

قد تكون وحدة الترطیب غیر مدخلة 
 بالجھاز بشكل خاطئ.

قد ال تكون سدادة قفل وحدة الترطیب 
 مدخلة بشكل صحیح.

تأكد من أن وحدة الترطیب تم إدخالھا في الجھاز بشكل 
 صحیح.

دة القفل قد تم إدخالھا بشكل افتح وحدة الترطیب وتأكد أن سدا
 صحیح.

 تم اكتشاف تسریب عالي، قم بتوصیل أنبوب الھواءیعرض الجھاز رسالة: 
قد ال یكون أنبوب الھواء قد تم توصیلھ 

 بشكل صحیح. 
 صحیح. قد یكون القناع غیر مثبت بشكل 

 .تأكد من أن أنبوب الھواء قد تم توصیلھ بإحكام من كال طرفیھ
أو استخدم خیار تثبیت  القناع بشكل صحیح. تأكد من تثبیت

 القناع للتحقق من مالئمة القناع وإحكامھ.
 أنبوب الھواء مسدود، تحقق من أنبوب الھواءیعرض الجھاز رسالة: 

 
تحقق من أنبوب الھواء وقم بإزالة ما تسبب بانسداده. اضغط  قد یكون أنبوب الھواء مسدودًا.

غط على زر على القرص لحذف الرسالة ثم اض
 التشغیل/اإلیقاف إلعادة تشغیل الجھاز.

 یعرض الجھاز رسالة: تم اكتشاف تسریب، قم بفحص إعدادات نظامك ومن جمیع التوصیالت
تأكد من تركیب القناع الخاص بك بشكل صحیح. راجع دلیل  قد یكون القناع مرّكب بشكل غیر صحیح 

ة مالئمة المستخدم الخاص بتركیب القناع أو استخدم خاصی
 القناع لفحص مالئمة القناع والسدادة الخاصة بھ.

 الدقیقةفي یعرض الجھاز رسالة: تم اكتشاف انخفاض مستوي التھویة 
انخفض مستوى التھویة في الدقیقة أدنى 

 مستوى التنبیھ الذي تم ضبطھ سابقًا.
 قم بالتواصل مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك 

 اكتشاف انقطاع التنفس یعرض الجھاز رسالة: تم
اكتشف الجھاز انقطاع التنفس بشكل 

 یتجاوز التنبیھ الذي تم ضبطھ سابقًا.
 تنفس بشكل طبیعي إلیقاف التنبیھ. 

إذا استمرت المشكلة، قم بالتواصل مع مقدم الرعایة الصحیة 
 الخاص بك.

 یعرض الجھاز رسالة: مستوي تشبع األكسجین المحیطي منخفض
تشبع األكسجین المحیطي انخفض مستوي 

 لمستوي أقل مما تم ضبط التنبیھ علیھ 
 تحقق ملحقات جھاز االستشعار.

إذا استمرت المشكلة، قم بالتواصل مع مقدم الرعایة الصحیة 
 الخاص بك.

یعرض الجھاز رسالة: ال توجد بیانات عن مستوي تشبع األكسجین المحیطي، تحقق من حساس تشبع 
 إصبعك.\ك بالنسبة إلى الوحدةاألكسجین الخاص بجھاز

قد ال یكون حساس تشبع األكسجین تم 
 تركیبھ بطریقة صحیحة.

تأكد من تركیب حساس تشبع األكسجین بشكل صحیح بالنسبة 
 إصبعك.\إلى الوحدة
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 الحل السبب المحتمل/المشكلة
تشبع األكسجین حساس إذا تكرر ظھور ھذه الرسالة، فقد یكون  قد یكون حساس تشبع األكسجین مخطئًا

 مخطئًا. قم باستبدالھ.
 یظھر الجھاز رسالة: تم اكتشاف قناع غیر منفّس، استخدم قناع منفّس أو قم بفتح فتحات تنفیس القناع.

 یتم استخدام قناع غیر منفّس.
 قد تكون فتحات تنفیس القناع مسدودة.

) منخفًضا EPAPقد یكون ضغط الزفیر (
 جدًا.

 س فقط.قم باستخدام قناع منفّ 
تحقق من وجود فتحات تنفیس كافیة، وقم بفتح فتحات تنفیس إذا 

 لزم األمر.
 تحدث إلي مقدم الرعایة الصحیة حول اإلعدادات الخاصة بك.

 004یظھر الجھاز رسالة: خطأ بالنظام، راجع دلیل المستخدم، خطأ  
قد یكون الجھاز متروًكا في بیئة ذات 

 درجة حرارة عالیة.
 

 تر الھواء مسدودًا. قد یكون فل
 
 

 قد تكون أنبوب الھواء مسدودة.
 
 

 قد تتواجد میاه في أنبوب الھواء. 

اترك الجھاز لیبرد قبل إعادة استخدامھ. قم بفصل مصدر 
 الطاقة ثم أعد توصیلھ إلعادة تشغیل الجھاز.

قم بفحص فلتر الھواء واستبدلھ إذا وجدت بھ أي انسداد. قم 
 د توصیلھ إلعادة تشغیل الجھاز.بفصل مصدر الطاقة ثم أع

 
قم بفحص أنبوب الھواء وقم بإزالة ما تسبب بانسداده. اضغط 
على القرص لحذف الرسالة ثم اضغط على زر 

 التشغیل/اإلیقاف إلعادة تشغیل الجھاز.
 

قم بتفریغ المیاه من أنبوب الھواء. قم بفصل مصدر الطاقة ثم 
 أعد توصیلھ إلعادة تشغیل الجھاز.

 002الجھاز رسالة: خطأ بالنظام، راجع دلیل المستخدم، خطأ  یظھر
قد ال یكون كابل الطاقة تم إدخالھ بشكل 

 صحیح في الجھاز.
قم بفصل كابل الطاقة من الجھاز ثم أعد إدخالھ. تأكد من إدخال 

 كابل الطاقة في الجھاز بالكامل.
ملحوظة: تأكد من أن یكون مشبك التثبیت في وضع الفتح عند 

للحصول على التعلیمات راجع قسم "ضبط دخال القابس. إ
 الجھاز".

 إذا استمر وجود المشكلة، تواصل مع المندوب المحلي لشركة
ResMed .أو المكتب الخاص بالشركة. ال تقم بفتح الجھاز 

 0××كل رسائل الخطأ األخرى مثل: خطأ بالنظام، راجع دلیل المستخدم، خطأ 

 اتصل بمقدم الرعایة الخاص بك. ال تحاول فتح الجھاز. بالجھاز. حدث خطأ ال یمكن إصالحھ 
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 إعادة التركیب األجزاء
بعض أجزاء جھازك تم تصمیمھا لتكون سھلة الفصل عن األجزاء األخرى؛ لتجنب حدوث تلف ألجزاء 

 بھ كما ھو موضح أدناه.یالجھاز. یمكنك بسھولة إعادة ترك
 

 :طیبإلدخال سدادة قفل وحدة التر

 
 ضع سدادة القفل في الغطاء. .1
 جمیع جوانب السدادة حتى یتم تثبیتھا بإحكام في مكانھا. اضغط ألسفل على .2
 

 إلعادة تركیب غطاء وحدة الترطیب:
 

 
 أدخل أحد جوانب الغطاء في الفتحة الدائریة بالقاعدة. .1
 حرك الجانب اآلخر ألسفل على الفتحة حتى یستقر في مكانھ. .2
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 حذیرات عامة واحتیاطات ت
 تحذیر 
 تأكد من تنظیم أنابیب الھواء حتى ال تلتوي حول الرأس أو الرقبة.  
 الطاقة والقابس وأن األجھزة غیر تالفة تأكد من صالحیة سلك. 
 سلك الطاقة بعیدًا عن األسطح الساخنة. اجعل  
  إذا  في أداء الجھاز أو إذا كان یصدر أصواتًا غیر معتادة أو طبیعیةإذا الحظت أي تغییرات غیر

محطًما، شكل غیر مالئم أو إذا كان الغالف سقط الجھاز أو مزود الطاقة أو تم التعامل معھما ب
  الخاصة بك. ResMedتوقف عن استخدامھ واتصل بمقدم الرعایة أو مركز خدمة 

  ینبغي  مستخدم بالداخل قابلة لالستخدام،أجزاء خاصة بالال تقم بفتح الجھاز أو تعدیلھ. ال توجد أیة
 فقط.  ResMedإجراء اإلصالح والصیانة بواسطة وكیل خدمة معتمد من 

 إذا ، احذر من الصعق بالكھرباء. ال تقم بغمس الجھاز أو مزود الطاقة أو سلك الطاقة في الماء
افصل  زاء حتى تجف. دائًماألجز، فافصلھ واترك الجھاز أو فوق الجھال على ائوالست انسکبا

  مرة أخرى. الجھاز قبل التنظیف وتأكد من أن جمیع األجزاء جافة قبل توصیلھ
 .یجب عدم استخدام األكسجین اإلضافي أثناء التدخین أو في وجود لھب مكشوف  
 .اف قم دائًما بإیق تأكد دائًما من تشغیل الجھاز وتدفّق الھواء الناتج قبل تشغیل مزود األكسجین

مزود األكسجین قبل إیقاف تشغیل الجھاز، بحیث ال یتراكم األكسجین غیر المستخدم داخل غطاء 
  الجھاز ویتسبب في خطر نشوب حریق.

 ي مھام صیانة أثناء تشغیل الجھازال تقم بأداء أ. 
 .إذا كان من الضروري استخدامھ بجوار أو  ال ینبغي استخدام الجھاز بجوار أو مع أجھزة أخرى

 الذي سیتم استخدامھ فیھ.  تھیئةجھاز آخر، یجب مراقبة الجھاز للتأكد من التشغیل العادي في المع 
 .ألنھ قد یتسبب في زیادة  ال یوصي باستخدام األجزاء (الملحقات) غیر تلك المحددة للجھاز

 .االنبعاثات أو خفض مناعة الجھاز
 ا خالل ، وال سیمً أو الملوثات األخرى مات الرطوبةافحص بانتظام الفلتر المضاد للبكتیریا لعال

 الترذیذ أو الترطیب. قد یؤدي عدم القیام بذلك إلى زیادة مقاومة نظام التنفس.
  لم یتم اختبار الجھاز أو اعتماده لالستخدام على مقربة من أجھزة األشعة السینیة أو التصویر

م)  4قدًما ( 13 بعدز على ال تضع الجھا المقطعي المحوسب أو التصویر بالرنین المغناطیسي.
 ال تضع الجھاز أبدًا في بیئة رنین مغناطیسي. .من أجھزة أشعة سینیة أو تصویر مقطعي محوسب

 .ینبغي عدم تغییر إعدادات العالج عن بعد للمرضى في بیئة المستشفى 
 تنبیھ 
 ت ملحقازاء وجط أفقدم ستخاResMed  تحتوي على قد تقلل األجزاء التي ال  ز.لجھاامع المقدمة

  من فعالیة المعالجة و / أو تتلف الجھاز. ResMedتقنیة 
  استخدم أقنعة تنفس موصى بھا من قِبلResMed  أو من قِبل الطبیب المعالج الذي یصفھ مع ھذا

تأكد  یمكن أن یؤدي تركیب القناع بدون جھاز نفخ الھواء إلى إعادة تنفس ھواء الزفیر. الجھاز.
 قناع نظیفة وغیر مغلقة للحفاظ على تدفق الھواء النقي داخل القناع.من أن فتحات تھویة ال

  یجب الحرص على عدم وضع الجھاز في مكان یمكن اصطدامھ أو حیث من المحتمل أن یقوم
 شخص ما بفصلھ عن سلك الطاقة.

 یل إلى ارتفاع درجة یمكن أن یؤدي غلق أنابیب الھواء و/أو مدخل الھواء للجھاز أثناء التشغ
 .رة الجھازحرا

 (مثل المالبس أو الفراش) التي  اجعل المنطقة المحیطة بالجھاز جافة ونظیفة وخالیة من أي شيء
  یمكن أن تغلق مدخل الھواء أو تغطي وحدة التزوید الطاقة.
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  .ال تضع الجھاز على جانبھ ألن الماء قد یدخل إلى الجھاز 
 تأكد من إعداد الجھاز  ط القناع بطریقة خاطئة.إلى قراءة ضغ قد یؤدي إعداد النظام بشكل غیر صحیح

 بشكل صحیح.
  ال تستخدم مواد التبییض أو الكلور أو الكحول أو المحالیل العطریة أو الصابون المرطب أو المضاد

قد تسبب ھذه  للبكتیریا أو الزیوت المعطرة لتنظیف الجھاز أو وحدة الترطیب أو أنبوب الھواء.
  .یب وتقلیل عمر المنتجاتعلى أداء وحدة الترطًرا أو تؤثر المحالیل ضر

  إذا كنت تستخدم وحدة الترطیب، ضع الجھاز دائًما على سطح أقل من مستوى رأسك لمنع القناع
  وأنابیب الھواء من االمتالء بالماء.

  اترك وحدة الترطیب حتى تبرد لمدة عشر دقائق قبل االستعمال لكي یبرد الماء وللتأكد من أن وحدة
 ترطیب لیست ساخنة جداً على اللمس.ال

 .تأكد أن المرطب فارغ قبل نقل الجھاز 
: الجھاز غیر مخصص لتشغیلھ بواسطة أشخاص ذوو قدرات جسدیة أو حسیة أو ذھنیة منخفضة ملحوظة

 (بما في ذلك األطفال) دون إشراف كاف بواسطة شخص مسؤول عن سالمة المریض.
 المواصفات الفنیة

 ھیكتوبسكال. 0.98 سنتیمتر ماء مكافئ لـ1ھیكتوبسكال. یعد ، ولوحدات بسنتمتر ماءیتم التعبیر عن ا
 وات لوحدة تزوید الطاقة 90

 نطاق إدخال التیار المتردد:
 :DCمخرج التیار المباشر 

 استھالك الطاقة القیاسي:
  أعلى استھالك للطاقة

 2أمبیر، فئة  1.5–1.0ھیرتز 60–50فولت ,  240–100 
 (اسمي الستخدام الطائرات) 2أمبیر، فئة  1.5ھرتز 400 ،فولت 115
 3.75 فولت  24
 أمبیر)-فولت 57وات ( 53

 أمبیر)-فولت 108وات ( 104 
 الظروف البیئیة

 درجة حرارة التشغیل:
 
 
 

 نسبة الرطوبة أثناء التشغیل:
 ارتفاع التشغیل:

 
 درجة حرارة التخزین والنقل:

 رطوبة التخزین والنقل:

درجة مئویة إلى +  5درجة فھرنھایت (+  95فھرنھایت إلى +  درجة 41+ 
 درجة مئویة) 35

: یمكن أن یكون تدفق ھواء التنفس الذي ینتجھ ھذا الجھاز المعالج ملحوظة
 .أعلى من درجة حرارة الغرفة

درجة  104یبقى الجھاز آمنًا تحت ظروف درجة الحرارة المحیطة القاسیة (
 .درجة مئویة) °40فھرنھایت /

 1013؛ نطاق ضغط الھواء م) 2.591'( 8500ى سطح البحر إلى مستو
٪، دون 95من إلى  10ھیكتوباسكال الرطوبة النسبیة  738 ھیكتوباسكال إلى

درجة  ° 60إلى 20-درجة فھرنھایت ( 140درجة فھرنھایت إلى +  4 تكاثف
 ٪، دون تكاثف95إلى  5مئویة) الرطوبة النسبیة من 

 اطیسيالتوافق الكھرومغن
 IEC) وفقًا للمواصفة القیاسیة EMCیتوافق جھاز لومیس مع جمیع متطلبات التوافق الكھرومغناطیسیة المطبقة (

، للبیئات السكنیة والتجاریة والصناعات الخفیفة. یوصى بحفظ أجھزة االتصاالت المتنقلة على بعد 2014 :60601-1-2
 متر على األقل من الجھاز. 1

 الرابط التالي على ResMedمعلومات المتعلقة باالنبعاثات الكھرومغناطیسیة ومناعة جھاز الیمكن العثور على 
www.resmed.com/downloads/devices 

 EN60601-1:2006/A1:2013التصنیف: 
 .IP22"، حمایة الدخول BF(العزل المزدوج)، النوع " 2الفئة 

 أجھزة االستشعار
 الضغط: جھاز استشعار
 التدفق:جھاز استشعار 

 45إلى + 5-تقع داخلیًا عند مخرج الجھاز، نوع ضغط العداد التناظري 
 ھیكتوبسكال) 45إلى + 5-سنتیمتر ماء (

 180إلى + 70-یوضع داخلیًا عند مدخل الجھاز، نوع تدفق الكتلة الرقمي، 
 لتر/دقیقة

http://www.resmed.com/downloads/devices
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 ط الثابت ذو الخطأ الواحدالحد األقصى للضغ
 سیتم إیقاف تشغیل الجھاز في حالة وجود خطأ واحد إذا تجاوز ضغط الحالة المستقر:

 ھیكتوبسكال) ألكثر من ثانیة واحدة. 30( 2سنتیمتر ماء 40ثواٍن أو  6ھیكتوبسكال) ألكثر من  30(2سنتیمتر ماء  30
 الصوت

 ISOیُقاس مستوى الضغط حسب 
(وضع  80601-2-70:2015

CPAP:( 
  :جھاز سلیم الین

 المعیار:
 جھاز سلیم الین أو المعیار والترطیب:

 ISOیُقاس مستوى الطاقة حسب 
(وضع  80601-2-70:2015

CPAP:( 
 جھاز سلیم الین: 

  المعیار:
 جھاز سلیم الین أو المعیار والترطیب:

قیم انبعاث ضوضاء مزدوجة الرقم 
 ISO 4871:1996معلنة وفقًا للمعیار 

 
 
 

 دیسبل 2دیسبل مع نسبة عدم الیقین تقدر بـ  25
 دیسبل 2دیسبل مع نسبة عدم الیقین تقدر بـ  25
 دیسبل 2دیسبل مع نسبة عدم الیقین تقدر بـ 27

 
 

  دیسبل 2دیسبل مع نسبة عدم الیقین تقدر بـ  33
  دیسبل 2دیسبل مع نسبة عدم الیقین تقدر بـ  33
  دیسبل 2ر بـ دیسبل مع نسبة عدم الیقین تقد35

 التنبیھ صوت مستوى إعدادات
 )دیسیبل 73 اعتباري( عالي ،) دیسیبل 60 اعتباري( متوسط ،)دیسیبل 54 اعتباري( منخفض
 الجھاز ووحدة الترطیب-الھیكل 

 العمق):× االرتفاع × األبعاد (العرض 
 

 ISOمخرج الھواء (یتوافق مع 
5356-1:2004 :( 

قابلة الوزن (الجھاز ووحدة ترطیب 
 للتنظیف): 

  تركیب الھیكل:
  سعة الماء:

 المادة: -وحدة الترطیب القابلة للتنظیف 

 
 بوصة 5.91× بوصة  10.04× بوصة  4.57

 مللي متر) 150× مللي متر  255× مللي متر  116(
 مللي متر 22
 جرام) 1268أونصة ( 44

 تلدن حراري ھندسي مثبط للھب
 لي لترمل 380حتى الحد األقصى لخط الملء 

المقاوم للصدأ والفوالذ  بالستیك مصبوب بالحقن، ومانع تسرب من السیلیكون
 وختم السیلیكون

 درجة الحرارة
 الحد األقصى لصفیحة السخان:

 قطع دائرة:
  الحد األقصى لدرجة حرارة الغاز:

 
 درجة مئویة) 68درجة فھرنھایت ( 154
 درجة مئویة) 74درجة فھرنھایت ( 165

 درجة مئویة) 41(≤ھرنھایت درجة ف 106≤ 
 مرشح الھواء

 المعیار:
 
 

 المضاد للحساسیة:

 
 المادة: ألیاف غیر منسوجة من البولیستر

 میكرون 7% لغبار بحجم ~75متوسط التوقیف: >
 

 المادة: ألیاف األكریلیك والبولي بروبلین في حامل من مادة البولي بروبیلین
 0.5٪ لغبار بحجم ~ 80. > میكرون 8-7٪ لغبار بحجم ~ 98الكفاءة:> 

 میكرون
 الطائراتعلى ستخدام اال

، الفئة م) 21، القسم FAA) (RTCA / DO-160أن الجھاز یلبي متطلبات إدارة الطیران الفیدرالیة ( ResMedتؤكد 
 لجمیع مراحل السفر الجوي.

 وحدة السلكیة
 )4G )LTE 3G٬ ٬خلوي                                                             2Gالمستخدمة: التكنولوجیا 

 ٬سنتیمتر) من الجسم أثناء التشغیل. ال ینطبق على األقنعة 2بوصة بحد أدنى ( 0.8ُ◌یُوصى بوضع الجھاز على مسافة 
 أو األنابیب أو الملحقات. قد ال تكون التكنولوجیا متاحة في جمیع المناطق.
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 نطاق ضغط التشغیل

S, ST, T, PAC, iVAPS:  
CPAP  

 
  ھیكتوبسكال) 25إلى  2( 2سنتمتر ماء  25إلى  2
 ھیكتوبسكال) 20إلى  4(2سنتیمتر ماء  20إلى  4

 األكسجین التكمیلي
 الحد األقصى للتدفق:

 
 S ،ST ،T ،PAC ،CPAP) ،4لتر/دقیقة (15

 )iVAPSلتر/دقیقة (
 مسار تدفق الھواء المضغوط

 

 مجّس التدفق )1
 نافخ الھواء )2
 الضغطمجّس  )3
 القناع )4
 أنبوب الھواء )5
 وحدة الترطیب )6
 الجھاز )7
 مرشح المدخل )8

 حیاتك حدد أسلوب
 الجھاز، وحدة تزوید الطاقة:
 وحدة ترطیب قابلة للتنظیف:

 أنبوب ھواء:

 
 سنوات 5

  عامین ونصف
  أشھر 6

 عام
 .لھذا الجھاز المشغل المقصودھو الشخص یعَد المریض 
  

 المشغل وضع
 درجة 30 زاویة في البصر خط وضع المشغل على یجب. الذراع طول على تشغیلھ ملیت الجھاز تصمیم تم

 اشة.الش على عمودي مستوى من
 أداء وحدة الترطیب

 ضغط القناع
 

ماء 
 سنتیمیتر(ھیكتوبسكال)

مخرج الرطوبة 
النسبیة االسمیة 

٪  
 

  4اإلعداد 

 
 
 

 8اإلعداد 

القیمة االسمیة لناتج 
1AH الرطوبة الفعلیة

2BTPS 

 4اإلعداد 

 
 
 

 8اإلعداد 

3 85 100 6  <10 
4 85 100 6  <10 

10 85 100 6  <10 
20 85 90 6  <10 
25 85 90 6  <10 
30 85 90 6  <10 

1AH - الرطوبة المطلقة بوحدة مجم/لتر 
2BTPS - درجة حرارة الجسم والتشبع بالضغط 
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 أنبوب الھواء
 ليالقطر الداخ الطول المادة أنبوب الھواء

 مللي متر) 15بوصة ( 0.6 متر) 2بوصة ( 6أقدام  6 بائیة وبالستیك مرنمكونات كھر كالیمت الین آیر
 مللي متر) 19بوصة ( 0.75 متر) 1.9بوصة ( 4أقدام  6 مكونات كھربائیة وبالستیك مرن كالیمت الین آیر أوكسي

مللي  19بوصة ( 0.75 متر) 1.8أقدام ( 6 بالستیك مرن سلیم الین
 متر)

 مللي متر) 19بوصة ( 0.75 متر) 2بوصة ( 6أقدام  6 بالستیك مرن معیاري
 مللي متر) 19بوصة ( 0.75 متر) 3بوصة ( 10أقدام  9 بالستیك مرن متر 3

 درجة مئویة) 41(≤ فھرنھایت  106≤ قاطع دائرة درجة الحرارة ألنبوب الھواء الساخن: 
 مالحظات
 لمواصفات دون إنذار.یحق لجھة التصنیع تغییر ھذه ا 
  إن طرف الموصل الكھربائي ألنبوب الھواء الساخن متوافق فقط مع مخرج الھواء في طرف الجھاز وال یجب تركیبھ

 على القناع.
 ء.بارللکھللكھرباء أو المقاومة صلة ولمواء الھب انابیدم أال تستخ 
  على شاشةة الظاھرة قیم درجة الحرارة وإعدادات الرطوبة النسبیلم یتم قیاس. 

 القیم المعروضة
 دقة العرض النطاق القیمة

 مجّس الضغط عند مخرج الھواء:
 ھیكتوبسكال) 0.1سنتیمتر ماء(0.1 ھیكتوبسكال) 25–2سنتیمتر ماء( 25–2 ضغط القناع

 قیم التدفق المشتقة:
 لتر/دقیقة 1 لتر/دقیقة 120إلى  0 تسرب

 مللي لتر 1 مللي لتر 4000–0 الحجم المدي
 نبضة في الدقیقة 1 نبضة في الدقیقة 50-0 معدل التنفس
 ثانیة 0.1 ثانیة 4.0-0.1 الزمن األولي

 I:E  1:100–2:1 0.1نسبة 
 1الدقة القیمة

  :1قیاس الضغط
 من القیمة المقاسة] ٪4ھیكتوبسكال) +  0.5سنتیمتر ماء( 0.5±[   2ضغط القناع

  1قیم التدفق والقیم المشتقة من التدفق
 150إلى  0٪ من القراءة، أیھما كان أكبر، بتدفق إیجابي من 10لتر/دقیقة أو  6±  تدفقال

 لتًرا/دقیقة
 60إلى  0٪ من القراءة، أیھما كان أكبر، بتدفق إیجابي من 20لتر/دقیقة أو  12±   2التسرب

 ٪20± 2،3الحجم المدى
 1.0±  2،3معدل التنفس 
 ٪20± تنفس الدقیقة

 لنتائج من حیث ظروف الضغط والحرارة القیاسیة، والجفاف.یُعبّر عن ا1
 لتر/دقیقة. 3مللي لتر أو التنفس لكل دقیقة  100قد تقل الدقة بوجود التسربات واألكسجین التكمیلي واألحجام المدیة <2
 101ة (الشكل " ألجھزة دعم التنفس في الرعایة المنزلیEN ISO 10651-6:2009تم التحقق من دقة القیاس طبقًا لـ" 3

 اسمیة. ResMed) باستخدام تدفقات تنفس قناع 101والجدول 
 عدم التیقن من نظام القیاس

 ، فإن عدم التیقن من معدات اختبار المصنع ھو:ISO 80601-2-70: 2015وفقًا لمعاییر 
 ٪ من القراءة (أیھما كان أكبر)2.7± لترات/دقیقة أو  1.5± لقیاسات التدفق
 ٪ من القراءة (أیھما كان أكبر)6± مللي لتر أو  5± مللي لتر) 100(< لقیاسات الحجم 
 ٪ من القراءة (أیھما كان أكبر)3مللي لتر أو  20± مللي لتر) 100(≥ لقیاسات الحجم 

 ھیكتوبسكال) 0.15سنتیمتر ماء ( 0.15±  لقیاسات الضغط 
 مللي ثانیة 10±   لقیاسات الوقت
 دقة الضغط

 "ISO 80601-2-70:2015ھیكتوبسكال) وفقًا للمعیار " 10سنتیمتر ماء ( 10ر الضغط الثابت عند الحد األقصى لتغی
 SlimLineأنبوب الھواء لجھاز سلیم الین  أنبوب الھواء القیاسي 
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 ھیكتوبسكال) 0.5(± سنتیمتر ماء  0.5±  ھیكتوبسكال) 0.5(± سنتیمتر ماء  0.5±  دون ترطیب
 ھیكتوبسكال) 0.5(± سنتیمتر ماء  0.5±  ھیكتوبسكال) 0.5(± ر ماء سنتیمت 0.5±  مع الترطیب

 "ISO 80601-2-70:2015الحد األقصى لتغیر الضغط الدینامیكي وفقًا للمعیار"
 الجھاز دون ترطیب وأنبوب الھواء القیاسي/ الجھاز مع الترطیب وأنبوب الھواء القیاسي

الضغط/[سنتیمتر ماء 
 (ھیكتوبسكال)]

 نبضة في الدقیقة 20 نبضة في الدقیقة  15 في الدقیقةنبضات  10

4 0.5/0.5 0.5/0.5  0.8/0.8  
8 0.5/0.5 0.5/0.5  0.8/0.8  

12 0.5/0.5 0.5/0.5  0.8/0.8  
16 0.5/0.5 0.5/0.5  0.8/0.8  
20 0.5/0.5 0.5/0.5  0.8/0.8  
25 0.3  /0.3: 0.5  /0.4 0.7  /0.7 

 ب ھواء لجھاز سلیم الین / الجھاز مع الترطیب وأنبوب ھواء جھاز سلیم الینالجھاز دون ترطیب وأنبو
الضغط/ [سنتیمتر ماء 

 (ھیكتوبسكال)]
 نبضة في الدقیقة  15 نبضة في الدقیقة 10

 
 نبضة في الدقیقة 20

 
4 0.5/0.5 0.5/0.5 0.8/0.8 
8 0.5/0.5 0.5/0.5 0.8/0.8 

12 0.5/0.5 0.5/0.5 0.8/0.8 
16 0.5/0.5 0.5/0.5 0.8/0.8 
20 0.5/0.5 0.5/0.5 0.8/0.8 
25 0.3  /0.3: 0.6  /0.5 0.8  /0.8 

 ثنائي المستوى-دقة الضغط 
 .ISO 80601-2-70:2015الحد األقصى لتنوع الضغط الدینامیكي وفقًا للمعیار 

 از سلیم الینالجھاز دون ترطیب وأنبوب ھواء جھاز سلیم الین / الجھاز مع الترطیب وأنبوب ھواء جھ
 ) (المتوسطات، االنحرافات المعیاریة) \ضغط الشھیق (سنتیمتر ماء  معدل التنفس

6 10 16 21 25 
نبضات في  10

 الدقیقة
-0.09 ,0.01  /-

0.22 
0.01 

-0.01 ,0.07  /-
0.22 
0.01 

0.07 ,0.05  /-
0.24 
0.01 

-0.03 ,0.09  /-
0.29 

-0.03 

0.12 ,0.01  /-
0.26 

-0.02 
ة في نبض 15

 الدقیقة
0.02 ,0.08  /-
0.22 
0.01 

0.12 ,0.01  /-
0.22 
0.01 

0.15 ,0.01  /-
0.26 
0.01 

0.15 ,0.01  /-
0.31 
0.02 

0.16 ,0.12  /-
0.30 
0.02 

نبضة في  20
 الدقیقة

0.17 ,0.01  /-
0.23 
0.01 

0.21 ,0.01  /-
0.28 
0.01 

0.25 ,0.01  /-
0.34 
0.01 

0.21 ,0.17  /-
0.38 
0.02 

0.32 ,0.02  /-
0.40 
0.03 

 ضغط الزفیر (سنتیمتر ماء [ھیكتوباسكال]) (المتوسطات، االنحرافات المعیاریة) معدل التنفس
2 6 12 17 21 

نبضات في  10
 الدقیقة

-0.14 ,0.01  /-
0.27, 
0.01 

-0.16 ,0.01  /-
0.29, 
0.02 

-0.11 ,0.10  /-
0.34, 
0.02 

-0.16 ,0.05  /-
0.33, 
0.01 

-0.17 ,0.05 / -
0.33, 
0.02 

نبضة في  15
 الدقیقة

-0.16 ,0.01  /-
0.25, 
0.01 

-0.20 ,0.01  /-
0.33, 
0.02 

-0.20 ,0.05  /-
0.35, 
0.01 

-0.21 ,0.05  /-
0.38, 
0.02 

-0.23 ,0.08  /-
0.38, 
0.02 

نبضة في  20
 الدقیقة

-0.27 ,0.01  /-
0.37, 
0.01 

-0.26 ,0.02  /-
0.34, 
0.01 

-0.25 ,0.01  /-
0.38, 
0.01 

-0.29 ,0.01  /-
0.43, 
0.02 

-0.31 ,0.01  /-
0.45, 
0.03 
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 الجھاز دون ترطیب وأنبوب الھواء القیاسي/ الجھاز مع الترطیب وأنبوب الھواء القیاسي
 ضغط الشھیق (سنتیمتر ماء [ھیكتوبسكال]) (المتوسطات، االنحرافات المعیاریة) معدل التنفس

 6 10 16 21 25 
نبضات في  10
 قیقةالد

-0.26 ,0.01  /-
0.52 
0.01 

-0.25 ,0.02  /-
0.53 
0.02 

-0.24 ,0.02  /-
0.53 
0.01 

-0.25 ,0.02  /-
0.54 
0.02 

-0.20 ,0.02  /-
0.51 
0.02 

نبضة في  15
 الدقیقة

-0.26 ,0.01  /-
0.51 
0.01 

-0.25 ,0.01  /-
0.54 
0.01 

-0.26 ,0.01  /-
0.56 
0.01 

-0.31 ,0.03  /-
0.58 
0.02 

-0.30, 0.05  /-
0.60 
0.03 

نبضة في  20
 الدقیقة

-0.25 ,0.02  /-
0.52 
0.01 

-0.29 ,0.02  /-
0.58 
0.01 

-0.34 ,0.02  /-
0.62 
0.01 

-0.36 ,0.02  /-
0.67 
0.02 

-0.36 ,0.03  /-
0.69 
0.02 

 
 ضغط الزفیر (سنتیمتر ماء [ھیكتوباسكال]) (المتوسطات، االنحرافات المعیاریة) معدل التنفس

2 6 12 17 21 
نبضات في  10

 الدقیقة
-0.28 ,0.01  /
-0.43, 

0.01 

-0.30 ,0.03  /-
0.50, 
0.01 

-0.30 ,0.01  /
-0.54, 

0.01 

-0.33 ,0.01  /
-0.58, 

0.01 

-0.34 ,0.01  /
-0.60, 

0.02 
نبضة في  15

 الدقیقة
-0.24 ,0.02  /
-0.37, 

0.01 

-0.29 ,0.02  /-
0.47, 
0.01 

-0.35 ,0.01  /
-0.55, 

0.01 

-0.38 ,0.01  /
-0.62, 

0.02 

-0.42 ,0.02  /
-0.66, 

0.01 
نبضة في  20

 الدقیقة
-0.05 ,0.21  /
-0.38, 

0.01 

-0.31 ,0.02  /-
0.50, 
0.02  

-0.37 ,0.02  /
-0.57, 

0.02 

-0.43 ,0.02  /
-0.65, 

0.02 

-0.48 ,0.02  /
-0.68, 

0.02 
% من فترات 93.4و 66.1% من فترات مرحلة الشھیق و88.8و 60.1ملحوظة: یعتمد الجدول أعاله على بیانات تغطي بین 

مرحلة الزفیر. تبدأ منافذ زمن البیانات ھذه فوًرا بعد فترات فرط/انخفاض اإلطالق العابرة األولیة وتنتھي عند النقطة التي 
ھذا مع % نطاقات القیمة المقدمة  یتراجع عندھا التدفق إلى قیمة مطلقة مساویة لنقطة البدء، نحو نھایة مراحل النَفَس (یتوافق

 أعاله مباشرة).
 التدفق (الحد األقصى) عند قیم الضغط التي تم ضبطھا

 " بنھایة أنبوب الھواء المحدد:ISO 80601-2-70:2015یتم قیاس ما یلي وفقًا للمعیار "
 الضغط

سنتیمتر ماء 
 (ھیكتوبسكال)

لومیس والمعیار 
 لتر/دقیقة

 لومیس والترطیب والمعیار
 لتر/دقیقة

 لومیس وجھاز سلیم الین
 لتر/دقیقة

لومیس والترطیب وجھاز 
 كالیمت الین آیر لتر/دقیقة

4 180 143 162 151 

8 168 135 151 142 
12 157 136 140 135 
16 144 134 128 121 

20 131 123 117 109 
25 120 115 96 84 
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 ناطیسیة والمناعةدلیل وبیان جھة التصنیع حول االنبعاثات الكھرومغ
تحتاج األجھزة الكھربائیة الطبیة إلى تدابیر وقائیة خاصة فیما یتعلق باالنبعاثات الكھرومغناطیسیة وتحتاج 

 إلى تثبیتھا ووضعھا في الخدمة طبقًا لمعلومات االنبعاثات الكھرومغناطیسیة المزودة في ھذه الوثیقة.
). إال أنھ في حال اشتبھت بتأثر أداء EMCالكھرومغناطیسي (تم تصمیم جھاز لومیس للوفاء بمعاییر التوافق 

 الجھاز (مثل الضغط أو التدفق) بجھاز آخر، فانقل الجھاز بعیدًا عن سبب التداخل المحتمل.
 دلیل-البیئة الكھرومغناطیسیة  االمتثال فحص االنبعاثات

التردد الرادیوي فقط لوظیفتھ الداخلیة. یستخدم الجھاز طاقة  1المجموعة  "CISPR 11انبعاثات تردد الرادیو "
وبالتالي فإن انبعاثات التردد الرادیوي للجھاز منخفضة للغایة ومن 

 غیر المرجح أن تسبب أي تداخل مع األجھزة اإللكترونیة القریبة.
مباني ھذا الجھاز مالئم لالستخدام في جمیع المباني، بما فیھا ال Bفئة  "CISPR 11انبعاثات تردد الرادیو "

المنزلیة وتلك المتصلة مباشرة بشبكة الفولت المنخفض العامة التي 
 تزود المباني المستخدمة ألغراض سكنیة.

 االنبعاثات التوافقیة
"IEC 61000-3-2" 

  Aفئة 

 انبعاثات ترددیة/تغیرات فولتیة
"IEC 61000-3-3" 

  متوافق

 المناعة الكھرومغناطیسیة-دلیل وبیان المصنّع 
جھاز مخصص لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه. ینبغي على العمیل أو مستخدم ھذا ال

 الجھاز التأكد من استخدام الجھاز في بیئة مماثلة.
مستوى اختبار   اختبار المناعة

IEC60601-1-2 
مستوى 
  االمتثال

 دلیل البیئة الكھرومغناطیسیة

إطالق الشحنات 
الكھربائیة الساكنة 

IEC 61000-4-2 
 

 كیلو فولت تالمس ±6
 كیلو فولت ھواء ±8

كیلو فولت  ±8
 تالمس

كیلو فولت ±15
 ھواء

ینبغي أن تكون األرضیات من الخشب أو األسمنت أو 
بالط السیرامیك. إذا كانت األرضیات مغطاة بمادة 

% على 30صناعیة، ینبغي أن تكون الرطوبة النسبیة 
 األقل.

الزوال/االنفجار 
بائي السریع الكھر

IEC 61000-4-4 

كیلو فولت لخطوط تزوید  ±2
 الطاقة

كیلو فولت لخطوط  ±1
 المدخل/المخرج

 كیلو فولت ±2
كیلو فولت  ±1

لخطوط 
 المدخل/المخرج

ینبغي أن تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقلیدیة 
 للبیئة التجاریة أو بیئة المستشفى.

 اندفاع التیار
"IEC 61000-4-5 

 فولت وضع تفاضليكیلو  ±1
 كیلو فولت وضع عام ±2

كیلو فولت  ±1
 وضع تفاضلي

كیلو فولت  ±2
 وضع عام

ینبغي أن تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقلیدیة 
 للبیئة التجاریة أو بیئة المستشفى.

انخفاضات الفولتیة، 
المقاطعات القصیرة 
واختالفات الفولتیة 
على خطوط مدخل 

 IECمزود الطاقة "
61000-4-11" 

>5 %Ut )95 انخفاض %
 ) لنصف دورة Utفي 
40 %UT )60 انخفاض %
 دورات 5) لكل UTفي 
70 %UT )30 انخفاض %
 دورة 25) لكل UTفي 

>5 %Ut<)95 انخفاض %
 ثواني 5) لمدة UTفي 

 فولت  100
 فولت  240

ینبغي أن تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقلیدیة 
 فى.للبیئة التجاریة أو بیئة المستش

إذا كان مستخدم الجھاز یتطلب تشغیًال مستمًرا أثناء 
انقطاعات التیار الكھربائي، یوصى بأن یتم تزوید 

 الجھاز بالطاقة من مصدر طاقة غیر متقطع.

 50/60تردد الطاقة (
ھرتز) حقل 

 IECمغناطیسي 
61000-4-8 

د الطاقة عند ینبغي أن تكون الحقول المغناطیسیة لترد  أمبیر/متر 30  أمبیر/متر 3
 مستویات تشابھ الموقع

 التقلیدي في بیئة تجاریة أو بیئة مستشفى عادیة .

التردد الرادیوي 
 IECالموصل 

61000-4-6 
 

3 Vrms 
میجا  80كیلو ھرتز إلى 150
 ھرتز

3 Vrms 
كیلو ھرتز 150
میجا  80إلى 
 ھرتز

ینبغي عدم استخدام معدات االتصاالت المحمولة 
ردد الرادیوي على مسافة من أي جزء والمتنقلة ذات الت

من الجھاز، بما في ذلك األسالك، أقل من مسافة الفصل 
الموصى بھا والمحسوبة من المعادلة المطبقة على تردد 

 جھاز اإلرسال.
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مستوى اختبار  اختبار المناعة
IEC60601-1-2 

مستوى 
 االمتثال

 دلیل البیئة الكھرومغناطیسیة

تردد الرادیو 
 IECالمنبعث 

61000-4-3 

 مسافة الفصل الموصي بھا فولت/متر10 فولت/متر3

 2.5میجا ھرتز إلى  80 
 جیجا ھرتز

میجا  80
 2.5ھرتز إلى 
 جیجا ھرتز

d = 0.35 √P 
d = 0.35√P80  میجا ھرتز  800میجا ھرتز إلى

d = 0.35√P800  جیجا  2.5میجا ھرتز إلى
) ھي معدل طاقة المخرج القصوى Pحیث (، ھرتز

) طبقًا لمصنّع الناقل، Wھاز اإلرسال بالواط (ج
). m) ھي مسافة الفصل الموصى بھا باألمتار (dو(

قوى الحقل من أجھزة إرسال التردد الرادیوي الثابتة 
حسب ما یحدده استطالع الموقع الكھرومغناطیسي، 
"أ" ینبغي أن تكون أقل من مستوى االمتثال في كل 

تداخل في محیط نطاق تردد. "ب" یمكن أن یحدث 
  الجھاز الذي یحمل الرمز التالي:

قوى الحقل من أجھزة اإلرسال الثابتة مثل محطات القاعدة لھواتف الرادیو (الخلیویة/الالسلكیة) ومحطات  )أ(
وبث التلیفزیون ال یمكن توقعھا نظرًیا  FMو AMالرادیو األرضیة المتنقلة، ورادیو الھواة، وبث رادیو 

البیئة الكھرومغناطیسیة نتیجة ناقالت التردد الرادیوي الثابتة، ینبغي التفكیر في إجراء استطالع بدقة. لتقییم 
موقع كھرومغناطیسي. إذا كانت قوى الحقل في الموقع الذي یتم فیھ استخدام الجھاز تتجاوز مستوى امتثال 

إذا تمت مالحظة أداء  بشكل طبیعي.التردد الرادیوي المطبق أعاله، فتنبغي مراقبة الجھاز للتأكد من تشغیلھ 
 غیر طبیعي، قد یلزم اتخاذ إجراءات إضافیة، مثل إعادة توجیھ الجھاز أو تغییر موضعھ.

 فولت/متر. 3میجا ھرتز، ینبغي أن تكون قوى الحقل أقل من  80كیلو ھرتز إلى  150في نطاق التردد  (ب) 
 مالحظات:

 Ut ة قبل تطبیق مستوى االختبار.ھو فولطیة مخرج التیار المتردد الرئیسی 
  میجا ھرتز، ینطبق نطاق التردد األعلى. 800میجا ھرتز و 80عند 
  قد ال تنطبق ھذه اإلرشادات في كل الظروف. یتأثر التولید الكھرومغناطیسي باالمتصاص واالنعكاس

 عن البنیات والعناصر واألشخاص.
 لرادیوي المحمولة والمتنقلة والجھازمسافات الفصل الموصى بھا بین أجھزة اتصاالت التردد ا

المنبعثة للسیطرة. یمكن للعمیل  الرادیوي الجھاز مخصص لالستخدام في بیئة تخضع فیھا إزعاجات التردد 
أو مستخدم الجھاز أن یساعد في منع التداخل الكھرومغناطیسي من خالل الحفاظ على مسافة دنیا بین أجھزة 

والمتنقلة (الناقالت) والجھاز كما ھو موصى بھ أدناه، طبقًا لطاقة المخرج  إرسال التردد الرادیوي المحمولة
 .القصوى ألجھزة االتصاالت

 مسافة الفصل طبقًا لتردد جھاز اإلرسال (متر) أقصى مخرج طاقة مصنف لجھاز اإلرسال (وات)
 میجا ھرتز 80كیلو ھرتز إلى  150  

d = 0.35 √P  
 800میجا ھرتز إلى  80

  d = 0.35 √P میجا ھرتز
جیجا  2.5میجا ھرتز إلى  800
 d = 0.7 √Pھرتز

0.01 0.035 0.035 0.070 
0.01 ۰٫۱۱ ۰٫۱۱ 0.22 

۱ 0.35 0.35 0.70 
10 1.1 1.1 2.2 

100 3.5 3.5 7.0 
) dتحدید مسافة الفصل الموصى بھا (یمكن للناقالت المصنفة عند أقصى طاقة مخرج غیر مدرجة أعاله، 

) ھي تصنیف أقصى مخرج طاقة Pخدام المعادلة المطبقة على تردد جھاز اإلرسال، حیث (باألمتار باست
 لجھاز اإلرسال بالوات طبقًا لمصنّع جھاز اإلرسال.
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 :مالحظات
  میجا ھرتز، تنطبق مسافة الفصل لنطاق التردد األعلى. 800میجا ھرتز و 80عند 
 ولید الكھرومغناطیسي باالمتصاص واالنعكاس قد ال تنطبق ھذه اإلرشادات في كل الظروف. یتأثر الت

 عن البنیات والعناصر واألشخاص.
 الرموز

 قد تظھر الرموز التالیة على المنتج أو المغلف.
جھة  اقرأ التعلیمات قبل االستخدام.  یشیر إلى تحذیر أو تنبیھ. اقرأ التعلیمات قبل االستخدام.  

 قم التشغیلة.ر الممثل األوروبي المفوض.  التصنیع. 
 وزن الجھاز.  تشغیل/ إیقاف.  رقم الجھاز.  رقم التسلسل.  رقم الكتالوج.  

درجة من اتجاه  15حمایة ضد األجسام ذات الحجم الصغیر ومقاوم للماء المتساقط عند إمالة ما یصل إلى 
 حدید الرطوبة. ت . 2جھاز من الفئة  ). BFالجزء المطبق من نوع (  التیار المباشر. محدد.

 ال یحتوي على المواد الخطرة البیئیة الصینیة  اإلشعاعات غیر المؤینة تحدید درجة الحرارة. 
وصفة طبیة فقط (في الوالیات المتحدة سنة من فترة استخدام حمایة البیئة في الصین  10/20

 على طلب الطبیب). ناءً ذه األجھزة إال عن طریق أو باألمریكیة، یقید القانون الفیدرالي بیع ھ
 ارتفاع التشغیل.   استخدم الماء المرشح فقط.الحد األقصى لمستوى الماء.  

 تحدید الضغط الجوي.
غیر آمن في الرنین المغناطیسي (ال   MR، الفئة RTCA DO-160من  21یتوافق مع القسم      

 جھاز تصویر بالرنین المغناطیسي). تستخدمھ بالقرب من 
 

 معلومات البیئیةال 
ینبغي التخلص من ھذا الجھاز بشكل منفصل ولیس كنفایات بلدیة غیر مصنفة. للتخلص من جھازك، ینبغي 
علیك استخدام أنظمة الجمع وإعادة االستخدام وإعادة التدویر المالئمة والمتاحة في منطقتك. استخدام أنظمة 

لتقلیل الضغط على الموارد الطبیعیة ومنع المواد  ةمصممالالجمع وإعادة االستخدام وإعادة التدویر ھذه 
إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول أنظمة الرمي ھذه، یرجى االتصال بإدارة  الخطرة من اإلضرار بالبیئة.

النفایات المحلیة لدیك. یدعوك رمز السلة الممنوعة ھذا إلى استخدام أنظمة الرمي ھذه. إذا كنت تحتاج 
الخاص  ResMedالخاص بك، یرجى االتصال بمكتب  ResMedخلص من جھاز معلومات حول جمع والت

 www.resmed.com/environmentبك أو الموزع المحلي، أو توجھ إلى 
 

 الصیانة
. ResMedي یوفرھا إلى توفیر عملیة آمنة وموثوقة عند التشغیل وفقًا للتعلیمات الت لومیس یھدف جھاز

إذا كان  ResMedبأن یتم فحص جھاز لومیس وصیانتھ من قبل مركز خدمة معتمد من  ResMedتوصي 
ھناك أي عالمة على الغطاء أو تساورك أي مخاوف تجاه عمل الجھاز. خالف ذلك، ال ینبغي أن تكون 

 .یاة التصمیميأسلوب الح تكون مطلوبة خاللال الخدمة والفحص من المنتجات التي عموًما 

http://www.resmed.com/environment
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 ضمان محدود
الخاص بك خاٍل من العیوب  ResMed") أن منتج ResMed(یشار إلیھا بـ " ResMed Ltdتضمن شركة 

 في المواد أو الصناعة من تاریخ الشراء لمدة الفترة المحددة أدناه.
 فترة الضمان المنتج

  أنظمة القناع (بما في ذلك إطار القناع والوسادة وغطاء
 نبوب)الرأس واأل

 (باستثناء أجھزة االستخدام الواحد) الملحقات 
 مجسات نبض اإلصبع من النوع المرن 
 أحواض ماء وحدة الترطیب 

 یوًما 90

  بطاریات لالستخدام في أنظمة البطاریة الداخلیة
 ResMedل والخارجیة 

 أشھر 6
 

 مجسات نبض األصابع من النوع المشبك 
 وحدات وبیانات جھاز ثنائي المستوى وCPAP 
  ومقاییس تأكسج األكسجینcpap  ومحالت قیاس تأكسج

 األكسجین للجھاز ثنائي المستوى
 أحواض ماء وحدة الترطیب القابلة للتنظیف 
 أجھزة مراقبة المعایرة 

 سنة واحدة

 CPAP  وأجھزة التنفس الصناعي والثنائیة المستوى(بما
 في ذلك وحدات التزوید بالطاقة الخارجیة

 وحدات الترطیب 
 حقات البطاریةمل 
 أجھزة التشخیص /التصفیة القابل للحمل 

 سنتان

 یتوفر ھذا الضمان للعمیل األولي فقط. غیر قابل للنقل.
إصالح أو استبدال، باختیارھا،  ResMedفي حالة تعطل المنتج تحت ظروف االستخدام الطبیعیة، ستتولى 

 المنتج المعیب أو أي من مكوناتھ.
غطي: أ) أي تلف ناتج عن االستخدام غیر المالئم أو إساءة االستخدام أو التعدیل أو ھذا الضمان المحدود ال ی

التغییر في المنتج؛ ب) اإلصالحات المجراة من قبل أیة جھة صیانة لم یتم اعتمادھا بشكل صریح بواسطة 
ResMed أو  إلجراء اإلصالحات المماثلة؛ ج) وأي تلف أو تلوث ناتج عن سجائر أو غلیون أو سیجار
 دخان آخر.

یصبح الضمان على المنتج الذي بیع أو أعید بیعھ خارج منطقة الشراء األصلیة باطالً. ینبغي تنفیذ مطالبات 
 الضمان بشأن منتج معیب عن طریق العمیل األولي عند نقطة 

 الشراء.
ضمني یحل ھذا الضمان محل جمیع الضمانات الضمنیة أو المصرح بھا األخرى بما في ذلك أي ضمان 

یتعلق بصالحیة التسوق أو المالءمة لغرض معین. ال تسمح بعض المناطق أو الدول بفرض قیود على طول 
 مدة استمرار أي ضمان ضمني ومن ثَمَّ قد یتعذر تطبیق القید المذكور سلفًا علیك.

و تركیب أو المسؤولیة عن أیة أضرار عرضیة أو استتباعیة یُدَّعى أنھا نتجت عن بیع أ ResMedال تتحمل 
. ال تسمح بعض المناطق أو الدول باستبعاد أو تقیید األضرار ResMedاستخدام أي منتج من منتجات 

 االستتباعیة أو العرضیة ومن ثَمَّ قد یتعذر تطبیق القید المذكور سلفًا علیك.
رى. للحصول یمنحك ھذا الضمان حقوقًا قانونیة محددة، وقد تكون لك حقوق أخرى تختلف من منطقة إلى أخ

المحلي لدیك أو مكتب  ResMedعلى معلومات إضافیة عن حقوق الضمان الخاصة بك، اتصل بوكیل 
ResMed. 

 معلومات إضافیة
ز، فاتصل بمقدم الرعایة الخاص إذا كانت لدیك أیة أسئلة أو تطلب معلومات إضافیة حول كیفیة استخدام الجھا

 بك.



ResMed.com
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