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 1صفحة رقم 

 

 النص باللغة العربية

 مرحبا  

جهاز ضغط  111™لوميس (VPAP Sجهاز ضغط المجري الهوائي اإليجابي المتغير ) 111™لوميس

جهاز ضغط المجري الهوائي اإليجابي  151( ولوميس VPAP STالمجري الهوائي اإليجابي المتغير )

 ( هي أجهزة ضغط هواء إيجابي للمجري الهوائي.VPAP STالمتغير )

 تحذير 

 .يُرجى قراءة هذا الدليل بالكامل قبل استخدام الجهاز 

 م الجهاز وفقًا لدواعي استخدامه المذكورة في هذا الدليل.استخد 

  ك قبل اتباع المعلومات المقدمة في هذا الدليل.معالج لالمقدمة من الطبيب ال النصائحيجب اتباع 

 

 VPAP S  100 لوميس دواعي استعمال جهاز

أكثر من  زنهميبلغ وهو جهاز تنفس صناعي خارجي يستخدم للمرضى الذين  VPAP S 100 لوميسجهاز 

ويعانون من قصور بالجهاز التنفسي أو انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم. يُمكن استخدام الجهاز  كجم 11

 بالمنزل أو المستشفى.

أو \وحدة الترطيب ُمعدة لالستخدام لمريض واحد في بيئة منزلية ويمكن استخدامها مرة أخرى في مستشفى

 .عالجيةبيئة 

 

 VPAP ST  100 لوميس جهاز استعمال دواعي

 11من أكثر وزنهم يبلغ الذين للمرضى يستخدم خارجي صناعي تنفس جهاز هو VPAP ST  100 لوميس

 الجهاز استخدام يُمكن. النوم أثناء االنسدادي التنفس انقطاع أو التنفسي بالجهاز قصور من ويعانون) كجم

 .المستشفى أو بالمنزل

 أو\مستشفى في أخرى مرة استخدامها ويمكن منزلية بيئة في واحد لمريض لالستخدام ُمعدة الترطيب وحدة

 .عالجية بيئة

 

 VPAP ST 150لوميس  جهاز استعمال دواعي

 11هو جهاز تنفس صناعي خارجي يستخدم للمرضى الذين يزنون أكثر من  VPAP ST 150لوميس 

( ويعانون من قصور بالجهاز iVAPSوضعية ) ىكجم عل 11رطاًل(  66أو أكثر من )كجم(  11رطال )

 .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 تعتبر 

 أو بيئة مؤسسية.\مستشفى

 موانع استعمال الجهاز

ظر استخدام العالج بالضغط اإليجابي للمجري الهوائي لدي بعض المرضي الذين يعانون من الحاالت ح  قد يُ 

 القائمة التالية:

  فقاعي حادمرض رئوي. 

 الرئوي. حول الرئتين( أو استرواح المنصف استرواح الصدر )وجود هواء 

 ا إذا كان مرتبطًا بنقص حجم الدم داخل األوعية الدموية، ال سيمً انخفاض ضغط الدم المرضي 

 الجفاف 

  أو كدمات.أو جراحة حديثة بالجمجمةتسرب السائل النخاعي ، 

 

 اآلثار الجانبية



   
 

 2صفحة رقم 

 

أو تفاقم ضيق التنفس.  أي ألم غير معتاد بالصدر أو صداع شديدبيب المعالج لك عن يجب عليك إبالغ الط

 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 

 طنانتفاخ بالب 

 شعور غير مريح باألنف أو الجيوب األنفية 

 تهيُّج العين 

 طفح الجلد 

 سريعةمعلومات 

 يتضمن جهاز لوميس ما يلي:

 الجهاز 

 مع الجهاز( موردة)إذا كانت ™ وحدة الترطيب هيوميد آير 

 أنابيب هواء 

 وحدة اإلمداد بالطاقة 

 سفر حقيبة 

 تم إدخالها بالجهاز بالفعل( بطاقة الذاكرة( 

 

قدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على مجموعة من الملحقات المتاحة لالستخدام مع الجهاز اتصل بم

 بما في ذلك:

 جهاز كاليمات الين أير ™لمسّخنة( جهاز كاليمات الين آيرأنابيب الهواء )المسّخنة وغير ا ،

 .معياريةوفقًا للمواصفات ال، ™أوكسي، جهاز سليم الين

 سي )الستخدام مريض واحد فقط ال يمكن تطهيره(، حوض مياه قابل حوض مياه: حوض مياه قيا

 .للتنظيف )لالستخدام ألكثر من مريض، يمكن تطهيره(

 غطاء جانبي في حالة استخدام الجهاز بدون وحدة الترطيب. 

 فلتر: فلتر ال يسبب حساسية، فلتر معياري. 

 (01V/24V)™ 01جهاز محول جهد مستمر آير 

  بطاقة الذاكرةقارئ 

  11شاحن جهاز أوكيسيميتر آير 

  11شاحن يو إس بي لجهاز آير 

  2بطارية 

  11حامل أنابيب آير 



   
 

 1صفحة رقم 

 

 معلومات حول جهازك

 

 
 وحدة ترطيب هيوميد آير (6  مخرج للهواء 1)

 شاشة (7  غطاء لفلتر الهواء 2)

 غطاء للشاحن (8  مشبك التثبيت 3)

 بطاقة الذاكرةغطاء ل (9  مدخل للطاقة 4)

    ورقم الجهازرقم التسلسل  5)

 معلومات عن لوحة التحكم بالجهاز

 

زر تشغيل وإطفاء 

 الجهاز

 اضغط لبدء أو إيقاف العالج.

اضغط واستمر بالضغط لمدة ثالث ثواني لتحويل الجهاز إلي 

 وضع ترشيد استهالك الطاقة.

  

 التشغيلقرص 

حّرك الستطالع القائمة ثم اضغط الختيار أحد الخيارات. حّرك 

 الوضعية المختارة ثم اضغط لتأكيد التغييرات.لضبط 

 الشاشة الرئيسية. ىالزر للعودة إل ىاضغط عل زر الشاشة الرئيسية

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

 

 قوة اإلشارة الالسلكية )أخضر اللون(  زمن التعزيز 

 فّعل )إشارة رمادية(النقل الالسلكي غير م  الرطوبة 

 ال يتوفر اتصال السلكي تدفئة وحدة الترطيب

  وضع الطيران تبريد وحدة الترطيب



   
 

 4صفحة رقم 

 

 اإلعدادات 

 
 

 

 تنبيه

 أنبوب الهواء. ىالجهاز وإلى ن الالزم حيث قد تدخل المياه إلال تقم بمأل وحدة الترطيب أكثر م

الجهاز ثم اسحبه ليفتح.  ظهر ىالتثبيت علك سطح ثابت، قم بجذب مشب ىعندما يكون الجهاز عل (1

 مشبك التثبيت موضح في وضعية الفتح. ملحوظة:

)أ( قم بتوصيل موصل الطاقة في مدخل طاقة الجهاز ثم )ب( ادفع مشبك التثبيت ألسفل لتثبيته في  (2

 مكانه. قم بتوصل أحد طرفي كابل الطاقة في وحدة اإلمداد بالطاقة والطرف األخر بمنفذ الطاقة.

 قم بتوصيل أنبوب الهواء بإحكام بمخرج الهواء الموجود علي الجزء الخلفي من الجهاز. (1

ال  ألها بالماء حتي عالمة الحد األقصى للماء الموجودة علي الجهاز.أمقم بفتح وحدة الترطيب و (4

 تقم بمأل وحدة الترطيب بماء ساخن.

 أغلق وحدة الترطيب وقم بإدخالها في جانب الجهاز. (5

انظر دليل استخدام القناع  ل الطرف الحر من أنبوب الهواء بإحكام بالقناع المرّكب.قم بتوصي (6

 لمزيد من المعلومات. 

 www.resmed.com ع موصي باستخدامها متاحة علي الموقبعض أنواع األقنعة ال

http://www.resmed.com/


   
 

 5صفحة رقم 

 

 دء العالجب

 قم بوضع القناع. .1

 ™.اإليقاف أو تنفس بشكل طبيعي إذا كانت الجهاز مزود بجهاز سمارت ستارت\اضغط زر البدء .2

 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.

 

 

 

 

 

 

 

أوتوماتيكيًا بعد فترة قصيرة من الزمن. يمكنك الضغط علي زر الشاشة  اأسودً سوف يصير لون الشاشة 

الرئيسية أو قرص التشغيل لتشغيل الشاشة مجدًدا. إذا تم قطع مصدر الطاقة أثناء التشغيل، سوف يعود الجهاز 

 للعمل أوتوماتيكيًا عند عودة الطاقة.

 إضاءة الغرفة. ىوع الشاشة بناًء علسط حساسات للضوء والتي تقوم بضبط ىيحتوي جهاز لوميس عل

 

 إيقاف العالج

 قم بإزالة القناع. .1

اإليقاف أو إذا كان الجهاز ملحق بجهاز سمارت ستارت فسيتوقف العالج \اضغط علي زر البدء .2

 أوتوماتيكيًا بعد بضع ثوان.

اف العالج. أدر القرص ملحوظة: إذا تم تأكيد اإليقاف، سوف تظهر رسالة لسؤالك عما إذا كنت تريد إيق

 الختيار كلمة نعم، ثم اضغط الختيار إيقاف العالج.

 حين يتوقف العالج، سوف يعطيك تقرير بما حدث أثناء النوم وهو ملخًصا عن جلسة العالج الخاصة بك.

                                                        عدد ساعات العالج التي قضيتها في  ىإل تشير – ساعات االستخدام

 الجلسة األخيرة.

 يوضح مدي إحكام تثبيت القناع: إحكام تثبيت القناع

 القناع محكم بشكل جيد      

 التعديل، أنظر مدى مالئمة القناع. ىتحتاج إل       

 

 

 

 ما إذا كان مرطب الهواء يعمل بشكل جيد أم ال:  ىإل يرتُش- وحدة الترطيب

 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:

 مدار الساعة. ىبات انقطاع التنفس أو انخفاضه علعدد نو ىيشير إل-مدار الساعة  ىاألحداث عل

 ل للتمرير ألسفل لعرض المزيد من بيانات االستخدام المفصلة.أِدر قرص التشغي–لمزيد من المعلوماتل
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 وضع ترشيد استهالك الطاقة

لتتمكن من جعل الجهاز يقوم بنقل البيانات إلي مقدم الرعاية  يسجل جهاز لوميس الخاص بك بيانات العالج.

ترشيد وضع  ىيمكنك ضبط الجهاز عل ،مع ذلكويجب عليك عدم فصل الجهاز. الصحية الخاص بك، 

 استهالك الطاقة لتوفير الكهرباء.

 

 استهالك الطاقة:وضع ترشيد  ىللوصول إل

 اإليقاف.\اضغط واستمر بالضغط لمدة ثالث ثواني علي زر البدء 

 اللون األسود. ىتتحول الشاشة إل

 

 للخروج من وضع ترشيد استهالك الطاقة:

 اإليقاف مرة واحدة.\قم بالضغط علي زر البدء 

 شة الرئيسية.سوف تظهر الشا

 

 خياراتي

ن من تم ضبط جهاز لوميس الخاص بك وفقًا الحتياجاتك بواسطة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، ولك

 إجراء بعض التعديالت البسيطة لجعل عملية العالج أكثر راحة. ىالممكن أن تجد أنك بحاجة إل

ثم قم بالضغط  ،خياراتي ىاضغط عل

ادات علي قرص التشغيل لرؤية اإلعد

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.

 دقيقة. 45إلى  5بين أو  إيقاف تشغيلوضع  يمكنك تعيين وقت التسريع إلى

 

 لضبط وقت التسريع:

القرص الختيار  ، أدرخياراتيفي  .1

 القرص. ىثم اضغط عل وقت التسريع

الذي  وقت التسريعأدر القرص لضبط  .2

القرص لحفظ  ىتفضله، ثم اضغط عل

 التغييرات.
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 خفض الضغط

فض الضغط تدريجيًا خالل مدة يهدف خفض الضغط إلي جعل عملية إيقاف العالج أكثر راحة من خالل خ

 دقيقة. سيكون هذا الخيار متاًحا للتعديل فقط من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. 15تبلغ 

  

 لخفض الضغط:

، اضغط علي القرص الختيار خفض الضغط، ثم اضغط علي خياراتيفي  .1

 القرص.

ص لحفظ القرعلى تشغيل"، ثم اضغط وضع الأدر القرص الختيار كلمة " .2

 التغييرات.

 الضغط تقليلللبدء في 

 اضغط على زر تشغيل/إيقاف الجهاز. 1

 

 

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.

عندما  والزمن المتبقي في الجزء السفلي األيسر من الشاشة.                 سوف يظهر رمز خفض الضغط 

ضغط hأي وقت،  إليقاف العالج في الضغط، سوف يستمر الجهاز بالعمل علي ضغط منخفض.ينتهي خفض 

 اإليقاف.\علي زر التشغيل

 

 مستوي الرطوبة

راحة. إذا بدأت تشعر بجفاف تقوم وحدة الترطيب بترطيب الهواء وهي مصممة لجعل عملية العالج أكثر 

 األنف أو الفم، قم بزيادة الرطوبة. إذا كنت تشعر برطوبة في القناع الخاص بك، فخفف من ترطيب الهواء.

هو  8هو أقل مستوي للرطوبة و 1، حيث أن 8إلي  1يمكنك ضبط مستوي الرطوبة إلي اإلغالق أو بين 

 أعلي مستوي للرطوبة.

 

 لضبط مستوي الرطوبة

، أدر القرص الختيار ي خياراتيف. 1

ثم اضغط على ، مستوي الرطوبة

 القرص.

ص لضبط مستوى الرطوبة أدر القر .2

 القرص لحفظ التغييرات. ىثم اضغط عل

 

 

 

إذا استمر جفاف األنف أو الفم، أو وجود رطوبة في القناع الخاص بك، فخذ باالعتبار استخدام أنبوب هواء 

 يوفر كاليمات الين آير وكاليمات كنترول عالًجا أكثر راحة.حيث  ير.مسّخن بواسطة كاليمات الين آ
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 مالئمة القناع

 تم تصميم مالئمة القناع لمساعدتك علي تقييم والتعرف علي وجود تسرب للهواء حول القناع.

 

 للتأكد من مالئمة القناع

 قم بمالئمة القناع كما هو موضح في دليل المستخدم. .1

أدر القرص الختيار تشغيل مالئمة القناع، ثم اضغط علي  ،خياراتيفي  .2

 القرص.

 سوف يبدأ الجهاز بضخ الهواء.

اضبط القناع، إطار وجسم القناع وغطاء الرأس حتى تحصل علي نتيجة  .1

 جيدة.

 

 

القرص أو زر البدء/اإليقاف. إذا لم تتمكن من إحكام القناع بشكل جيد،  ىإليقاف مالئمة القناع، اضغط عل

 تحدث إلي مقدم الرعاية الخاص بك.

 

 خيارات إضافية

 هناك بعض الخيارات اإلضافية في جهازك والتي يمكنك ضبطها لتالئم احتياجاتك.

 

يُظهر هذا الخيار إعدادات نوع القناع الخاص بك. إذا كنت تستخدم أكثر من نوع  القناع

 نعة.من األقنعة، قم بتعديل هذه اإلعدادات عند التبديل بين األق

يتيح لك هذا الخيار تسخين الماء مسبقًا قبل بدء العالج بحيث ال يكون الهواء بارًدا  تشغيل اإلحماء

 أو جافًا في بداية العالج.

يهدف خفض الضغط إلي جعل عملية إيقاف العالج أكثر راحة عن طريق تقليل  خفض الضغط*

 دقيقة. 15الضغط تدريجيًا خالل مدة قدرها 

"، يصدر الجهاز صوتًا إذا كان القناع Leak Alertعند تفعيل تنبيه التسريب " يب *تنبيه التسر

 يسرب الكثير من الهواء أو إذا نزعت القناع أثناء العالج.

سمارت ستارت* 

"SmartStart" 

، يبدأ العالج تلقائيًا عندما تتنفس في قناعك. عندما تقوم عند تفعيل سمارت ستارت

 لعالج تلقائيًا بعد عدة ثواٍن.بإزالة قناعك، يتوقف ا

 *إذا تم تفعيل هذه الخاصية بواسطة مقدم الرعاية الخاص بك.

 العناية بجهازك

العالج األمثل. ستساعدك  ىالخاص بك للتأكد من أنك تحصل عل من المهم جًدا أن تقوم بتنظيف جهاز لوميس

 .األقسام التالية في تفكيك الجهاز وتنظيفه وفحصه وإعادة تركيبه

 تحذير

 

العالج األمثل ولمنع نمو  لتحصل على، بما في ذلك وحدة الترطيب والقناع قم بتنظيف أجزاء الجهاز بانتظام

 الجراثيم التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك.



   
 

 9صفحة رقم 

 

 الجهاز فك

 
 

 امسك وحدة الترطيب من أعلي وأسفل، ثم اضغط عليها برفق واسحبها خارج الجهاز. (1

 وقم بإزالة أي مياه متبقية.افتح وحدة الترطيب  (2

اسحب مشبك التثبيت برفق وارفعه إلخراج كابل  امسك طرف أنبوب الهواء واسحبه برفق من الجهاز. (1

 الطاقة.

 برفق. االوصلة الدوارة للقناع، ثم قم بالفصل بينهمامسك طرف أنبوب الهواء و (4

 

 التنظيف

دليل استخدام القناع للمزيد من المعلومات عن  يجب عليك تنظيف الجهاز أسبوعيًا على النحو الموضح. انظر

 تنظيف القناع.

 قم بغسل وحدة الترطيب وأنبوب الهواء بماء دافئ باستخدام كمية بسيطة من سائل التنظيف. (1

اغسل وحدة الترطيب وأنبوب الهواء بالماء واتركها لتجف بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة  (2

 و/أو الحرارة.

 ي من الجهاز بقطعة قماش جافة.قم بمسج الجزء الخارج (1

 مالحظات:

 الرف  ىي دورة غسل األكواب الزجاجية )عليمكن غسل وحدة الترطيب في غسالة األطباق ف

 درجة مئوية. 65ال يجب غسلها في درجة حرارة تتجاوز  العلوي فقط(.

 .ال تقم بغسل أنبوب الهواء في غسالة األطباق أو غسالة المالبس 

 رطيب يوميًا ومسحها بقطعة قماش نظيفة تستخدم لمرة واحدة. ثم اتركها لتجف قم بتفريغ وحدة الت

 بعيًدا عن أشعة الشمس المباشرة و/أو الحرارة.

  



   
 

 11صفحة رقم 

 

 الفحص

 يجب عليك فحص وحدة الترطيب وأنبوب الهواء وفلتر الهواء بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود أي تلف.

 فحص وحدة الترطيب: .1

 بها أي تسريب أو إذا أصبحت مشقوقة أو مبقعة أو مكسورة. قم باستبدالها إذا كان 

 .قم باستبدالهم إذا كانت سدادة القفل مشقوقة أو مقطوعة 

 سبة نقم بإزالة أية ترسبات بيضاء باستخدام محلول عبارة عن خليط من الخل والماء ب

 عشرة أجزاء من الماء. ىلإ جزء واحد من الخل

 له إذا وجدت به أي ثقوب أو قطع أو تشققات.قم بفحص أنبوب الهواء واستبد .2

األقل مرة كل ستة أشهر. استبدله أكثر إذا كان هناك أي ثقوب أو  ىم بفحص فلتر الهواء واستبداله علق .1

 انسداد ناتج عن األوساخ أو التراب.

 

 الستبدال فلتر الهواء:

 
 

 لهواء غير قابل للغسل أو إعادة االستخدام.فلتر ا قم بفتح غطاء فلتر الهواء، ثم انزع الفلتر القديم. .1

تأكد من أن فلتر الهواء مثبت بمكانه  غطاء فلتر الهواء ثم أغلق الغطاء. ىقم بوضع فلتر الهواء الجديد عل .2

 الجهاز. ىمنع المياه والتراب من الدخول إلفي جميع األوقات ل

 

 إعادة التركيب

 رطيب، يمكنك إعادة تركيب األجزاء.عندما يجف كاًل من أنبوب الهواء ووحدة الت

 الجزء الخلفي من الجهاز. ىبإحكام بمخرج الهواء الموجود عل قم بتوصيل أنبوب الهواء (1

ة الحد األقصى للماء درجة حرارة الغرفة حتى عالم ىفتح وحدة الترطيب ومألها بماء علقم ب (2

 الجهاز. ىالموجودة عل

 لجهاز.أغلق وحدة الترطيب وقم بإدخالها في جانب ا (1

 قم بتوصيل الطرف الحر من أنبوب الهواء بإحكام بالقناع المرّكب. (4

 



   
 

 11صفحة رقم 

 

 بيانات العالج

 االطالعيسجل جهاز لوميس الخاص بك بيانات العالج الخاصة بك وبمقدم الرعاية الخاص بك ليتمكن من 

إذا كان الخاص بك،  على عالجك وإجراء التغييرات المطلوبة. يتم تسجيل البيانات ثم نقلها إلي مقدم الرعاية

 .بطاقة الذاكرةأو عن طريق  لديك شبكة اتصال السلكية

 

 نقل البيانات

االتصال الالسلكي مما يمكنه من نقل بيانات العالج إلي مقدم  ىجهاز لوميس الخاص بك القدرة عليتوفر في 

إذا اخترت االستفادة  الرعاية الخاص بك لتحسين جودة العالج. تعد هذه الميزة اختيارية وسوف تكون متاحة

تسمح أيًضا لمقدم الرعاية الخاص بك بتحديث اإلعدادات ا ديك شبكة اتصال السلكية. كما أنهمنها وإذا كانت ل

جهازك للتأكد من أنك تتلقي العالج  ىالبرامج عل الخاصة بعالجك في األوقات المناسبة أو يمكنه تحديث

 بأفضل طريقة ممكنة.

بعد توقف العالج. للتأكد من أن بياناتك قد تم نقلها، اترك جهازك موصال بمصدر الطاقة  يتم نقل البيانات عادةً 

 الرئيسي في جميع األوقات وتأكد من أن وضع الطيران به غير مفّعل.

 :مالحظات

  .قد ال يتم نقل بيانات العالج إذا كنت خارج البالد أو في منطقة شراء 

  وجود شبكات متاحةيعتمد االتصال بالشبكة الالسلكية علي. 

 .قد ال تكون أجهزة االتصال الالسلكي متوفرة في كل المناطق 

 

 بطاقة الذاكرة

قد يسألك  .بطاقة الذاكرةالطريقة البديلة لنقل بيانات العالج الخاصة بك إلي مقدم الرعاية هي عبر استخدام 

ك عن طريق البريد اإللكتروني أو أن إلي بطاقة الذاكرةمقدم الرعاية الخاص بك عما إذا كنت تريد منه إرسال 

 ، فقم بإخراجها.بطاقة الذاكرةيحضرها إليك. إذا طلب منك مقدم الرعاية إزالة 

 ىه يقوم وقتها بكتابة البيانات علمن الجهاز عندما يومض ضوء "إس دي" ألن بطاقة الذاكرةال تقم بإزالة 

 البطاقة.

 

 بطاقة الذاكرةإلخراج 

 
 .قة الذاكرةبطاقم بفتح غطاء  .1

 إلخراجها. قم بإخراج البطاقة من الجهاز. بطاقة الذاكرةادفع  .2

 في ملف الحفظ الخاص بها وأرسلها إلي مقدم الرعاية الخاص بك. بطاقة الذاكرةقم بوضع 

 المرفق مع الجهاز. بطاقة الذاكرةللمزيد من المعلومات عن بطاقة "إس دي"، قم بمراجعة ملف حماية 

 ألي غرض آخر. بطاقة الذاكرةاستخدام ملحوظة: يجب 



   
 

 12صفحة رقم 

 

 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 

 لمعلومات حول الشراء، اتصل بمقدم لب للبلد التي تنتقل إليها. تأكد من أن لديك كابل الطاقة المناس

 الرعاية الصحية الخاص بك.

  إذا كنت تستخدم بطارية خارجية، فيجب عليك إيقاف وحدة الترطيب حتى تطيل من فترة عمل

 إلي عالمة اإلغالق. ذلك عن طريق تحويل مستوي الرطوبةالبطارية. افعل 

 

 السفر بالطائرة

اب جهاز لوميس الخاص بك خارج البالد ووضعه مع أمتعة السفر الخاصة بك. ال يتم حساب يمكنك اصطح

 األجهزة الطبية ضمن الوزن المسموح به لألمتعة أثناء السفر.

 مع متطلبات إدارة الطيران يتوافقيمكنك استخدام جهاز لوميس الخاص بك علي متن الطائرة حيث أنه 

المتثال لقواعد السفر الجوي وطباعتها من الموقع اإللكتروني: الفيدرالية. يمكن تحميل رسائل ا

www.resmed.com . 

 متن الطائرة: ىعند استخدام الجهاز عل

إذا لم يتم إدخال وحدة الترطيب  تأكد من أن وحدة الترطيب فارغة تماًما وتم إدخالها بالجهاز. لن يعمل الجهاز

 داخله.ب

 .قم بتفعيل وضع الطيران 

 لتفعيل وضع الطيران:

، أدر القرص خياراتي من قائمة .1

 ىثم اضغط عل الختيار وضع الطيران

 القرص.

أدر القرص الختيار كلمة "تشغيل"،  .2

 ثم اضغط لحفظ التغييرات.

يظهر رمز وضع الطيران 

 الجانب العلوي األيمن من الشاشة. ىعل

 

 

 

 تحذير

 

متن الطائرة نظًرا لخطورة استنشاق المياه أثناء  ىز مع وجود مياه بوحدة الترطيب علالجهاخدم ال تست

 االضطراب في حركة الطائرة.

http://www.resmed.com/
http://www.resmed.com/


   
 

 11صفحة رقم 

 

 استكشاف األعطال

حل  ىف األعطال. إذا لم تكن قادًرا علالجزء التالي الخاص باستكشا ىإذا صادفتك أي مشاكل، فألِق نظرة عل

 الخاص بك أو شركة ريسميد. ال تحاول فتح الجهاز. المشكلة، اتصل بمقدم الرعاية

 استكشاف األعطال العامة

 الحل السبب المحتمل/المشكلة

  تسرب الهواء حول القناع

  قد يثبت القناع بشكل غير صحيح.

  قد يثبت القناع بشكل غير صحيح.

تأكد من تثبيت القناع بشكل صحيح. أنظر دليل المستخدم 

الوجه أو  ىات تثبيت القناع علالخاص بالقناع لتعليم

استخدم خيار تثبيت القناع للتحقق من مالئمة القناع 

 وإحكامه.

 أشعر بجفاف األنف أو انسداده

قد يكون مستوي الرطوبة ُمضبطا علي أقل 

   .درجة

 .قم بضبط مستوي الرطوبة

إذا كان لديك جهاز كاليمت الين آير لتسخين أنبوب 

 خدم الخاص بهذا الجهاز.فأنظر دليل المست الهواء،

درجة  ىيكون مستوي الرطوبة مضبطا عل أجد بعض قطرات المياه في أنفي وداخل القناع وأنبوب الهواء

ا  .عالية جد 

إذا كان لديك جهاز كاليمت الين آير لتسخين 

فأنظر دليل المستخدم الخاص  أنبوب الهواء،

 بهذا الجهاز.

 . قم بضبط مستوي الرطوبة

 ا ويشعرني بالضيقفمي جاف جد  

   .فمك ىقد يكون الهواء يتسرب إل

قد تحتاج إلى حزام للذقن إلبقاء فمك مغلقًا أو 

 قناع الوجه الكامل.

 

 .قم بزيادة مستوي الرطوبة

ا )أشعر كأنني أحصل عل يبدو أن ضغط الهواء في القناع الخاص بي مرتفع     الكثير من الهواء( ىجد 

 .استخدم خيار زمن الضغط  .قد يكون الضغط غير مفعل

ا )أشعر كأنني ال أحصل عل ا جد   الهواء الكافي( ىيبدو أن ضغط الهواء في القناع الخاص بي منخفض 

  تزايد.في قد يكون الضغط 

 قد يكون خفض التسريع في تزايُد.

انتظر حتى يتراكم ضغط الهواء أو قم بإيقاف زمن 

 الضغط.

ادة التشغيل واستكمال زر البدء/اإليقاف إلع ىاضغط عل

 العالج.

 شاشة جهازي سوداء

يمكن أن تكون إضاءة الجهاز الخلفية قد تم 

إطفائها. يتم إطفاء الشاشة أوتوماتيكيًا بعد فترة 

 قصيرة من الزمن.

 .غير متصل الطاقةمصر كون قد ي

القرص  ىزر الشاشة الرئيسية أو عل ىاضغط عل

 .إلضاءتها مجدًدا

بمصدر طاقة وتأكد من أن القابس قد قم بتوصيل الجهاز 

 تم إدخاله بالكامل

لقد توقفت عن العالج، ولكن الجهاز مازال 

 .يبرد الجهاز تدريجيًا، يضخ الهواء

يقوم الجهاز بضخ كمية صغيرة من الهواء لتجنب التكثيف 

 .دقيقة 11 في أنبوب الهواء. سوف يتوقف تلقائيًا بعد



   
 

 14صفحة رقم 

 

 

 الحل السبب المحتمل\المشكلة

 هناك تسريب بوحدة الترطيب

قد تكون وحدة الترطيب تم تركيبها بشكل 

 .خاطئ

 .قد تكون وحدة الترطيب بها تلف أو تشققات

وحدة  افحص الجهاز للتحقق من وجود تلف وقم بتركيب

 بطريقة صحيحة. الترطيب

 بديل. ىاتصل بمقدم الرعاية الخاص بك للحصول عل

 مقدم الرعاية الخاص بي.لم يتم إرسال بيانات الجهاز إلي 

 .بمصدر طاقة قد يكون الجهاز غير موصل

 

 قد تكون تغطية الشبكة الالسلكية ضعيفة.

في يظهر رمز عدم وجود اتصال السلكي 

 ىعلوي األيمن من الشاشة، ويشير إلالجانب ال

 عدم وجود شبكات اتصال السلكي متاحة.

 

  قد يكون وضع الطيران مفّعاًل بالجهاز.

  .بيانات غير مسموح بجهازكال نقل

 

قم بتوصيل الجهاز بمصدر للطاقة وتأكد من أن القابس قد  

 بالكامل. تم إدخاله

سبيل  ىتأكد من وضع الجهاز بمكان به تغطية جيدة )عل

األرض(.  ىطاولة، وليس في ُدرج أو عل ىالمثال: عل

التغطية الجيدة  ىإل  يشير رمز قوة اإلشارة الالسلكية

التغطية الضعيفة عندما  ىكل األشرطة، وإلإذا ظهرت 

 تظهر أشرطة أقل.

سبيل المثال: ى )عل تأكد من وضع الجهاز بمكان به تغطية

 األرض(. ىطاولة، وليس في ُدرج أو عل ىعل

إذا طلب منك مقدم الرعاية بطاقة الذاكرة، قم بإرسالها 

 إليه.

بيانات العالج الخاصة ى أيًضا عل تحتوي بطاقة الذاكرة

 .كب

قم بإيقاف وضع الطيران، انظر الجزء الخاص بالسفر 

 بالطائرة.

تحدث إلى مقدم الرعاية الخاص بك عن اإلعدادات 

 .بجهازك

 الشاشة واألزرار بجهازيتومض 

 دقائق. 11قد يستغرق تحديث البرمجيات حوالي  .البرمجيات قيد التحديث

 رسائل الجهاز

 الحل سالة الجهاز/السبب المحتملر

 اكتشاف تسريب عالي، تحقق من حوض الماء، أو سدادة قفل الحوض أو الغطاء الجانبي تم

قد تكون وحدة الترطيب غير مدخلة بالجهاز 

 .بشكل خاطئ

قد ال تكون سدادة قفل وحدة الترطيب مدخلة 

 بشكل صحيح.

تأكد من أن وحدة الترطيب تم إدخالها في الجهاز بشكل 

 صحيح.

د أن سدادة القفل قد تم إدخالها افتح وحدة الترطيب وتأك

 بشكل صحيح.

 تم اكتشاف تسريب عالي، قم بتوصيل أنبوب الهواء

قد ال يكون أنبوب الهواء قد تم توصيله بشكل 

 صحيح. 

   يكون القناع غير مثبت بشكل صحيح. قد

تأكد من أن أنبوب الهواء قد تم توصيله بإحكام من كال 

 .طرفيه

أو استخدم خيار تثبيت  كل صحيح.تأكد من تثبيت القناع بش

 القناع للتحقق من مالئمة القناع وإحكامه.

أنبوب الهواء مسدود، تحقق من أنبوب 

 الهواء

 قد يكون أنبوب الهواء مسدوًدا.

 تحقق من أنبوب الهواء وقم بإزالة ما تسبب بانسداده.

اضغط علي القرص لحذف الرسالة ثم اضغط علي زر 

 ة تشغيل الجهاز.التشغيل/اإليقاف إلعاد
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 الحل رسالة الجهاز/السبب المحتمل

 قم بإخراج البطاقة الخاصة بك ثم اضغط على زر البدء لبدء العالج ،خطأ ببطاقة الذاكرة

ل وحدة الترطيب مدخلة قد ال تكون سدادة قف

 بشكل صحيح.

 قم بإخراج بطاقة الذاكرة ثم أعد إدخالها.

 إخراج بطاقة الذاكرة وفتحها ثم أعد تركيبها مرة أخرى. يرجى ،البطاقة معدة للقراءة فقط

قد تكون بطاقة الذاكرة قد تم ضبطها علي 

  وضع القفل )القراءة فقط(.

إلى  قم بإخراج بطاقة الذاكرة وتحويلها من وضع القفل

  ثم أعد إدخالها مرة أخري. وضع إلغاء القفل 

 110خطأ بالنظام، راجع دليل المستخدم، خطأ 

قد يكون الجهاز متروًكا في بيئة ذات درجة 

 حرارة عالية.

 

  قد يكون فلتر الهواء مسدوًدا.

 

 

 قد تكون أنبوب الهواء مسدودة.

 

 

  قد تتواجد مياه في أنبوب الهواء.

اترك الجهاز ليبرد قبل إعادة استخدامه. قم بفصل مصدر 

 الطاقة ثم أعد توصيله إلعادة تشغيل الجهاز.

. الهواء واستبدله إذا وجدت به أي انسدادقم بفحص فلتر 

قم بفصل مصدر الطاقة ثم أعد توصيله إلعادة تشغيل 

 الجهاز.

 

 .بانسداده قم بفحص أنبوب الهواء وقم بإزالة ما تسبب

زر  ىالقرص لحذف الرسالة ثم اضغط عل ىاضغط عل

 .التشغيل/اإليقاف إلعادة تشغيل الجهاز

 

اء. قم بفصل مصدر الطاقة قم بتفريغ المياه من أنبوب الهو

 ثم أعد توصيله إلعادة تشغيل الجهاز.

 1××المستخدم، خطأ مثل: خطأ بالنظام، راجع دليل ى كل رسائل الخطأ األخر

 اتصل بمقدم الرعاية الخاص بك. ال تحاول فتح الجهاز.  حدث خطأ ال يمكن إصالحه بالجهاز.
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 إعادة التركيب األجزاء

ك تم تصميمها لتكون سهلة الفصل عن األجزاء األخرى؛ لتجنب حدوث تلف ألجزاء بعض أجزاء جهاز

 به كما هو موضح أدناه.يالجهاز. يمكنك بسهولة إعادة ترك

 

 :إلدخال سدادة قفل وحدة الترطيب

 
 

 ضع سدادة القفل في الغطاء. .1

 ا.جميع جوانب السدادة حتى يتم تثبيتها بإحكام في مكانه ىضغط ألسفل علا .2

 

 إلعادة تركيب غطاء وحدة الترطيب:

 
 

 أدخل أحد جوانب الغطاء في الفتحة الدائرية بالقاعدة. .1

 حرك الجانب اآلخر ألسفل على الفتحة حتى يستقر في مكانه. .2
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 تحذيرات عامة واحتياطات 

 تحذير 

 تأكد من تنظيم أنابيب الهواء حتى ال تلتوي حول الرأس أو الرقبة.  

 ةغير تالفالطاقة والقابس وأن األجهزة  حية سلكتأكد من صال. 

 سلك الطاقة بعيًدا عن األسطح الساخنة. اجعل  

  إذا  في أداء الجهاز أو إذا كان يصدر أصواتًا غير معتادة أو طبيعيةإذا الحظت أي تغييرات غير

محطًما،  فشكل غير مالئم أو إذا كان الغالسقط الجهاز أو مزود الطاقة أو تم التعامل معهما ب

  الخاصة بك. ResMedتوقف عن استخدامه واتصل بمقدم الرعاية أو مركز خدمة 

 ينبغي  ،مستخدم بالداخل قابلة لالستخدامال تقم بفتح الجهاز أو تعديله. ال توجد أية أجزاء خاصة بال

 فقط.  ResMedإجراء اإلصالح والصيانة بواسطة وكيل خدمة معتمد من 

 إذا ، اء. ال تقم بغمس الجهاز أو مزود الطاقة أو سلك الطاقة في الماءاحذر من الصعق بالكهرب

افصل  دائًمازاء حتى تجف. ألجز، فافصله واترك الجهاز أو فوق الجهال على ائوالست انسکبا

  مرة أخرى. الجهاز قبل التنظيف وتأكد من أن جميع األجزاء جافة قبل توصيله

 ء التدخين أو في وجود لهب مكشوف.يجب عدم استخدام األكسجين اإلضافي أثنا  

 .قم دائًما بإيقاف  تأكد دائًما من تشغيل الجهاز وتدفّق الهواء الناتج قبل تشغيل مزود األكسجين

مزود األكسجين قبل إيقاف تشغيل الجهاز، بحيث ال يتراكم األكسجين غير المستخدم داخل غطاء 

  الجهاز ويتسبب في خطر نشوب حريق.

 ي مهام صيانة أثناء تشغيل الجهازال تقم بأداء أ. 

 .إذا كان من الضروري استخدامه بجوار أو  ال ينبغي استخدام الجهاز بجوار أو مع أجهزة أخرى

 الذي سيتم استخدامه فيه.  تهيئةمع جهاز آخر، يجب مراقبة الجهاز للتأكد من التشغيل العادي في ال

 ألنه قد يتسبب في زيادة  محددة للجهاز.ال يوصي باستخدام األجزاء )الملحقات( غير تلك ال

 .االنبعاثات أو خفض مناعة الجهاز

 ا خالل ، وال سيمً مات الرطوبة أو الملوثات األخرىافحص بانتظام الفلتر المضاد للبكتيريا لعال

 الترذيذ أو الترطيب. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى زيادة مقاومة نظام التنفس.

 عتماده لالستخدام على مقربة من أجهزة األشعة السينية أو التصوير لم يتم اختبار الجهاز أو ا

م(  4قدًما ) 11 بعدال تضع الجهاز على  المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

 ال تضع الجهاز أبًدا في بيئة رنين مغناطيسي. .من أجهزة أشعة سينية أو تصوير مقطعي محوسب

 لعالج عن بعد للمرضى في بيئة المستشفى.ينبغي عدم تغيير إعدادات ا 

 تنبيه 

 ت ملحقازاء وجط أفقدم ستخاResMed  قد تقلل األجزاء التي ال تحتوي على  ز.لجهاامع المقدمة

  من فعالية المعالجة و / أو تتلف الجهاز. ResMedتقنية 

  استخدم أقنعة تنفس موصى بها من قِبلResMed لذي يصفه مع هذا أو من قِبل الطبيب المعالج ا

تأكد  يمكن أن يؤدي تركيب القناع بدون جهاز نفخ الهواء إلى إعادة تنفس هواء الزفير. الجهاز.

 من أن فتحات تهوية القناع نظيفة وغير مغلقة للحفاظ على تدفق الهواء النقي داخل القناع.

  أن يقوم يجب الحرص على عدم وضع الجهاز في مكان يمكن اصطدامه أو حيث من المحتمل

 شخص ما بفصله عن سلك الطاقة.

 يل إلى ارتفاع درجة يمكن أن يؤدي غلق أنابيب الهواء و/أو مدخل الهواء للجهاز أثناء التشغ

 .حرارة الجهاز

 )التي  اجعل المنطقة المحيطة بالجهاز جافة ونظيفة وخالية من أي شيء )مثل المالبس أو الفراش

  حدة التزويد الطاقة.يمكن أن تغلق مدخل الهواء أو تغطي و
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  .ال تضع الجهاز على جانبه ألن الماء قد يدخل إلى الجهاز 

 تأكد من إعداد الجهاز  إلى قراءة ضغط القناع بطريقة خاطئة. قد يؤدي إعداد النظام بشكل غير صحيح

 بشكل صحيح.

 رطب أو المضاد ال تستخدم مواد التبييض أو الكلور أو الكحول أو المحاليل العطرية أو الصابون الم

قد تسبب هذه  للبكتيريا أو الزيوت المعطرة لتنظيف الجهاز أو وحدة الترطيب أو أنبوب الهواء.

  .يب وتقليل عمر المنتجاتًرا أو تؤثر على أداء وحدة الترطالمحاليل ضر

  إذا كنت تستخدم وحدة الترطيب، ضع الجهاز دائًما على سطح أقل من مستوى رأسك لمنع القناع

  بيب الهواء من االمتالء بالماء.وأنا

  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 

حسية أو ذهنية منخفضة  : الجهاز غير مخصص لتشغيله بواسطة أشخاص ذوو قدرات جسدية أوملحوظة

 )بما في ذلك األطفال( دون إشراف كاف بواسطة شخص مسؤول عن سالمة المريض.

 المواصفات الفنية

 هيكتوبسكال. 1998 سنتيمتر ماء مكافئ لـ1هيكتوبسكال. يعد ، ويتم التعبير عن الوحدات بسنتمتر ماء
 وات لوحدة تزويد الطاقة 01

 :نطاق إدخال التيار المتردد

 :DCج التيار المباشر مخر

 استهالك الطاقة القياسي:

  أعلى استهالك للطاقة

 2فئة  ،أمبير 195–191هيرتز 61–51فولت ,  241–111 

 )اسمي الستخدام الطائرات( 2فئة ، أمبير 195هرتز 411 ،فولت 115

 1975 فولت  24

 أمبير(-فولت 57وات ) 51

 أمبير(-فولت 118وات ) 114 

 الظروف البيئية

 :جة حرارة التشغيلدر

 

 

 

 نسبة الرطوبة أثناء التشغيل:

 ارتفاع التشغيل:

 

 :درجة حرارة التخزين والنقل

 :رطوبة التخزين والنقل

درجة مئوية إلى +  5درجة فهرنهايت )+  95درجة فهرنهايت إلى +  41+ 

 درجة مئوية( 15

معالج أعلى : يمكن أن يكون تدفق هواء التنفس الذي ينتجه هذا الجهاز الملحوظة

 .من درجة حرارة الغرفة

درجة  114يبقى الجهاز آمنًا تحت ظروف درجة الحرارة المحيطة القاسية )

 درجة مئوية(. °41فهرنهايت /

 1111؛ نطاق ضغط الهواء م( 29591') 8511ى سطح البحر إلى مستو

، دون ٪95من إلى  11هيكتوباسكال الرطوبة النسبية  718 هيكتوباسكال إلى

درجة  ° 61إلى 21-) درجة فهرنهايت 141درجة فهرنهايت إلى +  4 تكاثف

 ، دون تكاثف٪95إلى  5الرطوبة النسبية من مئوية( 

 التوافق الكهرومغناطيسي

 IEC( وفقًا للمواصفة القياسية EMCيتوافق جهاز لوميس مع جميع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسية المطبقة )

لسكنية والتجارية والصناعات الخفيفة. يوصى بحفظ أجهزة االتصاالت المتنقلة على بعد ، للبيئات ا2014 :60601-1-2

 .متر على األقل من الجهاز 1

  الرابط التالي على ResMedيمكن العثور على المعلومات المتعلقة باالنبعاثات الكهرومغناطيسية ومناعة جهاز 

www.resmed.com/downloads/devices 

 EN60601-1:2006/A1:2013التصنيف: 

 .IP22"، حماية الدخول BF)العزل المزدوج(، النوع " 2الفئة 

 أجهزة االستشعار

 الضغط: جهاز استشعار

 

 التدفق:جهاز استشعار 

 45إلى + 5-تقع داخليًا عند مخرج الجهاز، نوع ضغط العداد التناظري 

 هيكتوبسكال( 45إلى + 5-متر ماء )سنتي

 181إلى + 71-يوضع داخليًا عند مدخل الجهاز، نوع تدفق الكتلة الرقمي، 

 لتر/دقيقة

 الحد األقصى للضغط الثابت ذو الخطأ الواحد

 سيتم إيقاف تشغيل الجهاز في حالة وجود خطأ واحد إذا تجاوز ضغط الحالة المستقر:

 هيكتوبسكال( ألكثر من ثانية واحدة. 11) 2سنتيمتر ماء 41ثواٍن أو  6ل( ألكثر من هيكتوبسكا 11)2سنتيمتر ماء  11

http://www.resmed.com/downloads/devices
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 الصوت

 ISOيُقاس مستوى الضغط حسب 

)وضع  80601-2-70:2015

CPAP:) 

  :جهاز سليم الين

 :المعيار

جهاز سليم الين أو المعيار 

 :والترطيب

 ISOيُقاس مستوى الطاقة حسب 

)وضع  80601-2-70:2015

CPAP:) 

  :هاز سليم الينج

  :المعيار

جهاز سليم الين أو المعيار 

 :والترطيب

قيم انبعاث ضوضاء مزدوجة الرقم 

 ISOمعلنة وفقًا للمعيار 

4871:1996 

 

 

 ديسبل 2ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  25

 ديسبل 2ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  25

 بلديس 2ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ 27

 

 

  ديسبل 2ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  11

  ديسبل 2ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ  11

  ديسبل 2ديسبل مع نسبة عدم اليقين تقدر بـ 15

 الجهاز ووحدة الترطيب-الهيكل 

× االرتفاع × األبعاد )العرض 

 العمق(:

 ISOمخرج الهواء )يتوافق مع 

5356-1:2004 :) 

جهاز ووحدة ترطيب قابلة الوزن )ال

 للتنظيف(: 

  :تركيب الهيكل

  :سعة الماء

-وحدة الترطيب القابلة للتنظيف 

    المادة:

 بوصة 5991× بوصة  11914× بوصة  4957

 مللي متر( 151× مللي متر  255× مللي متر  116)

 مللي متر 22

 جرام( 1268أونصة ) 44

 تلدن حراري هندسي مثبط للهب

 مللي لتر 181ى لخط الملء حتى الحد األقص

المقاوم للصدأ والفوالذ  بالستيك مصبوب بالحقن، ومانع تسرب من السيليكون

 وختم السيليكون

 درجة الحرارة

 :د األقصى لصفيحة السخانحال

 :قطع دائرة

  الحد األقصى لدرجة حرارة الغاز:

 

 مئوية( درجة 68درجة فهرنهايت ) 154

 ئوية(درجة م 74درجة فهرنهايت ) 165

 درجة مئوية( 41)≥درجة فهرنهايت  116≥ 

 مرشح الهواء

 المعيار:

 

 

 :للحساسية المضاد

 المادة: ألياف غير منسوجة من البوليستر

 ميكرون 7لغبار بحجم ~ %75متوسط التوقيف: <

 المادة: ألياف األكريليك والبولي بروبلين في حامل من مادة البولي بروبيلين

 195لغبار بحجم ~  ٪81ميكرون. <  8-7حجم ~ لغبار ب ٪98الكفاءة:< 

 ميكرون

 الطائراتعلى ستخدام اال

، الفئة م( 21، القسم RTCA / DO-160) (FAAأن الجهاز يلبي متطلبات إدارة الطيران الفيدرالية ) ResMedتؤكد 

 مراحل السفر الجوي. علجمي

 وحدة السلكية

 3G، 4G (LTE) ،خلوي                                                             2G   التكنولوجيا المستخدمة:

يُوصى بوضع الجهاز على مسافة   ،سنتيمتر( من الجسم أثناء التشغيل. ال ينطبق على األقنعة 2بوصة بحد أدنى ) 198ُُ

 أو األنابيب أو الملحقات. قد ال تكون التكنولوجيا متاحة في جميع المناطق.
 لنطاق ضغط التشغي

S, ST, T, PAC, iVAPS:  

CPAP  

 

  هيكتوبسكال( 25إلى  2) 2سنتمتر ماء  25إلى  2

 هيكتوبسكال( 21إلى  4)2سنتيمتر ماء  21إلى  4
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 األكسجين التكميلي

 :الحد األقصى للتدفق

 

لتر/دقيقة  4، (S ،ST ،T ،PAC ،CPAPلتر/دقيقة )15

(iVAPS) 

 مسار تدفق الهواء المضغوط

 

 مجّس التدفق (1
 نافخ الهواء (2

 مجّس الضغط (1

 القناع (4
 أنبوب الهواء (5

 وحدة الترطيب (6

 الجهاز (7
 مرشح المدخل (8

 حياتك حدد أسلوب

 :الجهاز، وحدة تزويد الطاقة

 :وحدة ترطيب قابلة للتنظيف

 :أنبوب هواء

 

 سنوات 5

  عامين ونصف

  أشهر 6

 عام

 .لهذا الجهاز المشغل المقصودهو الشخص د المريض يع  

 يبأداء وحدة الترط

 ضغط القناع

 

ماء 

 (هيكتوبسكال)سنتيميتر

مخرج الرطوبة 

 النسبية االسمية

٪  

 

  4اإلعداد 

 

 

 

 8اإلعداد 

القيمة االسمية لناتج 

الرطوبة الفعلية
1 

AH
2BTPS 

4اإلعداد 
 

 

 

 

 8اإلعداد 

1 85 111 6  >11 

4 85 111 6  >11 

11 85 111 6  >11 

21 85 91 6  >11 

25 85 91 6  >11 
1AH - الرطوبة المطلقة بوحدة مجم/لتر 
2BTPS - درجة حرارة الجسم والتشبع بالضغط 
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 أنبوب الهواء
 القطر الداخلي الطول المادة أنبوب الهواء

بائية وبالستيك مكونات كهر كاليمت الين آير

 مرن

 متر( 2بوصة ) 6أقدام  6

 

مللي  15بوصة ) 196

 متر(

ئية وبالستيك مكونات كهربا كاليمت الين آير أوكسي

 مرن

 199بوصة ) 4أقدام  6

 متر(

مللي  19بوصة ) 1975

 متر(

 متر( 198أقدام ) 6 بالستيك مرن سليم الين

 

مللي  19بوصة ) 1975

 متر(

 معياري

 

 متر( 2بوصة ) 6أقدام  6 بالستيك مرن

 

مللي  19بوصة ) 1975

 متر(

 1بوصة ) 11أقدام  9 بالستيك مرن متر 1

 متر(

مللي  19بوصة ) 1975

 متر(

 درجة مئوية( 41)≥ فهرنهايت  116≥ قاطع دائرة درجة الحرارة ألنبوب الهواء الساخن: 

 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

 ناع.تركيبه على الق

 ءبارللکهللكهرباء أو المقاومة صلة ولمواء الهب انابيدم أال تستخ. 

  ة الظاهرة على شاشةقيم درجة الحرارة وإعدادات الرطوبة النسبيلم يتم قياس. 

 القيم المعروضة

 دقة العرض النطاق القيمة
 مجّس الضغط عند مخرج الهواء:

 25–2سنتيمتر ماء) 25–2 ضغط القناع

 هيكتوبسكال(

 191سنتيمتر ماء)191

 هيكتوبسكال(

 قيم التدفق المشتقة:

 لتر/دقيقة 1 لتر/دقيقة 121إلى  1 تسرب

 مللي لتر 1 مللي لتر 4111–1 الحجم المدي

 نبضة في الدقيقة 1 نبضة في الدقيقة 51-1 معدل التنفس

 ثانية 191 ثانية 491-191 الزمن األولي

 I:E  1:111–2:1 191نسبة 

 0الدقة القيمة
  :1قياس الضغط

من القيمة  ٪4هيكتوبسكال( +  195سنتيمتر ماء) 195±]   2ضغط القناع

 المقاسة[

  1قيم التدفق والقيم المشتقة من التدفق

من القراءة، أيهما كان أكبر، بتدفق  ٪11لتر/دقيقة أو  6±  تدفقال

 لتًرا/دقيقة 151إلى  1إيجابي من 

من القراءة، أيهما كان أكبر، بتدفق  ٪21لتر/دقيقة أو  12±   2تسربال

 61إلى  1إيجابي من 

 ٪21± 2،1الحجم المدى

 191±  2،1معدل التنفس 

 ٪21± تنفس الدقيقة
 .يُعبّر عن النتائج من حيث ظروف الضغط والحرارة القياسية، والجفاف1
 .لتر/دقيقة 1لتر أو التنفس لكل دقيقة مللي  111قد تقل الدقة بوجود التسربات واألكسجين التكميلي واألحجام المدية >2
والجدول  111" ألجهزة دعم التنفس في الرعاية المنزلية )الشكل EN ISO 10651-6:2009تم التحقق من دقة القياس طبقًا لـ" 1

 .اسمية ResMed( باستخدام تدفقات تنفس قناع 111



   
 

 22صفحة رقم 

 

 عدم التيقن من نظام القياس
 فإن عدم التيقن من معدات اختبار المصنع هو: ،ISO 80601-2-70: 2015وفقًا لمعايير 

 من القراءة )أيهما كان أكبر( ٪297± لترات/دقيقة أو  195± لقياسات التدفق

 من القراءة )أيهما كان أكبر( ٪6± مللي لتر أو  5± مللي لتر( 111لقياسات الحجم )> 

 )أيهما كان أكبر(من القراءة  ٪1مللي لتر أو  21± مللي لتر( 111)≤ لقياسات الحجم 

 هيكتوبسكال( 1915سنتيمتر ماء ) 1915±  لقياسات الضغط 

 مللي ثانية 11±   لقياسات الوقت

 قة الضغطد
 "ISO 80601-2-70:2015هيكتوبسكال( وفقًا للمعيار " 11سنتيمتر ماء ) 11الحد األقصى لتغير الضغط الثابت عند 

 SlimLineسليم الين  أنبوب الهواء لجهاز أنبوب الهواء القياسي 

 هيكتوبسكال( 195)± سنتيمتر ماء  195±  هيكتوبسكال( 195)± سنتيمتر ماء  195±  دون ترطيب

 هيكتوبسكال( 195)± سنتيمتر ماء  195±  هيكتوبسكال( 195)± سنتيمتر ماء  195±  مع الترطيب

 "ISO 80601-2-70:2015الحد األقصى لتغير الضغط الديناميكي وفق ا للمعيار"
 الجهاز دون ترطيب وأنبوب الهواء القياسي/ الجهاز مع الترطيب وأنبوب الهواء القياسي

الضغط/]سنتيمتر ماء 

 )هيكتوبسكال([

 نبضة في الدقيقة  15 في الدقيقة اتنبض 11

 

 نبضة في الدقيقة 21

 

4 195/195 195/195  198/198  

8 195/195 195/195  198/198  

12 195/195 195/195  198/198  

16 195/195 195/195  198/198  

21 195/195 195/195  198/198  

25 191  /191: 195  /194 197  /197 

 الجهاز دون ترطيب وأنبوب هواء لجهاز سليم الين / الجهاز مع الترطيب وأنبوب هواء جهاز سليم الين

الضغط/ ]سنتيمتر ماء 

 )هيكتوبسكال([

 نبضة في الدقيقة  15 نبضة في الدقيقة 11

 

 نبضة في الدقيقة 21

 

4 195/195 195/195 198/198 

8 195/195 195/195 198/198 

12 195/195 195/195 198/198 

16 195/195 195/195 198/198 

21 195/195 195/195 198/198 

25 191  /191: 196  /195 198  /198 

 المستوى يثنائ-دقة الضغط 

 .ISO 80601-2-70:2015الضغط الديناميكي وفقًا للمعيار  الحد األقصى لتنوع

 الجهاز دون ترطيب وأنبوب هواء جهاز سليم الين / الجهاز مع الترطيب وأنبوب هواء جهاز سليم الين
 ( )المتوسطات، االنحرافات المعيارية( \ضغط الشهيق )سنتيمتر ماء  معدل التنفس

6 11 16 21 25 

في  اتنبض 11

 الدقيقة

-1919 ,1911  /-

1922 

1911 

-1911 ,1917  /-

1922 

1911 

1917 ,1915  /-

1924 

1911 

-1911 ,1919  /-

1929 

-1911 

1912 ,1911  /-

1926 

-1912 

-/  1918, 1912 نبضة في الدقيقة 15

1922 

1911 

1912 ,1911  /-

1922 

1911 

1915 ,1911  /-

1926 

1911 

1915 ,1911  /-

1911 

1912 

1916 ,1912  /-

1911 

1912 

-/  1911, 1917 نبضة في الدقيقة 21

1921 

1911 

1921 ,1911  /-

1928 

1911 

1925 ,1911  /-

1914 

1911 

1921 ,1917  /-

1918 

1912 

1912 ,1912  /-

1941 

1911 

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

2 6 12 17 21 

في  اتنبض 11

 الدقيقة

-1914 ,1911  /-

1927, 

1911 

-1916 ,1911  /-

1929, 

1912 

-1911 ,1911  /-

1914, 

1912 

-1916 ,1915  /-

1911, 

1911 

-1917 ,1915  /-

1911, 

1912 

-/  1911, 1916- نبضة في الدقيقة 15

1925, 

1911 

-1921 ,1911  /-

1911, 

1912 

-1921 ,1915  /-

1915, 

1911 

-1921 ,1915  /-

1918, 

1912 

-1921 ,1918  /-

1918, 

1912 

-/  1911, 1927- نبضة في الدقيقة 21

1917, 

1911 

-1926 ,1912  /-

1914, 

1911 

-1925 ,1911  /-

1918, 

1911 

-1929 ,1911  /-

1941, 

1912 

-1911 ,1911  /-

1945, 

1911 



   
 

 21صفحة رقم 

 

 لهواء القياسيالجهاز دون ترطيب وأنبوب الهواء القياسي/ الجهاز مع الترطيب وأنبوب ا
 ضغط الشهيق )سنتيمتر ماء ]هيكتوبسكال[( )المتوسطات، االنحرافات المعيارية( معدل التنفس

 6 11 16 21 25 

في ات نبض 11

 الدقيقة

-1926 ,1911  /-

1952 

1911 

-1925 ,1912  /-

1951 

1912 

-1924 ,1912  /-

1951 

1911 

-1925 ,1912  /-

1954 

1912 

-1921 ,1912  /-

1951 

1912 

-/  1911, 1926- نبضة في الدقيقة 15

1951 

1911 

-1925 ,1911  /-

1954 

1911 

-1926 ,1911  /-

1956 

1911 

-1911 ,1911  /-

1958 

1912 

-1911 ,1915  /-

1961 

1911 

-/  1912, 1925- نبضة في الدقيقة 21

1952 

1911 

-1929 ,1912  /-

1958 

1911 

-1914 ,1912  /-

1962 

1911 

-1916 ,1912  /-

1967 

1912 

-1916 ,1911  /-

1969 

1912 

 

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

2 6 12 17 21 

في  اتنبض 11

 الدقيقة

-1928 ,1911  /-

1941, 

1911 

-1911 ,1911  /-1951, 

1911 

-1911 ,1911  /-

1954, 

1911 

-1911 ,1911  /-

1958, 

1911 

-1914 ,1911  /-

1961, 

1912 

-/  1912, 1924- نبضة في الدقيقة 15

1917, 

1911 

-1929 ,1912  /-1947, 

1911 

-1915 ,1911  /-

1955, 

1911 

-1918 ,1911  /-

1962, 

1912 

-1942 ,1912  /-

1966, 

1911 

-/  1921, 1915- نبضة في الدقيقة 21

1918, 

1911 

-1911 ,1912  /-1951, 

1912  

-1917 ,1912  /-

1957, 

1912 

-1941 ,1912  /-

1965, 

1912 

-1948 ,1912  /-

1968, 

1912 

 6691من فترات مرحلة الشهيق و %8898و 6191ملحوظة: يعتمد الجدول أعاله على بيانات تغطي بين 

طالق من فترات مرحلة الزفير. تبدأ منافذ زمن البيانات هذه فوًرا بعد فترات فرط/انخفاض اإل %9194و

العابرة األولية وتنتهي عند النقطة التي يتراجع عندها التدفق إلى قيمة مطلقة مساوية لنقطة البدء، نحو نهاية 

 .مراحل الن ف س )يتوافق هذا مع % نطاقات القيمة المقدمة أعاله مباشرة(

 التدفق )الحد األقصى( عند قيم الضغط التي تم ضبطها

 " بنهاية أنبوب الهواء المحدد:ISO 80601-2-70:2015"يتم قياس ما يلي وفقًا للمعيار 

 
 الضغط

سنتيمتر ماء 

 )هيكتوبسكال(

 لوميس والترطيب والمعيار لوميس والمعيار لتر/دقيقة

 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

وتحتاج  ةتحتاج األجهزة الكهربائية الطبية إلى تدابير وقائية خاصة فيما يتعلق باالنبعاثات الكهرومغناطيسي

 المزودة في هذه الوثيقة. ةا ووضعها في الخدمة طبقًا لمعلومات االنبعاثات الكهرومغناطيسيإلى تثبيته

(. إال أنه في حال اشتبهت بتأثر أداء EMCتم تصميم جهاز لوميس للوفاء بمعايير التوافق الكهرومغناطيسي )

 ل المحتمل.الجهاز )مثل الضغط أو التدفق( بجهاز آخر، فانقل الجهاز بعيًدا عن سبب التداخ



   
 

 24صفحة رقم 

 

 االنبعاثات الكهرومغناطيسية-دليل وبيان المصنّع 

هذا الجهاز مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. ينبغي على العميل أو مستخدم 

 الجهاز التأكد من استخدام الجهاز في بيئة مماثلة.
 دليل-البيئة الكهرومغناطيسية  االمتثال فحص االنبعاثات

يستخدم الجهاز طاقة التردد الراديوي فقط لوظيفته الداخلية.  1المجموعة  "CISPR 11نبعاثات تردد الراديو "ا

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  Bفئة  "CISPR 11انبعاثات تردد الراديو "

المباني المنزلية وتلك المتصلة مباشرة بشبكة الفولت 
المنخفض العامة التي تزود المباني المستخدمة ألغراض 

 سكنية.

 االنبعاثات التوافقية

"IEC 61000-3-2" 

  Aفئة 

 انبعاثات ترددية/تغيرات فولتية

"IEC 61000-3-3" 

  متوافق

 المناعة الكهرومغناطيسية-دليل وبيان المصنّع 
 دليل البيئة الكهرومغناطيسية  مستوى االمتثال IEC60601-1-2مستوى اختبار   اختبار المناعة

إطالق الشحنات الكهربائية 

 IEC 61000-4-2الساكنة 

 

 تالمس كيلو فولت ±6

 كيلو فولت هواء ±8

 كيلو فولت ±8

 تالمس

 ولت هواءكيلو ف±15

ينبغي أن تكون األرضيات من الخشب أو األسمنت أو 

بالط السيراميك. إذا كانت األرضيات مغطاة بمادة 

على  %11صناعية، ينبغي أن تكون الرطوبة النسبية 

 األقل.

الزوال/االنفجار الكهربائي 

 IIEC 61000-4-4السريع 

كيلو فولت لخطوط تزويد  ±2

 الطاقة

تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقليدية  ينبغي أن كيلو فولت ±2

 للبيئة التجارية أو بيئة المستشفى.

كيلو فولت لخطوط  ±1 

 المدخل/المخرج

كيلو فولت  ±1

 لخطوط

 المدخل/المخرج

 

 اندفاع التيار

"IEC 61000-4-5 

 كيلو فولت وضع تفاضلي ±1

 كيلو فولت وضع عام ±2

كيلو فولت وضع  ±1

 تفاضلي

ع كيلو فولت وض ±2

 عام

ينبغي أن تكون جودة مصادر الطاقة كتلك التقليدية 

 للبيئة التجارية أو بيئة المستشفى.

انخفاضات الفولتية، 

المقاطعات القصيرة 

واختالفات الفولتية على 

 خطوط مدخل مزود الطاقة 

"IEC 61000-4-11" 

<5% Ut 

( لنصف Utانخفاض في  95%)

 دورة 

 

صادر الطاقة كتلك التقليدية ينبغي أن تكون جودة م فولت  111

 للبيئة التجارية أو بيئة المستشفى.

 

 41% UT  

 5( لكل UTانخفاض في  61%)

 دورات

إذا كان مستخدم الجهاز يتطلب تشغياًل مستمًرا أثناء  فولت  241

انقطاعات التيار الكهربائي، يوصى بأن يتم تزويد 

 الجهاز بالطاقة من مصدر طاقة غير متقطع.

 71% UT  

 25( لكل UTانخفاض في  11%)

 دورة

  

 <5% Ut 

( لمدة UTانخفاض في  95%)<

 ثواني 5

  

هرتز(  51/61تردد الطاقة )

 IECحقل مغناطيسي 

61000-4-8 

ينبغي أن تكون الحقول المغناطيسية لتردد الطاقة عند   أمبير/متر 11  أمبير/متر 1

 مستويات تشابه الموقع

 بيئة مستشفى عادية . التقليدي في بيئة تجارية أو

التردد الراديوي الموصل 

IEC 61000-4-6 

 

1 Vrms 

ميجا  81كيلو هرتز إلى 151

 هرتز

1 Vrms 

كيلو هرتز إلى 151

 ميجا هرتز 81

ينبغي عدم استخدام معدات االتصاالت المحمولة 

والمتنقلة ذات التردد الراديوي على مسافة من أي 

ك، أقل من جزء من الجهاز، بما في ذلك األسال

مسافة الفصل الموصى بها والمحسوبة من المعادلة 

 المطبقة على تردد جهاز اإلرسال.



   
 

 25صفحة رقم 

 

 
 ة الكهرومغناطيسيةئدليل البي االمتثال مستوى IEC60601-1-2مستوى اختبار  اختبار المناعة

 IECتردد الراديو المنبعث 

61000-4-3 

 مسافة الفصل الموصي بها فولت/متر11 فولت/متر1

جيجا  295ميجا هرتز إلى  81 

 هرتز

ميجا هرتز إلى  81

 جيجا هرتز 295

d = 0.35 √P 

d = 0.35√P80  ميجا هرتز  811ميجا هرتز إلىd 

= 0.35√P800  جيجا هرتز 295ميجا هرتز إلى 

( هي معدل طاقة المخرج القصوى جهاز Pحيث )

( هي d( طبقًا لمصنّع الناقل، و)Wاإلرسال بالواط )

(. قوى الحقل mفصل الموصى بها باألمتار )مسافة ال

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:

اة، وبث ل من أجهزة اإلرسال الثابتة مثل محطات القاعدة لهواتف الراديو )الخليوية/الالسلكية( ومحطات الراديو األرضية المتنقلة، وراديو الهوقوى الحق (أ)

ينبغي التفكير في إجراء  وبث التليفزيون ال يمكن توقعها نظريًا بدقة. لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية نتيجة ناقالت التردد الراديوي الثابتة، FMو AMراديو 

ق أعاله، فتنبغي استطالع موقع كهرومغناطيسي. إذا كانت قوى الحقل في الموقع الذي يتم فيه استخدام الجهاز تتجاوز مستوى امتثال التردد الراديوي المطب

اءات إضافية، مثل إعادة توجيه الجهاز أو تغيير قد يلزم اتخاذ إجر، إذا تمت مالحظة أداء غير طبيعي مراقبة الجهاز للتأكد من تشغيله بشكل طبيعي.

 موضعه.

 فولت/متر. 1ميجا هرتز، ينبغي أن تكون قوى الحقل أقل من  81كيلو هرتز إلى  151في نطاق التردد  )ب( 

 مالحظات:

 Ut .هو فولطية مخرج التيار المتردد الرئيسية قبل تطبيق مستوى االختبار 

  ينطبق نطاق التردد األعلى. ميجا هرتز، 811ميجا هرتز و 81عند 

  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

المنبعثة للسيطرة. يمكن للعميل الراديوي  بيئة تخضع فيها إزعاجات التردد الجهاز مخصص لالستخدام في 

أو مستخدم الجهاز أن يساعد في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خالل الحفاظ على مسافة دنيا بين أجهزة 

اقة المخرج إرسال التردد الراديوي المحمولة والمتنقلة )الناقالت( والجهاز كما هو موصى به أدناه، طبقًا لط

 .القصوى ألجهزة االتصاالت

 مسافة الفصل طبقًا لتردد جهاز اإلرسال )متر( أقصى مخرج طاقة مصنف لجهاز اإلرسال )وات(
 ميجا هرتز 81كيلو هرتز إلى  151  

d = 0.35 √P  

 ميجا هرتز 811ميجا هرتز إلى  81

d = 0.35 √P  

 295ميجا هرتز إلى  811

 d = 0.7 √Pجيجا هرتز

1911 19115 19115 19171 

1911 1911 1911 1922 

1 1915 1915 1971 

11 191 191 292 

111 195 195 791 

( dتحديد مسافة الفصل الموصى بها )يمكن للناقالت المصنفة عند أقصى طاقة مخرج غير مدرجة أعاله، 

ف أقصى مخرج طاقة ( هي تصنيPباألمتار باستخدام المعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال، حيث )

 لجهاز اإلرسال بالوات طبقًا لمصنّع جهاز اإلرسال.



   
 

 26صفحة رقم 

 

 :مالحظات

  ميجا هرتز، تنطبق مسافة الفصل لنطاق التردد األعلى. 811ميجا هرتز و 81عند 

  قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في كل الظروف. يتأثر التوليد الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس

 واألشخاص.عن البنيات والعناصر 

 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. 

 وزن الجهاز.  تشغيل/ إيقاف.  رقم الجهاز.  رقم التسلسل.  رقم الكتالوج.  

درجة من اتجاه  15حماية ضد األجسام ذات الحجم الصغير ومقاوم للماء المتساقط عند إمالة ما يصل إلى 

 تحديد الرطوبة.  . 2جهاز من الفئة  (. BFالجزء المطبق من نوع )  التيار المباشر. محدد.

 اإلشعاعات غير المؤينة تحديد درجة الحرارة. 

سنة من فترة استخدام حماية البيئة في  11/21 ال يحتوي على المواد الخطرة البيئية الصينية 

وصفة طبية فقط )في الواليات المتحدة األمريكية، يقيد القانون الفيدرالي بيع هذه األجهزة الصين 

استخدم الحد األقصى لمستوى الماء.   إال عن طريق أو بناًءا على طلب الطبيب(.

 تحديد الضغط الجوي. ارتفاع التشغيل.   لماء المرشح فقط.ا

غير آمن في الرنين المغناطيسي )ال    M، الفئة RTCA DO-160من  21يتوافق مع القسم  

 جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي(. تستخدمه بالقرب من 

 

 المعلومات البيئية 

ات بلدية غير مصنفة. للتخلص من جهازك، ينبغي ينبغي التخلص من هذا الجهاز بشكل منفصل وليس كنفاي

عليك استخدام أنظمة الجمع وإعادة االستخدام وإعادة التدوير المالئمة والمتاحة في منطقتك. استخدام أنظمة 

لتقليل الضغط على الموارد الطبيعية ومنع المواد  ةمصممالالجمع وإعادة االستخدام وإعادة التدوير هذه 

  بالبيئة. الخطرة من اإلضرار

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 

أو الموزع المحلي، أو توجه  الخاص بك ResMedالخاص بك، يرجى االتصال بمكتب  ResMedجهاز 

 www.resmed.com/environmentإلى 

 

 الصيانة

. ResMedإلى توفير عملية آمنة وموثوقة عند التشغيل وفقًا للتعليمات التي يوفرها  لوميس يهدف جهاز

إذا كان  ResMedقبل مركز خدمة معتمد من بأن يتم فحص جهاز لوميس وصيانته من  ResMedتوصي 

هناك أي عالمة على الغطاء أو تساورك أي مخاوف تجاه عمل الجهاز. خالف ذلك، ال ينبغي أن تكون 

 .التصميمي أسلوب الحياة تكون مطلوبة خاللال الخدمة والفحص من المنتجات التي عموًما 

http://www.resmed.com/environment


   
 

 27صفحة رقم 
 

 ضمان محدود
الخاص بك خاٍل من  ResMed") أن منتج ResMed(یشار إلیھا بـ " ResMed Pty Ltdتضمن شركة 

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

  أنظمة القناع (بما في ذلك إطار القناع والوسادة وغطاء الرأس
 واألنبوب)

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

 یوًما 90

 ل ة البطاریة الداخلیة والخارجیة بطاریات لالستخدام في أنظم
ResMed 

 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 
 ةأجھزة مراقبة المعایر 

 سنة واحدة

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

 وحدات الترطیب 
 ملحقات البطاریة 
 أجھزة التشخیص /التصفیة القابل للحمل 

 سنتان

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

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

 ResMedم یتم اعتمادھا بشكل صریح بواسطة في المنتج؛ ب) اإلصالحات المجراة من قبل أیة جھة صیانة ل
 إلجراء اإلصالحات 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 األصلیة باطالً. ینبغي تنفیذ مطالبات 
 یق العمیل األولي عند نقطة الشراء.الضمان بشأن منتج معیب عن طر

یحل ھذا الضمان محل جمیع الضمانات الضمنیة أو المصرح بھا األخرى بما في ذلك أي ضمان ضمني یتعلق 
بصالحیة التسوق أو المالءمة لغرض معین. ال تسمح بعض المناطق أو الدول بفرض قیود على طول مدة استمرار 

 طبیق القید المذكور سلفًا علیك.أي ضمان ضمني ومن ثَمَّ قد یتعذر ت
المسؤولیة عن أیة أضرار عرضیة أو استتباعیة یُدَّعى أنھا نتجت عن بیع أو تركیب أو  ResMedال تتحمل 

. ال تسمح بعض المناطق أو الدول باستبعاد أو تقیید األضرار االستتباعیة ResMedاستخدام أي منتج من منتجات 
 تطبیق القید المذكور سلفًا علیك. أو العرضیة ومن ثَمَّ قد یتعذر

یمنحك ھذا الضمان حقوقًا قانونیة محددة، وقد تكون لك حقوق أخرى تختلف من منطقة إلى أخرى. للحصول على 
 .ResMed المحلي لدیك أو مكتب ResMedمعلومات إضافیة عن حقوق الضمان الخاصة بك، اتصل بوكیل 

 معلومات إضافیة
 ز، فاتصل بمقدم الرعایة الخاص بك.أو تطلب معلومات إضافیة حول كیفیة استخدام الجھاإذا كانت لدیك أیة أسئلة 

 



ResMed.com
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ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista  

NSW 2153 Australia 

انظر الموقع اإللكتروني www.resmed.com لمعرفة مواقع ResMed األخرى حول العالم. لبراءة االختراع ومعلومات الملكية الفكرية األخرى، 
انظر Air10 . www.resmed.com/ip وLumis وClimateLine وSlimLine وHumidAir وSmartStart وVPAP هي عالمات تجارية لشركة 
ResMed المحدودة. تم تسجيل ClimateLine وSlimLine وSmartStart وVPAP في مكتب تسجيل براءات االختراع والعالمات التجارية في 

2020-11 288182/1 ResMed. 2020 © .المحدودة SD-3C هو عالمة تجارية لشركة SD Logo الواليات المتحدة. شعار
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