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دليل المستخدم

ِر ْس ِمد

سلسلة لوميس
ماركة مسجلة

النص باللغة العربية
مرحبا
لوميس™ 111جهاز ضغط المجري الهوائي اإليجابي المتغير ( )VPAP Sلوميس™ 111جهاز ضغط
المجري الهوائي اإليجابي المتغير ( )VPAP STولوميس  151جهاز ضغط المجري الهوائي اإليجابي
المتغير ( )VPAP STهي أجهزة ضغط هواء إيجابي للمجري الهوائي.
تحذير
 يُرجى قراءة هذا الدليل بالكامل قبل استخدام الجهاز.
 استخدم الجهاز وفقًا لدواعي استخدامه المذكورة في هذا الدليل.
 يجب اتباع النصائح المقدمة من الطبيب المعالج لك قبل اتباع المعلومات المقدمة في هذا الدليل.
دواعي استعمال جهاز لوميس VPAP S 100
جهاز لوميس  VPAP S 100هو جهاز تنفس صناعي خارجي يستخدم للمرضى الذين يبلغ وزنهم أكثر من
 11كجم ويعانون من قصور بالجهاز التنفسي أو انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم .يُمكن استخدام الجهاز
بالمنزل أو المستشفى.
وحدة الترطيب ُمعدة لالستخدام لمريض واحد في بيئة منزلية ويمكن استخدامها مرة أخرى في مستشفى\أو
بيئة عالجية.
دواعي استعمال جهاز لوميس VPAP ST 100
لوميس  VPAP ST 100هو جهاز تنفس صناعي خارجي يستخدم للمرضى الذين يبلغ وزنهم أكثر من11
كجم (ويعانون من قصور بالجهاز التنفسي أو انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم .يُمكن استخدام الجهاز
بالمنزل أو المستشفى.
وحدة الترطيب ُمعدة لالستخدام لمريض واحد في بيئة منزلية ويمكن استخدامها مرة أخرى في مستشفى\أو
بيئة عالجية.
دواعي استعمال جهاز لوميس VPAP ST 150
لوميس  VPAP ST 150هو جهاز تنفس صناعي خارجي يستخدم للمرضى الذين يزنون أكثر من 11
ً
رطال)  11كجم على وضعية ( )iVAPSويعانون من قصور بالجهاز
رطال ( 11كجم) أو أكثر من (66
التنفسي أو انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم .يُمكن استخدام الجهاز بالمنزل أو المستشفى.
تعتبر وحدة الترطيب ُمعدة لالستخدام لمريض واحد في بيئة منزلية ويمكن استخدامها مرة أخرى في
مستشفى\أو بيئة مؤسسية.
موانع استعمال الجهاز
قد يُح ظر استخدام العالج بالضغط اإليجابي للمجري الهوائي لدي بعض المرضي الذين يعانون من الحاالت
القائمة التالية:
 مرض رئوي فقاعي حاد.
 استرواح الصدر (وجود هواء حول الرئتين) أو استرواح المنصف الرئوي.
 انخفاض ضغط الدم المرضي ،ال سي ًما إذا كان مرتبطًا بنقص حجم الدم داخل األوعية الدموية
 الجفاف
 تسرب السائل النخاعي أو جراحة حديثة بالجمجمة ،أو كدمات.
اآلثار الجانبية
صفحة رقم 1

يجب عليك إبالغ الطبيب المعالج لك عن أي ألم غير معتاد بالصدر أو صداع شديد أو تفاقم ضيق التنفس.
عدوى بالجهاز التنفسي العلوي والتي قد تتطلب إيقاف العالج بشكل مؤقت.
قد تحدث اآلثار الجانبية التالية أثناء فترة العالج باستخدام الجهاز:
 جفاف األنف والفم والحلق
 نزيف األنف
 انتفاخ بالبطن
 شعور غير مريح باألنف أو الجيوب األنفية
 تهيُّج العين
 طفح الجلد
معلومات سريعة
يتضمن جهاز لوميس ما يلي:
 الجهاز
 وحدة الترطيب هيوميد آير™ (إذا كانت موردة مع الجهاز)
 أنابيب هواء
 وحدة اإلمداد بالطاقة
 حقيبة سفر
 بطاقة الذاكرة (تم إدخالها بالجهاز بالفعل)
اتصل بم قدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مجموعة من الملحقات المتاحة لالستخدام مع الجهاز
بما في ذلك:
ّ
(المسخنة وغير المس ّخنة) جهاز كاليمات الين آير™ ،جهاز كاليمات الين أير
 أنابيب الهواء
أوكسي ،جهاز سليم الين™ ،وفقًا للمواصفات المعيارية.
 حوض مياه :حوض مياه قيا سي (الستخدام مريض واحد فقط ال يمكن تطهيره) ،حوض مياه قابل
للتنظيف (لالستخدام ألكثر من مريض ،يمكن تطهيره).
 غطاء جانبي في حالة استخدام الجهاز بدون وحدة الترطيب.
 فلتر :فلتر ال يسبب حساسية ،فلتر معياري.
جهاز محول جهد مستمر آير )V/24V01( ™01
 قارئ بطاقة الذاكرة
 شاحن جهاز أوكيسيميتر آير 11
 شاحن يو إس بي لجهاز آير 11
 بطارية 2
 حامل أنابيب آير 11
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معلومات حول جهازك

 (1مخرج للهواء

)6

وحدة ترطيب هيوميد آير

 (2غطاء لفلتر الهواء

)7

شاشة

 (3مشبك التثبيت

)8

غطاء للشاحن

 (4مدخل للطاقة

)9

غطاء لبطاقة الذاكرة

 (5رقم التسلسل ورقم الجهاز
معلومات عن لوحة التحكم بالجهاز
زر تشغيل وإطفاء
الجهاز
قرص التشغيل
زر الشاشة الرئيسية

اضغط لبدء أو إيقاف العالج.
اضغط واستمر بالضغط لمدة ثالث ثواني لتحويل الجهاز إلي
وضع ترشيد استهالك الطاقة.
حرّك الستطالع القائمة ثم اضغط الختيار أحد الخيارات .حرّك
لضبط الوضعية المختارة ثم اضغط لتأكيد التغييرات.
اضغط على الزر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

قد يتم عرض رموز مختلفة على الشاشة في أوقات مختلفة تتضمن ما يلي:
زمن التعزيز

قوة اإلشارة الالسلكية (أخضر اللون)

الرطوبة

النقل الالسلكي غير مفعّل (إشارة رمادية)

تدفئة وحدة الترطيب

ال يتوفر اتصال السلكي

تبريد وحدة الترطيب

وضع الطيران
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اإلعدادات

تنبيه
ال تقم بمأل وحدة الترطيب أكثر من الالزم حيث قد تدخل المياه إلى الجهاز وإلى أنبوب الهواء.
 )1عندما يكون الجهاز على سطح ثابت ،قم بجذب مشبك التثبيت على ظهر الجهاز ثم اسحبه ليفتح.
ملحوظة :مشبك التثبيت موضح في وضعية الفتح.
( )2أ) قم بتوصيل موصل الطاقة في مدخل طاقة الجهاز ثم (ب) ادفع مشبك التثبيت ألسفل لتثبيته في
مكانه .قم بتوصل أحد طرفي كابل الطاقة في وحدة اإلمداد بالطاقة والطرف األخر بمنفذ الطاقة.
 )1قم بتوصيل أنبوب الهواء بإحكام بمخرج الهواء الموجود علي الجزء الخلفي من الجهاز.
 )4قم بفتح وحدة الترطيب وأم ألها بالماء حتي عالمة الحد األقصى للماء الموجودة علي الجهاز .ال
تقم بمأل وحدة الترطيب بماء ساخن.
 )5أغلق وحدة الترطيب وقم بإدخالها في جانب الجهاز.
قم بتوصيل الطرف الحر من أنبوب الهواء بإحكام بالقناع المر ّكب .انظر دليل استخدام القناع
)6
لمزيد من المعلومات.
بعض أنواع األقنعة الموصي باستخدامها متاحة علي الموقع www.resmed.com
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بدء العالج
 .1قم بوضع القناع.
 .2اضغط زر البدء\ اإليقاف أو تنفس بشكل طبيعي إذا كانت الجهاز مزود بجهاز سمارت ستارت™.
سوف تعرف أن العالج قد بدأ عندما تظهر شاشة المراقبة.
سوف يوضح مؤشر الضغط ضغط هواء الشهيق والزفير باللون األخضر .سوف
يتمدد الشريط األخضر وينكمش حين تشهق وتزفر.

سوف يصير لون الشاشة أسو ًدا أوتوماتيكيًا بعد فترة قصيرة من الزمن .يمكنك الضغط علي زر الشاشة
الرئيسية أو قرص التشغيل لتشغيل الشاشة مجددًا .إذا تم قطع مصدر الطاقة أثناء التشغيل ،سوف يعود الجهاز
للعمل أوتوماتيكيًا عند عودة الطاقة.
يحتوي جهاز لوميس على حساسات للضوء والتي تقوم بضبط سطوع الشاشة بنا ًء على إضاءة الغرفة.
إيقاف العالج
 .1قم بإزالة القناع.
 .2اضغط علي زر البدء\اإليقاف أو إذا كان الجهاز ملحق بجهاز سمارت ستارت فسيتوقف العالج
أوتوماتيكيًا بعد بضع ثوان.
ملحوظة :إذا تم تأكيد اإليقاف ،سوف تظهر رسالة لسؤالك عما إذا كنت تريد إيقاف العالج .أدر القرص
الختيار كلمة نعم ،ثم اضغط الختيار إيقاف العالج.
حين يتوقف العالج ،سوف يعطيك تقرير بما حدث أثناء النوم وهو ملخصًا عن جلسة العالج الخاصة بك.
ساعات االستخدام – تشير إلى عدد ساعات العالج التي قضيتها في
الجلسة األخيرة.
إحكام تثبيت القناع يوضح مدي إحكام تثبيت القناع:
القناع محكم بشكل جيد
تحتاج إلى التعديل ،أنظر مدى مالئمة القناع.

وحدة الترطيب -تُشير إلى ما إذا كان مرطب الهواء يعمل بشكل جيد أم ال:
وحدة الترطيب تعمل.
قد يكون بوحدة الترطيب خطأ ما ،يُرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
إذا قام مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بضبطه ،فسوف تري أيضا:
األحداث على مدار الساعة -يشير إلى عدد نوبات انقطاع التنفس أو انخفاضه على مدار الساعة.
للمزيد من المعلومات–أ ِدر قرص التشغيل للتمرير ألسفل لعرض المزيد من بيانات االستخدام المفصلة.
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وضع ترشيد استهالك الطاقة
يسجل جهاز لوميس الخاص بك بيانات العالج .لتتمكن من جعل الجهاز يقوم بنقل البيانات إلي مقدم الرعاية
الصحية الخاص بك ،يجب عليك عدم فصل الجهاز .ومع ذلك ،يمكنك ضبط الجهاز على وضع ترشيد
استهالك الطاقة لتوفير الكهرباء.
للوصول إلى وضع ترشيد استهالك الطاقة:
 اضغط واستمر بالضغط لمدة ثالث ثواني علي زر البدء\اإليقاف.
تتحول الشاشة إلى اللون األسود.
للخروج من وضع ترشيد استهالك الطاقة:
 قم بالضغط علي زر البدء\اإليقاف مرة واحدة.
سوف تظهر الشاشة الرئيسية.
خياراتي
تم ضبط جهاز لوميس الخاص بك وف ًقا الحتياجاتك بواسطة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ،ولكن من
الممكن أن تجد أنك بحاجة إلى إجراء بعض التعديالت البسيطة لجعل عملية العالج أكثر راحة.
اضغط على خياراتي ،ثم قم بالضغط
علي قرص التشغيل لرؤية اإلعدادات
الحالية .بعد ذلك ،يمكنك تعديل
الخيارات.

وقت التسريع
تم تصميمه لجعل بداية عملية العالج أكثر راحة ،وقت التسريع هو الفترة التي يزيد خاللها الضغط من نقطة
البداية حتى يصل إلي معدل الضغط المطلوب للعالج.
يمكنك تعيين وقت التسريع إلى وضع إيقاف تشغيل أو بين  5إلى  45دقيقة.
لضبط وقت التسريع:
 .1في خياراتي ،أدر القرص الختيار
وقت التسريع ثم اضغط على القرص.
 .2أدر القرص لضبط وقت التسريع الذي
تفضله ،ثم اضغط على القرص لحفظ
التغييرات.

صفحة رقم 6

خفض الضغط
يهدف خفض الضغط إلي جعل عملية إيقاف العالج أكثر راحة من خالل خفض الضغط تدريجيًا خالل مدة
تبلغ  15دقيقة .سيكون هذا الخيار متا ًحا للتعديل فقط من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
لخفض الضغط:
 .1في خياراتي ،اضغط علي القرص الختيار خفض الضغط ،ثم اضغط علي
القرص.
 .2أدر القرص الختيار كلمة "وضع التشغيل" ،ثم اضغط على القرص لحفظ
التغييرات.
للبدء في تقليل الضغط
 .1اضغط على زر تشغيل/إيقاف الجهاز

ملحوظة :إذا تم تأكيد اإليقاف ،سوف تظهر رسالة لسؤالك عما إذا كنت تريد بدء خفض الضغط .أدر القرص
الختيار كلمة "نعم" ،ثم اضغط على القرص للبدء في خفض الضغط.
والزمن المتبقي في الجزء السفلي األيسر من الشاشة .عندما
سوف يظهر رمز خفض الضغط
ينتهي خفض الضغط ،سوف يستمر الجهاز بالعمل علي ضغط منخفض .إليقاف العالج في أي وقتh ،ضغط
علي زر التشغيل\اإليقاف.
مستوي الرطوبة
تقوم وحدة الترطيب بترطيب الهواء وهي مصممة لجعل عملية العالج أكثر راحة .إذا بدأت تشعر بجفاف
األنف أو الفم ،قم بزيادة الرطوبة .إذا كنت تشعر برطوبة في القناع الخاص بك ،فخفف من ترطيب الهواء.
يمكنك ضبط مستوي الرطوبة إلي اإلغالق أو بين  1إلي  ،8حيث أن  1هو أقل مستوي للرطوبة و 8هو
أعلي مستوي للرطوبة.
لضبط مستوي الرطوبة
 .1في خياراتي ،أدر القرص الختيار
مستوي الرطوبة ،ثم اضغط على
القرص.
 .2أدر القرص لضبط مستوى الرطوبة
ثم اضغط على القرص لحفظ التغييرات.

إذا استمر جفاف األنف أو الفم ،أو وجود رطوبة في القناع الخاص بك ،فخذ باالعتبار استخدام أنبوب هواء
مس ّخن بواسطة كاليمات الين آير .حيث يوفر كاليمات الين آير وكاليمات كنترول عالجًا أكثر راحة.
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مالئمة القناع
تم تصميم مالئمة القناع لمساعدتك علي تقييم والتعرف علي وجود تسرب للهواء حول القناع.
للتأكد من مالئمة القناع
 .1قم بمالئمة القناع كما هو موضح في دليل المستخدم.
 .2في خياراتي ،أدر القرص الختيار تشغيل مالئمة القناع ،ثم اضغط علي
القرص.
سوف يبدأ الجهاز بضخ الهواء.
 .1اضبط القناع ،إطار وجسم القناع وغطاء الرأس حتى تحصل علي نتيجة
جيدة.

إليقاف مالئمة القناع ،اضغط على القرص أو زر البدء/اإليقاف .إذا لم تتمكن من إحكام القناع بشكل جيد،
تحدث إلي مقدم الرعاية الخاص بك.
خيارات إضافية
هناك بعض الخيارات اإلضافية في جهازك والتي يمكنك ضبطها لتالئم احتياجاتك.
القناع
تشغيل اإلحماء

يُظهر هذا الخيار إعدادات نوع القناع الخاص بك .إذا كنت تستخدم أكثر من نوع
من األقنعة ،قم بتعديل هذه اإلعدادات عند التبديل بين األقنعة.
يتيح لك هذا الخيار تسخين الماء مسبقًا قبل بدء العالج بحيث ال يكون الهواء باردًا
أو جافًا في بداية العالج.

خفض الضغط*

يهدف خفض الضغط إلي جعل عملية إيقاف العالج أكثر راحة عن طريق تقليل
الضغط تدريجيًا خالل مدة قدرها  15دقيقة.

تنبيه التسريب *

عند تفعيل تنبيه التسريب " ،"Leak Alertيصدر الجهاز صوتًا إذا كان القناع
يسرب الكثير من الهواء أو إذا نزعت القناع أثناء العالج.

سمارت ستارت*
""SmartStart

عند تفعيل سمارت ستارت ،يبدأ العالج تلقائيًا عندما تتنفس في قناعك .عندما تقوم
بإزالة قناعك ،يتوقف العالج تلقائيًا بعد عدة ثوا ٍن.

*إذا تم تفعيل هذه الخاصية بواسطة مقدم الرعاية الخاص بك.
العناية بجهازك
من المهم جدًا أن تقوم بتنظيف جهاز لوميس الخاص بك للتأكد من أنك تحصل على العالج األمثل .ستساعدك
األقسام التالية في تفكيك الجهاز وتنظيفه وفحصه وإعادة تركيبه.
تحذير
قم بتنظيف أجزاء الجهاز بانتظام ،بما في ذلك وحدة الترطيب والقناع لتحصل على العالج األمثل ولمنع نمو
الجراثيم التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.
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فك الجهاز

)1
)2
)1
)4

امسك وحدة الترطيب من أعلي وأسفل ،ثم اضغط عليها برفق واسحبها خارج الجهاز.
افتح وحدة الترطيب وقم بإزالة أي مياه متبقية.
امسك طرف أنبوب الهواء واسحبه برفق من الجهاز .اسحب مشبك التثبيت برفق وارفعه إلخراج كابل
الطاقة.
امسك طرف أنبوب الهواء والوصلة الدوارة للقناع ،ثم قم بالفصل بينهما برفق.

التنظيف
يجب عليك تنظيف الجهاز أسبوعيًا على النحو الموضح .انظر دليل استخدام القناع للمزيد من المعلومات عن
تنظيف القناع.
 )1قم بغسل وحدة الترطيب وأنبوب الهواء بماء دافئ باستخدام كمية بسيطة من سائل التنظيف.
 )2اغسل وحدة الترطيب وأنبوب الهواء بالماء واتركها لتجف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة
و/أو الحرارة.
 )1قم بمسج الجزء الخارجي من الجهاز بقطعة قماش جافة.
مالحظات:
 يمكن غسل وحدة الترطيب في غسالة األطباق في دورة غسل األكواب الزجاجية (على الرف
العلوي فقط) .ال يجب غسلها في درجة حرارة تتجاوز  65درجة مئوية.
 ال تقم بغسل أنبوب الهواء في غسالة األطباق أو غسالة المالبس.
 قم بتفريغ وحدة الترطيب يوميًا ومسحها بقطعة قماش نظيفة تستخدم لمرة واحدة .ثم اتركها لتجف
بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة و/أو الحرارة.
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الفحص
يجب عليك فحص وحدة الترطيب وأنبوب الهواء وفلتر الهواء بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود أي تلف.
 .1فحص وحدة الترطيب:
 قم باستبدالها إذا كان بها أي تسريب أو إذا أصبحت مشقوقة أو مبقعة أو مكسورة.
 قم باستبدالهم إذا كانت سدادة القفل مشقوقة أو مقطوعة.
 قم بإزالة أية ترسبات بيضاء باستخدام محلول عبارة عن خليط من الخل والماء بنسبة
جزء واحد من الخل إلى عشرة أجزاء من الماء.
 .2قم بفحص أنبوب الهواء واستبدله إذا وجدت به أي ثقوب أو قطع أو تشققات.
 .1قم بفحص فلتر الهواء واستبداله على األقل مرة كل ستة أشهر .استبدله أكثر إذا كان هناك أي ثقوب أو
انسداد ناتج عن األوساخ أو التراب.
الستبدال فلتر الهواء:

 .1قم بفتح غطاء فلتر الهواء ،ثم انزع الفلتر القديم .فلتر الهواء غير قابل للغسل أو إعادة االستخدام.
 .2قم بوضع فلتر الهواء الجديد على غطاء فلتر الهواء ثم أغلق الغطاء .تأكد من أن فلتر الهواء مثبت بمكانه
في جميع األوقات لمنع المياه والتراب من الدخول إلى الجهاز.
إعادة التركيب
عندما يجف ً
كال من أنبوب الهواء ووحدة الترطيب ،يمكنك إعادة تركيب األجزاء.
 )1قم بتوصيل أنبوب الهواء بإحكام بمخرج الهواء الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز.
 )2قم بفتح وحدة الترطيب ومألها بماء على درجة حرارة الغرفة حتى عالمة الحد األقصى للماء
الموجودة على الجهاز.
 )1أغلق وحدة الترطيب وقم بإدخالها في جانب الجهاز.
 )4قم بتوصيل الطرف الحر من أنبوب الهواء بإحكام بالقناع المر ّكب.
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بيانات العالج
يسجل جهاز لوميس الخاص بك بيانات العالج الخاصة بك وبمقدم الرعاية الخاص بك ليتمكن من االطالع
على عالجك وإجراء التغييرات المطلوبة .يتم تسجيل البيانات ثم نقلها إلي مقدم الرعاية الخاص بك ،إذا كان
لديك شبكة اتصال السلكية أو عن طريق بطاقة الذاكرة.
نقل البيانات
يتوفر في جهاز لوميس الخاص بك القدرة على االتصال الالسلكي مما يمكنه من نقل بيانات العالج إلي مقدم
الرعاية الخاص بك لتحسين جودة العالج .تعد هذه الميزة اختيارية وسوف تكون متاحة إذا اخترت االستفادة
منها وإذا كانت لديك شبكة اتصال السلكية .كما أنها تسمح أيضً ا لمقدم الرعاية الخاص بك بتحديث اإلعدادات
الخاصة بعالجك في األوقات المناسبة أو يمكنه تحديث البرامج على جهازك للتأكد من أنك تتلقي العالج
بأفضل طريقة ممكنة.
يتم نقل البيانات عادةً بعد توقف العالج .للتأكد من أن بياناتك قد تم نقلها ،اترك جهازك موصال بمصدر الطاقة
الرئيسي في جميع األوقات وتأكد من أن وضع الطيران به غير مفعّل.
مالحظات:
 قد ال يتم نقل بيانات العالج إذا كنت خارج البالد أو في منطقة شراء.
 يعتمد االتصال بالشبكة الالسلكية علي وجود شبكات متاحة.
 قد ال تكون أجهزة االتصال الالسلكي متوفرة في كل المناطق.
بطاقة الذاكرة
الطريقة البديلة لنقل بيانات العالج الخاصة بك إلي مقدم الرعاية هي عبر استخدام بطاقة الذاكرة .قد يسألك
مقدم الرعاية الخاص بك عما إذا كنت تريد منه إرسال بطاقة الذاكرة إليك عن طريق البريد اإللكتروني أو أن
يحضرها إليك .إذا طلب منك مقدم الرعاية إزالة بطاقة الذاكرة ،فقم بإخراجها.
ال تقم بإزالة بطاقة الذاكرة من الجهاز عندما يومض ضوء "إس دي" ألنه يقوم وقتها بكتابة البيانات على
البطاقة.
إلخراج بطاقة الذاكرة

 .1قم بفتح غطاء بطاقة الذاكرة.
 .2ادفع بطاقة الذاكرة إلخراجها .قم بإخراج البطاقة من الجهاز.
قم بوضع بطاقة الذاكرة في ملف الحفظ الخاص بها وأرسلها إلي مقدم الرعاية الخاص بك.
للمزيد من المعلومات عن بطاقة "إس دي" ،قم بمراجعة ملف حماية بطاقة الذاكرة المرفق مع الجهاز.
ملحوظة :يجب استخدام بطاقة الذاكرة ألي غرض آخر.
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السفر
يمكنك اصطحاب جهاز لوميس الخاص بك أينما تذهب .فقط تذكر ما يلي:
 استخدم حقيبة السفر المرفقة مع الجهاز لمنع حدوث أي تلف بالجهاز.
 قم بتفريغ وحدة الترطيب وحملها بشكل منفصل بحقيبة السفر.
 تأكد من أن لديك كابل الطاقة المناسب للبلد التي تنتقل إليها .للمعلومات حول الشراء ،اتصل بمقدم
الرعاية الصحية الخاص بك.
 إذا كنت تستخدم بطارية خارجية ،فيجب عليك إيقاف وحدة الترطيب حتى تطيل من فترة عمل
البطارية .افعل ذلك عن طريق تحويل مستوي الرطوبة إلي عالمة اإلغالق.
السفر بالطائرة
يمكنك اصطح اب جهاز لوميس الخاص بك خارج البالد ووضعه مع أمتعة السفر الخاصة بك .ال يتم حساب
األجهزة الطبية ضمن الوزن المسموح به لألمتعة أثناء السفر.
يمكنك استخدام جهاز لوميس الخاص بك علي متن الطائرة حيث أنه يتوافق مع متطلبات إدارة الطيران
الفيدرالية .يمكن تحميل رسائل ا المتثال لقواعد السفر الجوي وطباعتها من الموقع اإللكتروني:
.www.resmed.com
عند استخدام الجهاز على متن الطائرة:
تأكد من أن وحدة الترطيب فارغة تما ًما وتم إدخالها بالجهاز .لن يعمل الجهاز إذا لم يتم إدخال وحدة الترطيب
بداخله.
 قم بتفعيل وضع الطيران.
لتفعيل وضع الطيران:
 .1من قائمة خياراتي ،أدر القرص
الختيار وضع الطيران ثم اضغط على
القرص.
 .2أدر القرص الختيار كلمة "تشغيل"،
ثم اضغط لحفظ التغييرات.
يظهر رمز وضع الطيران
على الجانب العلوي األيمن من الشاشة.

تحذير
ال تستخدم الجهاز مع وجود مياه بوحدة الترطيب على متن الطائرة نظرًا لخطورة استنشاق المياه أثناء
االضطراب في حركة الطائرة.
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استكشاف األعطال
فألق نظرة على الجزء التالي الخاص باستكشاف األعطال .إذا لم تكن قادرًا على حل
مشاكل،
إذا صادفتك أي
ِ
المشكلة ،اتصل بمقدم الرعاية الخاص بك أو شركة ريسميد .ال تحاول فتح الجهاز.
استكشاف األعطال العامة
الحل
المشكلة/السبب المحتمل
تسرب الهواء حول القناع
تأكد من تثبيت القناع بشكل صحيح .أنظر دليل المستخدم
الخاص بالقناع لتعليمات تثبيت القناع على الوجه أو
استخدم خيار تثبيت القناع للتحقق من مالئمة القناع
وإحكامه.

قد يثبت القناع بشكل غير صحيح.

شكل غير صحيح.

أشعر بجفاف األنف أو انسداده
قد يكون مستوي الرطوبة ُمضبطا علي أقل قم بضبط مستوي الرطوبة.
إذا كان لديك جهاز كاليمت الين آير لتسخين أنبوب
درجة.
الهواء ،فأنظر دليل المستخدم الخاص بهذا الجهاز.
أجد بعض قطرات المياه في أنفي وداخل القناع وأنبوب الهواء يكون مستوي الرطوبة مضبطا على درجة
عالية جدا.
إذا كان لديك جهاز كاليمت الين آير لتسخين قم بضبط مستوي الرطوبة.
أنبوب الهواء ،فأنظر دليل المستخدم الخاص
بهذا الجهاز.
فمي جاف جدا ويشعرني بالضيق
قد يكون الهواء يتسرب إلى فمك.
قد تحتاج إلى حزام للذقن إلبقاء فمك مغلقًا أو قم بزيادة مستوي الرطوبة.
قناع الوجه الكامل.
يبدو أن ضغط الهواء في القناع الخاص بي مرتفع جدا (أشعر كأنني أحصل على الكثير من الهواء)
استخدم خيار زمن الضغط.
قد يكون الضغط غير مفعل.
يبدو أن ضغط الهواء في القناع الخاص بي منخفضا جدا (أشعر كأنني ال أحصل على الهواء الكافي)
انتظر حتى يتراكم ضغط الهواء أو قم بإيقاف زمن
الضغط.
اضغط على زر البدء/اإليقاف إلعادة التشغيل واستكمال
العالج.

قد يكون الضغط في تزايد.
قد يكون خفض التسريع في تزايُد.

شاشة جهازي سوداء
يمكن أن تكون إضاءة الجهاز الخلفية قد تم
إطفائها .يتم إطفاء الشاشة أوتوماتيكيًا بعد فترة
قصيرة من الزمن.
قد يكون مصر الطاقة غير متصل.
لقد توقفت عن العالج ،ولكن الجهاز مازال
يضخ الهواء ،يبرد الجهاز تدريجيًا.

اضغط على زر الشاشة الرئيسية أو على القرص
إلضاءتها مجددًا.
قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة وتأكد من أن القابس قد
تم إدخاله بالكامل
يقوم الجهاز بضخ كمية صغيرة من الهواء لتجنب التكثيف
في أنبوب الهواء .سوف يتوقف تلقائيًا بعد  11دقيقة.
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الحل

المشكلة\السبب المحتمل
هناك تسريب بوحدة الترطيب
قد تكون وحدة الترطيب تم تركيبها بشكل افحص الجهاز للتحقق من وجود تلف وقم بتركيب وحدة
الترطيب بطريقة صحيحة.
خاطئ.
اتصل بمقدم الرعاية الخاص بك للحصول على بديل.
قد تكون وحدة الترطيب بها تلف أو تشققات.
لم يتم إرسال بيانات الجهاز إلي مقدم الرعاية الخاص بي.
قم بتوصيل الجهاز بمصدر للطاقة وتأكد من أن القابس قد
قد يكون الجهاز غير موصل بمصدر طاقة.
تم إدخاله بالكامل.
تأكد من وضع الجهاز بمكان به تغطية جيدة (على سبيل
قد تكون تغطية الشبكة الالسلكية ضعيفة.
في المثال :على طاولة ،وليس في دُرج أو على األرض).
يظهر رمز عدم وجود اتصال السلكي
إلى التغطية الجيدة
الجانب العلوي األيمن من الشاشة ،ويشير إلى يشير رمز قوة اإلشارة الالسلكية
إذا ظهرت كل األشرطة ،وإلى التغطية الضعيفة عندما
عدم وجود شبكات اتصال السلكي متاحة.
تظهر أشرطة أقل.
تأكد من وضع الجهاز بمكان به تغطية (على سبيل المثال:
قد يكون وضع الطيران مفع ًّال بالجهاز.
على طاولة ،وليس في دُرج أو على األرض).
نقل البيانات غير مسموح بجهازك.
إذا طلب منك مقدم الرعاية بطاقة الذاكرة ،قم بإرسالها
إليه.
تحتوي بطاقة الذاكرة أيضًا على بيانات العالج الخاصة
بك .
قم بإيقاف وضع الطيران ،انظر الجزء الخاص بالسفر
بالطائرة.
تحدث إلى مقدم الرعاية الخاص بك عن اإلعدادات
بجهازك.
تومض الشاشة واألزرار بجهازي
قد يستغرق تحديث البرمجيات حوالي  11دقائق.
البرمجيات قيد التحديث.
رسائل الجهاز
الحل
رسالة الجهاز/السبب المحتمل
تم اكتشاف تسريب عالي ،تحقق من حوض الماء ،أو سدادة قفل الحوض أو الغطاء الجانبي
قد تكون وحدة الترطيب غير مدخلة بالجهاز تأكد من أن وحدة الترطيب تم إدخالها في الجهاز بشكل
صحيح.
بشكل خاطئ.
قد ال تكون سدادة قفل وحدة الترطيب مدخلة افتح وحدة الترطيب وتأكد أن سدادة القفل قد تم إدخالها
بشكل صحيح.
بشكل صحيح.
تم اكتشاف تسريب عالي ،قم بتوصيل أنبوب الهواء
قد ال يكون أنبوب الهواء قد تم توصيله بشكل تأكد من أن أنبوب الهواء قد تم توصيله بإحكام من كال
طرفيه.
صحيح.
تأكد من تثبيت القناع بشكل صحيح .أو استخدم خيار تثبيت
قد يكون القناع غير مثبت بشكل صحيح.
القناع للتحقق من مالئمة القناع وإحكامه.
أنبوب الهواء مسدود ،تحقق من أنبوب
تحقق من أنبوب الهواء وقم بإزالة ما تسبب بانسداده.
الهواء
اضغط علي القرص لحذف الرسالة ثم اضغط علي زر
قد يكون أنبوب الهواء مسدودًا.
التشغيل/اإليقاف إلعادة تشغيل الجهاز.
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الحل
رسالة الجهاز/السبب المحتمل
خطأ ببطاقة الذاكرة ،قم بإخراج البطاقة الخاصة بك ثم اضغط على زر البدء لبدء العالج
قد ال تكون سدادة قفل وحدة الترطيب مدخلة قم بإخراج بطاقة الذاكرة ثم أعد إدخالها.
بشكل صحيح.
البطاقة معدة للقراءة فقط ،يرجى إخراج بطاقة الذاكرة وفتحها ثم أعد تركيبها مرة أخرى.
قد تكون بطاقة الذاكرة قد تم ضبطها علي قم بإخراج بطاقة الذاكرة وتحويلها من وضع القفل إلى
وضع إلغاء القفل ثم أعد إدخالها مرة أخري.
وضع القفل (القراءة فقط).
خطأ بالنظام ،راجع دليل المستخدم ،خطأ 110
قد يكون الجهاز مترو ًكا في بيئة ذات درجة اترك الجهاز ليبرد قبل إعادة استخدامه .قم بفصل مصدر
الطاقة ثم أعد توصيله إلعادة تشغيل الجهاز.
حرارة عالية.
قم بفحص فلتر الهواء واستبدله إذا وجدت به أي انسداد.
قم بفصل مصدر الطاقة ثم أعد توصيله إلعادة تشغيل
قد يكون فلتر الهواء مسدودًا.
الجهاز.
قد تكون أنبوب الهواء مسدودة.

قم بفحص أنبوب الهواء وقم بإزالة ما تسبب بانسداده.
اضغط على القرص لحذف الرسالة ثم اضغط على زر
التشغيل/اإليقاف إلعادة تشغيل الجهاز.

قد تتواجد مياه في أنبوب الهواء.
قم بتفريغ المياه من أنبوب الهواء .قم بفصل مصدر الطاقة
ثم أعد توصيله إلعادة تشغيل الجهاز.
كل رسائل الخطأ األخرى مثل :خطأ بالنظام ،راجع دليل المستخدم ،خطأ ××1
حدث خطأ ال يمكن إصالحه بالجهاز.

اتصل بمقدم الرعاية الخاص بك .ال تحاول فتح الجهاز.
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إعادة التركيب األجزاء
بعض أجزاء جهاز ك تم تصميمها لتكون سهلة الفصل عن األجزاء األخرى؛ لتجنب حدوث تلف ألجزاء
الجهاز .يمكنك بسهولة إعادة تركيبه كما هو موضح أدناه.
إلدخال سدادة قفل وحدة الترطيب:

 .1ضع سدادة القفل في الغطاء.
 .2اضغط ألسفل على جميع جوانب السدادة حتى يتم تثبيتها بإحكام في مكانها.
إلعادة تركيب غطاء وحدة الترطيب:

 .1أدخل أحد جوانب الغطاء في الفتحة الدائرية بالقاعدة.
 .2حرك الجانب اآلخر ألسفل على الفتحة حتى يستقر في مكانه.
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تحذيرات عامة واحتياطات
تحذير
 تأكد من تنظيم أنابيب الهواء حتى ال تلتوي حول الرأس أو الرقبة.
 تأكد من صالحية سلك الطاقة والقابس وأن األجهزة غير تالفة.
 اجعل سلك الطاقة بعيدًا عن األسطح الساخنة.
 إذا الحظت أي تغييرات غير طبيعية في أداء الجهاز أو إذا كان يصدر أصواتًا غير معتادة أو إذا
سقط الجهاز أو مزود الطاقة أو تم التعامل معهما بشكل غير مالئم أو إذا كان الغالف محط ًما،
توقف عن استخدامه واتصل بمقدم الرعاية أو مركز خدمة  ResMedالخاصة بك.
 ال تقم بفتح الجهاز أو تعديله .ال توجد أية أجزاء خاصة بالمستخدم بالداخل قابلة لالستخدام ،ينبغي
إجراء اإلصالح والصيانة بواسطة وكيل خدمة معتمد من  ResMedفقط.
 احذر من الصعق بالكهرباء .ال تقم بغمس الجهاز أو مزود الطاقة أو سلك الطاقة في الماء ،إذا
انسﮐبت السوائل على الجهاز أو فوق الجهاز ،فافصله واترك األجزاء حتى تجف .دائ ًما افصل
الجهاز قبل التنظيف وتأكد من أن جميع األجزاء جافة قبل توصيله مرة أخرى.
 يجب عدم استخدام األكسجين اإلضافي أثناء التدخين أو في وجود لهب مكشوف.
 تأكد دائ ًما من تشغيل الجهاز وتدفّق الهواء الناتج قبل تشغيل مزود األكسجين .قم دائ ًما بإيقاف
مزود األكسجين قبل إيقاف تشغيل الجهاز ،بحيث ال يتراكم األكسجين غير المستخدم داخل غطاء
الجهاز ويتسبب في خطر نشوب حريق.
 ال تقم بأداء أي مهام صيانة أثناء تشغيل الجهاز.
 ال ينبغي استخدام الجهاز بجوار أو مع أجهزة أخرى .إذا كان من الضروري استخدامه بجوار أو
مع جهاز آخر ،يجب مراقبة الجهاز للتأكد من التشغيل العادي في التهيئة الذي سيتم استخدامه فيه.
 ال يوصي باستخدام األجزاء (الملحقات) غير تلك المحددة للجهاز .ألنه قد يتسبب في زيادة
االنبعاثات أو خفض مناعة الجهاز.
 افحص بانتظام الفلتر المضاد للبكتيريا لعالمات الرطوبة أو الملوثات األخرى ،وال سي ًما خالل
الترذيذ أو الترطيب .قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى زيادة مقاومة نظام التنفس.
 لم يتم اختبار الجهاز أو اعتماده لالستخدام على مقربة من أجهزة األشعة السينية أو التصوير
المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي .ال تضع الجهاز على بعد  11قد ًما ( 4م)
من أجهزة أشعة سينية أو تصوير مقطعي محوسب .ال تضع الجهاز أبدًا في بيئة رنين مغناطيسي.
 ينبغي عدم تغيير إعدادات العالج عن بعد للمرضى في بيئة المستشفى.
تنبيه
 استخدم فقط أجزاء وملحقات  ResMedالمقدمة مع الجهاز .قد تقلل األجزاء التي ال تحتوي على
تقنية  ResMedمن فعالية المعالجة و  /أو تتلف الجهاز.
 استخدم أقنعة تنفس موصى بها من قِبل  ResMedأو من قِبل الطبيب المعالج الذي يصفه مع هذا
الجهاز .يمكن أن يؤدي تركيب القناع بدون جهاز نفخ الهواء إلى إعادة تنفس هواء الزفير .تأكد
من أن فتحات تهوية القناع نظيفة وغير مغلقة للحفاظ على تدفق الهواء النقي داخل القناع.
 يجب الحرص على عدم وضع الجهاز في مكان يمكن اصطدامه أو حيث من المحتمل أن يقوم
شخص ما بفصله عن سلك الطاقة.
 يمكن أن يؤدي غلق أنابيب الهواء و/أو مدخل الهواء للجهاز أثناء التشغيل إلى ارتفاع درجة
حرارة الجهاز.
 اجعل المنطقة المحيطة بالجهاز جافة ونظيفة وخالية من أي شيء (مثل المالبس أو الفراش) التي
يمكن أن تغلق مدخل الهواء أو تغطي وحدة التزويد الطاقة.
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 ال تضع الجهاز على جانبه ألن الماء قد يدخل إلى الجهاز.
 قد يؤدي إعداد النظام بشكل غير صحيح إلى قراءة ضغط القناع بطريقة خاطئة .تأكد من إعداد الجهاز
بشكل صحيح.
 ال تستخدم مواد التبييض أو الكلور أو الكحول أو المحاليل العطرية أو الصابون المرطب أو المضاد
للبكتيريا أو الزيوت المعطرة لتنظيف الجهاز أو وحدة الترطيب أو أنبوب الهواء .قد تسبب هذه
المحاليل ضررًا أو تؤثر على أداء وحدة الترطيب وتقليل عمر المنتجات.
 إذا كنت تستخدم وحدة الترطيب ،ضع الجهاز دائ ًما على سطح أقل من مستوى رأسك لمنع القناع
وأنابيب الهواء من االمتالء بالماء.
 اترك وحدة الترطيب حتى تبرد لمدة عشر دقائق قبل االستعمال لكي يبرد الماء وللتأكد من أن وحدة
الترطيب ليست ساخنة جداً على اللمس.
 تأكد أن المرطب فارغ قبل نقل الجهاز.
ملحوظة  :الجهاز غير مخصص لتشغيله بواسطة أشخاص ذوو قدرات جسدية أو حسية أو ذهنية منخفضة
(بما في ذلك األطفال) دون إشراف كاف بواسطة شخص مسؤول عن سالمة المريض.
المواصفات الفنية
يتم التعبير عن الوحدات بسنتمتر ماء ،وهيكتوبسكال .يعد 1سنتيمتر ماء مكافئ لـ  1998هيكتوبسكال.
 01وات لوحدة تزويد الطاقة
نطاق إدخال التيار المتردد:
مخرج التيار المباشر :DC
استهالك الطاقة القياسي:
أعلى استهالك للطاقة
الظروف البيئية
درجة حرارة التشغيل:

نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:
ارتفاع التشغيل:

 241–111فولت  61–51 ,هيرتز 195–191أمبير ،فئة 2
 115فولت411 ،هرتز  195أمبير ،فئة ( 2اسمي الستخدام الطائرات)
1975
 24فولت
 51وات ( 57فولت-أمبير)
 114وات ( 118فولت-أمبير)
 41 +درجة فهرنهايت إلى  95 +درجة فهرنهايت ( 5 +درجة مئوية إلى +
 15درجة مئوية)
ملحوظة  :يمكن أن يكون تدفق هواء التنفس الذي ينتجه هذا الجهاز المعالج أعلى
من درجة حرارة الغرفة.
يبقى الجهاز آمنًا تحت ظروف درجة الحرارة المحيطة القاسية ( 114درجة
فهرنهايت  °41/درجة مئوية).
مستوى سطح البحر إلى  29591(' 8511م)؛ نطاق ضغط الهواء 1111
هيكتوباسكال إلى  718هيكتوباسكال الرطوبة النسبية  11من إلى  ،٪95دون
تكاثف  4درجة فهرنهايت إلى  141 +درجة فهرنهايت (21-إلى  °61درجة
مئوية) الرطوبة النسبية من  5إلى  ،٪95دون تكاثف

درجة حرارة التخزين والنقل:
رطوبة التخزين والنقل:
التوافق الكهرومغناطيسي
يتوافق جهاز لوميس مع جميع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسية المطبقة ( )EMCوفقًا للمواصفة القياسية IEC
 ،60601-1-2: 2014للبيئات ا لسكنية والتجارية والصناعات الخفيفة .يوصى بحفظ أجهزة االتصاالت المتنقلة على بعد
 1متر على األقل من الجهاز.
يمكن العثور على المعلومات المتعلقة باالنبعاثات الكهرومغناطيسية ومناعة جهاز  ResMedعلى الرابط التالي
www.resmed.com/downloads/devices
التصنيفEN60601-1:2006/A1:2013 :
الفئة ( 2العزل المزدوج) ،النوع " ،"BFحماية الدخول .IP22
تقع داخليًا عند مخرج الجهاز ،نوع ضغط العداد التناظري  5-إلى 45+
أجهزة االستشعار
سنتيمتر ماء ( 5-إلى  45+هيكتوبسكال)
جهاز استشعار الضغط:
يوضع داخليًا عند مدخل الجهاز ،نوع تدفق الكتلة الرقمي 71- ،إلى 181+
لتر/دقيقة
جهاز استشعار التدفق:
الحد األقصى للضغط الثابت ذو الخطأ الواحد
سيتم إيقاف تشغيل الجهاز في حالة وجود خطأ واحد إذا تجاوز ضغط الحالة المستقر:
 11سنتيمتر ماء  11(2هيكتوبسكال) ألكثر من  6ثوا ٍن أو  41سنتيمتر ماء 11( 2هيكتوبسكال) ألكثر من ثانية واحدة.
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الصوت
يُقاس مستوى الضغط حسب ISO
(وضع
80601-2-70:2015
:)CPAP
جهاز سليم الين:
المعيار:
جهاز سليم الين أو المعيار
والترطيب:
يُقاس مستوى الطاقة حسب ISO
(وضع
80601-2-70:2015
:)CPAP
جهاز سليم الين:
المعيار:
جهاز سليم الين أو المعيار
والترطيب:
قيم انبعاث ضوضاء مزدوجة الرقم
ISO
معلنة وفقًا للمعيار
4871:1996
الهيكل -الجهاز ووحدة الترطيب
األبعاد (العرض × االرتفاع ×
العمق):
مخرج الهواء (يتوافق مع ISO
:)5356-1:2004
الوزن (الجهاز ووحدة ترطيب قابلة
للتنظيف):
تركيب الهيكل:
سعة الماء:
وحدة الترطيب القابلة للتنظيف -
المادة:
درجة الحرارة
الحد األقصى لصفيحة السخان:
قطع دائرة:
الحد األقصى لدرجة حرارة الغاز:
مرشح الهواء
المعيار:

 25ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  2ديسبل
 25ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  2ديسبل
27ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  2ديسبل
 11ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  2ديسبل
 11ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  2ديسبل
15ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  2ديسبل

 4957بوصة ×  11914بوصة ×  5991بوصة
( 116مللي متر ×  255مللي متر ×  151مللي متر)
 22مللي متر
 44أونصة ( 1268جرام)
تلدن حراري هندسي مثبط للهب
حتى الحد األقصى لخط الملء  181مللي لتر
بالستيك مصبوب بالحقن ،ومانع تسرب من السيليكون والفوالذ المقاوم للصدأ
وختم السيليكون

 154درجة فهرنهايت ( 68درجة مئوية)
 165درجة فهرنهايت ( 74درجة مئوية)
≤  116درجة فهرنهايت (≤ 41درجة مئوية)
المادة :ألياف غير منسوجة من البوليستر
متوسط التوقيف %75> :لغبار بحجم ~ 7ميكرون
المادة :ألياف األكريليك والبولي بروبلين في حامل من مادة البولي بروبيلين
الكفاءة ٪98 >:لغبار بحجم ~  8-7ميكرون ٪81 > .لغبار بحجم ~ 195
ميكرون

المضاد للحساسية:
االستخدام على الطائرات
تؤكد  ResMedأن الجهاز يلبي متطلبات إدارة الطيران الفيدرالية ( ،FAA) (RTCA / DO-160القسم  ،21الفئة م)
لجميع مراحل السفر الجوي.
وحدة السلكية
 2Gخلوي)LTE( 4G ،3G ،
التكنولوجيا المستخدمة:
ُُ يُوصى بوضع الجهاز على مسافة  198بوصة بحد أدنى ( 2سنتيمتر) من الجسم أثناء التشغيل .ال ينطبق على األقنعة،
أو األنابيب أو الملحقات .قد ال تكون التكنولوجيا متاحة في جميع المناطق.
نطاق ضغط التشغيل
:S, ST, T, PAC, iVAPS
CPAP

 2إلى  25سنتمتر ماء  2( 2إلى  25هيكتوبسكال)
 4إلى  21سنتيمتر ماء  4(2إلى  21هيكتوبسكال)
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األكسجين التكميلي
الحد األقصى للتدفق:

15لتر/دقيقة ( 4 ،CPAP) ،PAC ،T ،ST ،Sلتر/دقيقة
()iVAPS
 )1مجسّ التدفق
 )2نافخ الهواء
 )1مجسّ الضغط
 )4القناع
 )5أنبوب الهواء
 )6وحدة الترطيب
 )7الجهاز
 )8مرشح المدخل

مسار تدفق الهواء المضغوط

حدد أسلوب حياتك
الجهاز ،وحدة تزويد الطاقة:
وحدة ترطيب قابلة للتنظيف:
أنبوب هواء:
عام
يعد المريض هو الشخص المشغل المقصود لهذا الجهاز.

أداء وحدة الترطيب
ضغط القناع
ماء
سنتيميتر(هيكتوبسكال)

 5سنوات
عامين ونصف
 6أشهر

مخرج الرطوبة
النسبية االسمية
٪

اإلعداد 4
85
1
85
4
85
11
85
21
85
25
 - AH1الرطوبة المطلقة بوحدة مجم/لتر
 - BTPS2درجة حرارة الجسم والتشبع بالضغط

اإلعداد 8

القيمة االسمية لناتج
الرطوبة الفعلية AH1
BTPS2
اإلعداد 4

اإلعداد 8

111
111
111
91
91

6
6
6
6
6

> 11
> 11
> 11
> 11
> 11

صفحة رقم 21

أنبوب الهواء
أنبوب الهواء
كاليمت الين آير
كاليمت الين آير أوكسي
سليم الين
معياري

المادة
مكونات كهربائية وبالستيك
مرن
مكونات كهربائية وبالستيك
مرن
بالستيك مرن

 6أقدام  4بوصة (199
متر)
 6أقدام ( 198متر)

بالستيك مرن

 6أقدام  6بوصة ( 2متر)

القطر الداخلي
 196بوصة ( 15مللي
متر)
 1975بوصة ( 19مللي
متر)
 1975بوصة ( 19مللي
متر)
 1975بوصة ( 19مللي
متر)
 1975بوصة ( 19مللي
متر)

الطول
 6أقدام  6بوصة ( 2متر)

 9أقدام  11بوصة (1
بالستيك مرن
 1متر
متر)
قاطع دائرة درجة الحرارة ألنبوب الهواء الساخن 116 ≤ :فهرنهايت (≤  41درجة مئوية)

مالحظات
يحق لجهة التصنيع تغيير هذه المواصفات دون إنذار.
إن طرف الموصل الكهربائي ألنبوب الهواء الساخن متوافق فقط مع مخرج الهواء في طرف الجهاز وال يجب
تركيبه على القناع.
ال تستخدم أنابيب الهواء الموصلة للكهرباء أو المقاومة للﮐهرباء.
لم يتم قياس قيم درجة الحرارة وإعدادات الرطوبة النسبية الظاهرة على شاشة.






القيم المعروضة
القيمة

النطاق

مجسّ الضغط عند مخرج الهواء:
ضغط القناع
قيم التدفق المشتقة:
تسرب
الحجم المدي
معدل التنفس
الزمن األولي
نسبة I:E

 25–2سنتيمتر
هيكتوبسكال)
 1إلى  121لتر/دقيقة
 4111–1مللي لتر
 51-1نبضة في الدقيقة
 491-191ثانية
2:1–1:111

القيمة
قياس الضغط:1
ضغط القناع2
قيم التدفق والقيم المشتقة من
التدفق
التسرب2
المدى2،1

الحجم
معدل التنفس
تنفس الدقيقة

2،1

دقة العرض
ماء(25–2

191سنتيمتر
هيكتوبسكال)

ماء(191

 1لتر/دقيقة
 1مللي لتر
 1نبضة في الدقيقة
 191ثانية
191

الدقة

0

 195[±سنتيمتر ماء( 195هيكتوبسكال)  ٪4 +من القيمة
المقاسة]
التدفق1

 6±لتر/دقيقة أو  ٪11من القراءة ،أيهما كان أكبر ،بتدفق
إيجابي من  1إلى  151لترًا/دقيقة
 12±لتر/دقيقة أو  ٪21من القراءة ،أيهما كان أكبر ،بتدفق
إيجابي من  1إلى 61
٪21±
191±
٪21±

1يُعبّر عن النتائج من حيث ظروف الضغط والحرارة القياسية ،والجفاف.
 2قد تقل الدقة بوجود التسربات واألكسجين التكميلي واألحجام المدية < 111مللي لتر أو التنفس لكل دقيقة  1لتر/دقيقة.
1تم التحقق من دقة القياس طبقًا لـ"  "EN ISO 10651-6:2009ألجهزة دعم التنفس في الرعاية المنزلية (الشكل  111والجدول
 )111باستخدام تدفقات تنفس قناع  ResMedاسمية.
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عدم التيقن من نظام القياس

وفقًا لمعايير  ،ISO 80601-2-70: 2015فإن عدم التيقن من معدات اختبار المصنع هو:
 195±لترات/دقيقة أو  ٪297 ±من القراءة (أيهما كان أكبر)
لقياسات التدفق
 5±مللي لتر أو  ٪6 ±من القراءة (أيهما كان أكبر)
لقياسات الحجم (<  111مللي لتر)
 21±مللي لتر أو  ٪1من القراءة (أيهما كان أكبر)
لقياسات الحجم (≥  111مللي لتر)
 1915 ±سنتيمتر ماء ( 1915هيكتوبسكال)
لقياسات الضغط
 11 ±مللي ثانية
لقياسات الوقت

دقة الضغط

الحد األقصى لتغير الضغط الثابت عند  11سنتيمتر ماء ( 11هيكتوبسكال) وفقًا للمعيار ""ISO 80601-2-70:2015
أنبوب الهواء لجهاز سليم الين SlimLine
أنبوب الهواء القياسي
 195 ±سنتيمتر ماء ( 195 ±هيكتوبسكال)
 195 ±سنتيمتر ماء ( 195 ±هيكتوبسكال)
دون ترطيب
 195 ±سنتيمتر ماء ( 195 ±هيكتوبسكال)
 195 ±سنتيمتر ماء ( 195 ±هيكتوبسكال)
مع الترطيب

الحد األقصى لتغير الضغط الديناميكي وفقا للمعيار""ISO 80601-2-70:2015
الجهاز دون ترطيب وأنبوب الهواء القياسي /الجهاز مع الترطيب وأنبوب الهواء القياسي
 15نبضة في الدقيقة
 11نبضات في الدقيقة
ماء
الضغط[/سنتيمتر
(هيكتوبسكال)]
195/195
195/195
4
195/195
195/195
8
195/195
195/195
12
195/195
195/195
16
195/195
195/195
21
194 / 195
:191 / 191
25
الجهاز دون ترطيب وأنبوب هواء لجهاز سليم الين  /الجهاز مع الترطيب وأنبوب هواء جهاز سليم الين
 15نبضة في الدقيقة
 11نبضة في الدقيقة
ماء
[سنتيمتر
الضغط/
(هيكتوبسكال)]
195/195
195/195
4
195/195
195/195
8
195/195
195/195
12
195/195
195/195
16
195/195
195/195
21
195 / 196
:191 / 191
25

 21نبضة في الدقيقة
198/198
198/198
198/198
198/198
198/198
197 / 197
 21نبضة في الدقيقة
198/198
198/198
198/198
198/198
198/198
198 / 198

دقة الضغط -ثنائي المستوى
الحد األقصى لتنوع الضغط الديناميكي وفقًا للمعيار .ISO 80601-2-70:2015
الجهاز دون ترطيب وأنبوب هواء جهاز سليم الين  /الجهاز مع الترطيب وأنبوب هواء جهاز سليم الين
معدل التنفس
11
الدقيقة

نبضات

في

 15نبضة في الدقيقة
 21نبضة في الدقيقة
معدل التنفس
11
الدقيقة

نبضات

في

 15نبضة في الدقيقة
 21نبضة في الدقيقة

ضغط الشهيق (سنتيمتر ماء \ ) (المتوسطات ،االنحرافات المعيارية)
21
16
11
6
- / 1919 ,1911- / 1915 ,1917
- / 1917 ,1911- / 1911 ,19191929
1924
1922
1922
19111911
1911
1911
- / 1911 ,1915
- / 1911 ,1915
- / 1911 ,1912
- / 1918 ,1912
1911
1926
1922
1922
1912
1911
1911
1911
- / 1917 ,1921
- / 1911 ,1925
- / 1911 ,1921
- / 1911 ,1917
1918
1914
1928
1921
1912
1911
1911
1911
ضغط الزفير (سنتيمتر ماء [هيكتوباسكال]) (المتوسطات ،االنحرافات المعيارية)
17
12
6
2
- / 1915 ,1916- / 1911 ,1911- / 1911 ,1916- / 1911 ,1914,1911
,1914
,1929
,1927
1911
1912
1912
1911
- / 1915 ,1921- / 1915 ,1921- / 1911 ,1921- / 1911 ,1916,1918
,1915
,1911
,1925
1912
1911
1912
1911
- / 1911 ,1929- / 1911 ,1925- / 1912 ,1926- / 1911 ,1927,1941
,1918
,1914
,1917
1912
1911
1911
1911
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25
- / 1911 ,1912
1926
1912- / 1912 ,1916
1911
1912
- / 1912 ,1912
1941
1911
21
- / 1915 ,1917,1911
1912
- / 1918 ,1921,1918
1912
- / 1911 ,1911,1945
1911

الجهاز دون ترطيب وأنبوب الهواء القياسي /الجهاز مع الترطيب وأنبوب الهواء القياسي
معدل التنفس
11
الدقيقة

نبضات

في

 15نبضة في الدقيقة
 21نبضة في الدقيقة

ضغط الشهيق (سنتيمتر ماء [هيكتوبسكال]) (المتوسطات ،االنحرافات المعيارية)
21
16
11
6
- / 1912 ,1925- / 1912 ,1924- / 1912 ,1925- / 1911 ,19261954
1951
1951
1952
1912
1911
1912
1911
- / 1911 ,1911- / 1911 ,1926- / 1911 ,1925- / 1911 ,19261958
1956
1954
1951
1912
1911
1911
1911
- / 1912 ,1916- / 1912 ,1914- / 1912 ,1929- / 1912 ,19251967
1962
1958
1952
1912
1911
1911
1911

معدل التنفس
11
الدقيقة

نبضات

25
- / 1912 ,19211951
1912
- / 1915 ,19111961
1911
- / 1911 ,19161969
1912

ضغط الزفير (سنتيمتر ماء [هيكتوباسكال]) (المتوسطات ،االنحرافات المعيارية)
في

 15نبضة في الدقيقة
 21نبضة في الدقيقة

2
- / 1911 ,1928,1941
1911
- / 1912 ,1924,1917
1911
- / 1921 ,1915,1918
1911

6
,1951- / 1911 ,19111911
,1947- / 1912 ,19291911
,1951- / 1912 ,19111912

17
- / 1911 ,1911,1958
1911
- / 1911 ,1918,1962
1912
- / 1912 ,1941,1965
1912

12
- / 1911 ,1911,1954
1911
- / 1911 ,1915,1955
1911
- / 1912 ,1917,1957
1912

21
- / 1911 ,1914,1961
1912
- / 1912 ,1942,1966
1911
- / 1912 ,1948,1968
1912

ملحوظة :يعتمد الجدول أعاله على بيانات تغطي بين  6191و %8898من فترات مرحلة الشهيق و6691
و %9194من فترات مرحلة الزفير .تبدأ منافذ زمن البيانات هذه فورًا بعد فترات فرط/انخفاض اإلطالق
العابرة األولية وتنتهي عند النقطة التي يتراجع عندها التدفق إلى قيمة مطلقة مساوية لنقطة البدء ،نحو نهاية
مراحل النفس (يتوافق هذا مع  %نطاقات القيمة المقدمة أعاله مباشرة).
التدفق (الحد األقصى) عند قيم الضغط التي تم ضبطها
يتم قياس ما يلي وفقًا للمعيار " "ISO 80601-2-70:2015بنهاية أنبوب الهواء المحدد:
الضغط
سنتيمتر ماء
(هيكتوبسكال)

لوميس والمعيار لتر/دقيقة

لوميس والترطيب والمعيار
لتر/دقيقة

لوميس وجهاز سليم الين
لتر/دقيقة

لوميس والترطيب وجهاز
كاليمت الين آير لتر/دقيقة

4

181

141

162

151

8

168

115

151

142

12

157

116

141

115

16

144

114

128

121

21

111

121

117

119

25

121

115

96

84

دليل وبيان جهة التصنيع حول االنبعاثات الكهرومغناطيسية والمناعة
تحتاج األجهزة الكهربائية الطبية إلى تدابير وقائية خاصة فيما يتعلق باالنبعاثات الكهرومغناطيسية وتحتاج
إلى تثبيتها ووضعها في الخدمة طبقًا لمعلومات االنبعاثات الكهرومغناطيسية المزودة في هذه الوثيقة.
تم تصميم جهاز لوميس للوفاء بمعايير التوافق الكهرومغناطيسي ( .)EMCإال أنه في حال اشتبهت بتأثر أداء
الجهاز (مثل الضغط أو التدفق) بجهاز آخر ،فانقل الجهاز بعيدًا عن سبب التداخل المحتمل.
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دليل وبيان المصنّع -االنبعاثات الكهرومغناطيسية
هذا الجهاز مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه .ينبغي على العميل أو مستخدم
الجهاز التأكد من استخدام الجهاز في بيئة مماثلة.
فحص االنبعاثات
انبعاثات تردد الراديو ""CISPR 11

االمتثال
المجموعة 1

انبعاثات تردد الراديو ""CISPR 11

فئة B

االنبعاثات التوافقية
""IEC 61000-3-2
انبعاثات ترددية/تغيرات فولتية
""IEC 61000-3-3

فئة A

البيئة الكهرومغناطيسية -دليل
يستخدم الجهاز طاقة التردد الراديوي فقط لوظيفته الداخلية.
وبالتالي فإن انبعاثات التردد الراديوي للجهاز منخفضة
للغاية ومن غير المرجح أن تسبب أي تداخل مع األجهزة
اإللكترونية القريبة.
هذا الجهاز مالئم لالستخدام في جميع المباني ،بما فيها
المباني المنزلية وتلك المتصلة مباشرة بشبكة الفولت
المنخفض العامة التي تزود المباني المستخدمة ألغراض
سكنية.

متوافق

دليل وبيان المصنّع -المناعة الكهرومغناطيسية
اختبار المناعة
إطالق الشحنات الكهربائية
الساكنة IEC 61000-4-2

مستوى اختبار IEC60601-1-2
 6±كيلو فولت تالمس
 8±كيلو فولت هواء

مستوى االمتثال
 8±كيلو فولت
تالمس
15±كيلو فولت هواء

الزوال/االنفجار الكهربائي
السريع IIEC 61000-4-4

 2±كيلو فولت لخطوط تزويد
الطاقة
لخطوط
فولت
كيلو
1±
المدخل/المخرج

 2±كيلو فولت

اندفاع التيار
"IEC 61000-4-5

 1±كيلو فولت وضع تفاضلي
 2±كيلو فولت وضع عام

الفولتية،
انخفاضات
القصيرة
المقاطعات
واختالفات الفولتية على
خطوط مدخل مزود الطاقة
""IEC 61000-4-11

<Ut %5
( %95انخفاض في  )Utلنصف
دورة

تردد الطاقة ( 61/51هرتز)
IEC
حقل مغناطيسي
61000-4-8
التردد الراديوي الموصل
IEC 61000-4-6

كيلو

1±
لخطوط
المدخل/المخرج
 1±كيلو فولت وضع
تفاضلي
 2±كيلو فولت وضع
عام
 111فولت

دليل البيئة الكهرومغناطيسية
ينبغي أن تكون األرضيات من الخشب أو األسمنت أو
بالط السيراميك .إذا كانت األرضيات مغطاة بمادة
صناعية ،ينبغي أن تكون الرطوبة النسبية  %11على
األقل.
ينبغي أن تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقليدية
للبيئة التجارية أو بيئة المستشفى.

فولت
ينبغي أن تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقليدية
للبيئة التجارية أو بيئة المستشفى.
ينبغي أن تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقليدية
للبيئة التجارية أو بيئة المستشفى.

UT %41
( %61انخفاض في  )UTلكل 5
دورات
UT %71
( %11انخفاض في  )UTلكل 25
دورة
<Ut %5
(> %95انخفاض في  )UTلمدة
 5ثواني
 1أمبير/متر

 241فولت

ً
تشغيال مستمرً ا أثناء
إذا كان مستخدم الجهاز يتطلب
انقطاعات التيار الكهربائي ،يوصى بأن يتم تزويد
الجهاز بالطاقة من مصدر طاقة غير متقطع.

 11أمبير/متر

Vrms 1
151كيلو هرتز إلى  81ميجا
هرتز

Vrms 1
151كيلو هرتز إلى
 81ميجا هرتز

ينبغي أن تكون الحقول المغناطيسية لتردد الطاقة عند
مستويات تشابه الموقع
التقليدي في بيئة تجارية أو بيئة مستشفى عادية .
ينبغي عدم استخدام معدات االتصاالت المحمولة
والمتنقلة ذات التردد الراديوي على مسافة من أي
جزء من الجهاز ،بما في ذلك األسالك ،أقل من
مسافة الفصل الموصى بها والمحسوبة من المعادلة
المطبقة على تردد جهاز اإلرسال.
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اختبار المناعة
تردد الراديو المنبعث IEC
61000-4-3

مستوى اختبار IEC60601-1-2
1فولت/متر

مستوى االمتثال
11فولت/متر

دليل البيئة الكهرومغناطيسية
مسافة الفصل الموصي بها

 81ميجا هرتز إلى  295جيجا
هرتز

 81ميجا هرتز إلى
 295جيجا هرتز

d = 0.35 √P
 d = 0.35√P80ميجا هرتز إلى  811ميجا هرتز d
 = 0.35√P800ميجا هرتز إلى  295جيجا هرتز
حيث ( )Pهي معدل طاقة المخرج القصوى جهاز
اإلرسال بالواط ( )Wطبقًا لمصنّع الناقل ،و( )dهي
مسافة الفصل الموصى بها باألمتار ( .)mقوى الحقل
من أجهزة إرسال التردد الراديوي الثابتة حسب ما
يحدده استطالع الموقع الكهرومغناطيسي" ،أ" ينبغي
أن تكون أقل من مستوى االمتثال في كل نطاق تردد.
"ب" يمكن أن يحدث تداخل في محيط الجهاز الذي
يحمل الرمز التالي:

(أ) قوى الحق ل من أجهزة اإلرسال الثابتة مثل محطات القاعدة لهواتف الراديو (الخليوية/الالسلكية) ومحطات الراديو األرضية المتنقلة ،وراديو الهواة ،وبث
راديو  AMو FMوبث التليفزيون ال يمكن توقعها نظريًا بدقة .لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية نتيجة ناقالت التردد الراديوي الثابتة ،ينبغي التفكير في إجراء
استطالع موقع كهرومغناطيسي .إذا كانت قوى الحقل في الموقع الذي يتم فيه استخدام الجهاز تتجاوز مستوى امتثال التردد الراديوي المطبق أعاله ،فتنبغي
مراقبة الجهاز للتأكد من تشغيله بشكل طبيعي .إذا تمت مالحظة أداء غير طبيعي ،قد يلزم اتخاذ إجراءات إضافية ،مثل إعادة توجيه الجهاز أو تغيير
موضعه.
(ب) في نطاق التردد  151كيلو هرتز إلى  81ميجا هرتز ،ينبغي أن تكون قوى الحقل أقل من  1فولت/متر.

مالحظات:
 Ut هو فولطية مخرج التيار المتردد الرئيسية قبل تطبيق مستوى االختبار.
 عند  81ميجا هرتز و 811ميجا هرتز ،ينطبق نطاق التردد األعلى.
 قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في كل الظروف .يتأثر التوليد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس
عن البنيات والعناصر واألشخاص.
مسافات الفصل الموصى بها بين أجهزة اتصاالت التردد الراديوي المحمولة والمتنقلة والجهاز
الجهاز مخصص لالستخدام في بيئة تخضع فيها إزعاجات التردد الراديوي المنبعثة للسيطرة .يمكن للعميل
أو مستخدم الجهاز أن يساعد في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خالل الحفاظ على مسافة دنيا بين أجهزة
إرسال التردد الراديوي المحمولة والمتنقلة (الناقالت) والجهاز كما هو موصى به أدناه ،طبقًا لطاقة المخرج
القصوى ألجهزة االتصاالت.
أقصى مخرج طاقة مصنف لجهاز اإلرسال (وات) مسافة الفصل طبقًا لتردد جهاز اإلرسال (متر)
1911
1911
1
11
111

 151كيلو هرتز إلى  81ميجا هرتز
d = 0.35 √P
19115
1911
1915
191
195

 81ميجا هرتز إلى  811ميجا هرتز
d = 0.35 √P
19115
1911
1915
191
195

 811ميجا هرتز إلى 295
جيجا هرتزd = 0.7 √P
19171
1922
1971
292
791

للناقالت المصنفة عند أقصى طاقة مخرج غير مدرجة أعاله ،يمكن تحديد مسافة الفصل الموصى بها ()d
باألمتار باستخدام المعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال ،حيث ( )Pهي تصنيف أقصى مخرج طاقة
لجهاز اإلرسال بالوات طبقًا لمصنّع جهاز اإلرسال.
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مالحظات:
 عند  81ميجا هرتز و 811ميجا هرتز ،تنطبق مسافة الفصل لنطاق التردد األعلى.
 قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في كل الظروف .يتأثر التوليد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس
عن البنيات والعناصر واألشخاص.
الرموز
قد تظهر الرموز التالية على المنتج أو المغلف.
جهة
اقرأ التعليمات قبل االستخدام.
يشير إلى تحذير أو تنبيه.
اقرأ التعليمات قبل االستخدام.
رقم التشغيلة.
الممثل األوروبي المفوض.
التصنيع.
تشغيل /إيقاف .وزن الجهاز.
رقم الجهاز.
رقم التسلسل.
رقم الكتالوج.
حماية ضد األجسام ذات الحجم الصغير ومقاوم للماء المتساقط عند إمالة ما يصل إلى  15درجة من اتجاه
تحديد الرطوبة.
جهاز من الفئة .2
الجزء المطبق من نوع (.)BF
محدد .التيار المباشر.
اإلشعاعات غير المؤينة
تحديد درجة الحرارة.
 21/11سنة من فترة استخدام حماية البيئة في
ال يحتوي على المواد الخطرة البيئية الصينية
الصين
وصفة طبية فقط (في الواليات المتحدة األمريكية ،يقيد القانون الفيدرالي بيع هذه األجهزة
استخدم
الحد األقصى لمستوى الماء.
إال عن طريق أو بنا ًءا على طلب الطبيب).
تحديد الضغط الجوي.
الماء المرشح فقط .ارتفاع التشغيل.
 Mغير آمن في الرنين المغناطيسي (ال
يتوافق مع القسم  21من  ،RTCA DO-160الفئة
تستخدمه بالقرب من جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي).

المعلومات البيئية
ينبغي التخلص من هذا الجهاز بشكل منفصل وليس كنفايات بلدية غير مصنفة .للتخلص من جهازك ،ينبغي
عليك استخدام أنظمة الجمع وإعادة االستخدام وإعادة التدوير المالئمة والمتاحة في منطقتك .استخدام أنظمة
الجمع وإعادة االستخدام وإعادة التدوير هذه المصممة لتقليل الضغط على الموارد الطبيعية ومنع المواد
الخطرة من اإلضرار بالبيئة.
إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول أنظمة الرمي هذه ،يرجى االتصال بإدارة النفايات المحلية لديك .يدعوك
رمز السلة الممنوعة هذا إلى استخدام أنظمة الرمي هذه .إذا كنت تحتاج معلومات حول جمع والتخلص من
جهاز  ResMedالخاص بك ،يرجى االتصال بمكتب  ResMedالخاص بك أو الموزع المحلي ،أو توجه
إلى www.resmed.com/environment
الصيانة
يهدف جهاز لوميس إلى توفير عملية آمنة وموثوقة عند التشغيل وفقًا للتعليمات التي يوفرها .ResMed
توصي  ResMedبأن يتم فحص جهاز لوميس وصيانته من قبل مركز خدمة معتمد من  ResMedإذا كان
هناك أي عالمة على الغطاء أو تساورك أي مخاوف تجاه عمل الجهاز .خالف ذلك ،ال ينبغي أن تكون
الخدمة والفحص من المنتجات التي عمو ًما ال تكون مطلوبة خالل أسلوب الحياة التصميمي.
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ﺿﻤﺎن ﻣﺤﺪود
ﺗﻀﻤﻦ ﺷﺮﻛﺔ ) ResMed Pty Ltdﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑـ " ("ResMedأن ﻣﻨﺘﺞ  ResMedاﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﺧﺎ ٍل ﻣﻦ
اﻟﻌﯿﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﺮاء ﻟﻤﺪة اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﺪدة أدﻧﺎه.
ﻓﺘﺮة اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻤﻨﺘﺞ
 90ﯾﻮ ًﻣﺎ
 أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻘﻨﺎع )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إطﺎر اﻟﻘﻨﺎع واﻟﻮﺳﺎدة وﻏﻄﺎء اﻟﺮأس
واﻷﻧﺒﻮب(
 اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﺟﮭﺰة اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ(
 ﻣﺠﺴﺎت ﻧﺒﺾ اﻹﺻﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺮن
 أﺣﻮاض ﻣﺎء وﺣﺪة اﻟﺘﺮطﯿﺐ
 6أﺷﮭﺮ
 ﺑﻄﺎرﯾﺎت ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ل
ResMed
ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
 ﻣﺠﺴﺎت ﻧﺒﺾ اﻷﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﺒﻚ
 وﺣﺪات وﺑﯿﺎﻧﺎت ﺟﮭﺎز ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى وCPAP
 ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﺗﺄﻛﺴﺞ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ و cpapوﻣﺤﻼت ﻗﯿﺎس ﺗﺄﻛﺴﺞ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ
ﻟﻠﺠﮭﺎز ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى
 أﺣﻮاض ﻣﺎء وﺣﺪة اﻟﺘﺮطﯿﺐ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻒ
 أﺟﮭﺰة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﺮة
ﺳﻨﺘﺎن

 CPAP وأﺟﮭﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى)ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
وﺣﺪات اﻟﺘﺰوﯾﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
 وﺣﺪات اﻟﺘﺮطﯿﺐ
 ﻣﻠﺤﻘﺎت اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ
 أﺟﮭﺰة اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ /اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻤﻞ
ﯾﺘﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ اﻷوﻟﻲ ﻓﻘﻂ .ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻨﻘﻞ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺗﺤﺖ ظﺮوف اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ  ResMedإﺻﻼح أو اﺳﺘﺒﺪال ،ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﺎ ،اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﻤﻌﯿﺐ أو أي ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ.
ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺤﺪود ﻻ ﯾﻐﻄﻲ :أ( أي ﺗﻠﻒ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻢ أو إﺳﺎءة اﻻﺳﺘﺨﺪام أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أو اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ؛ ب( اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﺠﺮاة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﺻﯿﺎﻧﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ResMed
ﻹﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ؛ ج( وأي ﺗﻠﻒ أو ﺗﻠﻮث ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﺠﺎﺋﺮ أو ﻏﻠﯿﻮن أو ﺳﯿﺠﺎر أو دﺧﺎن آﺧﺮ.
ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻀﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺑﯿﻊ أو أﻋﯿﺪ ﺑﯿﻌﮫ ﺧﺎرج ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮاء اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺑﺎطﻼً .ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻀﻤﺎن ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﯿﺐ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻷوﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺸﺮاء.
ﯾﺤﻞ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﻤﻨﯿﺔ أو اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أي ﺿﻤﺎن ﺿﻤﻨﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮق أو اﻟﻤﻼءﻣﺔ ﻟﻐﺮض ﻣﻌﯿﻦ .ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ أو اﻟﺪول ﺑﻔﺮض ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ طﻮل ﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮار
أي ﺿﻤﺎن ﺿﻤﻨﻲ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﻠﻔًﺎ ﻋﻠﯿﻚ.
ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ  ResMedاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ أﯾﺔ أﺿﺮار ﻋﺮﺿﯿﺔ أو اﺳﺘﺘﺒﺎﻋﯿﺔ ﯾُﺪﱠﻋﻰ أﻧﮭﺎ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ أو ﺗﺮﻛﯿﺐ أو
اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت  .ResMedﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎطﻖ أو اﻟﺪول ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻷﺿﺮار اﻻﺳﺘﺘﺒﺎﻋﯿﺔ
أو اﻟﻌﺮﺿﯿﺔ وﻣﻦ ﺛ َ ﱠﻢ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﻠﻔًﺎ ﻋﻠﯿﻚ.
ﯾﻤﻨﺤﻚ ھﺬا اﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗًﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺤﺪدة ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻚ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى .ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ،اﺗﺼﻞ ﺑﻮﻛﯿﻞ  ResMedاﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﺪﯾﻚ أو ﻣﻜﺘﺐ .ResMed
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﯾﻚ أﯾﺔ أﺳﺌﻠﺔ أو ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺣﻮل ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﮭﺎز ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﻤﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
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ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australia
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 هي عالمات تجارية لشركةVPAP وSmartStart وHumidAir وSlimLine وClimateLine وLumis وAir10 . www.resmed.com/ip انظر
 في مكتب تسجيل براءات االختراع والعالمات التجارية فيVPAP وSmartStart وSlimLine وClimateLine  تم تسجيل. المحدودةResMed
2020-11 288182/1 ResMed. 2020 © . المحدودةSD-3C  هو عالمة تجارية لشركةSD Logo  شعار.الواليات المتحدة

288182

288182 Lumis S ST User Guide ARA.indd 5

ResMed.com

30/11/2020 9:31:54 AM

