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 1 العربية  
 

 
 مقدمة 

ل  اقرأ الدليل بالكامل قبل استخدام الجهاز. دليل املستخدم هذا موجه ملستخدم ليس طبيبًا، وال يتضمن جميع املعلومات املوجودة يف الدلي
 الرسيري. 

 

 دواعي االستخدام 
تنفًسا تلقائيًا واملرىض   ن ال يعتمدون عىل أجهزة تنفس ويتنفسونىض البالغ� الذير م لتوف� التهوية لل  Stellar 100/150مم جهاز صُ 

كجم فأكرث) الذين يعانون قصوًرا تنفسيًا أو فشًال تنفسيًا، مصحوبًا أو غ� مصحوب بانقطاع النفس االنسدادي النومي. والجهاز  13األطفال (

من االستخدام الثابت،  . ويشمل تشغيل الجهاز كًال )ResMedاستخدام ص�م ترسب  ع ممصمم لالستخدام غ� الباضع أو االستخدام الباضع (
 ك� يف املستشفى أو املنزل، أو االستخدام املتنقل، مثل الكريس املتحرك. 

 موانع االستخدام 
 Stellar جهازعىل األكرث.  سفيف حاالت املرىض الذين ال يستطيعون تحمل إال فرتات وجيزة من انقطاع التن Stellarنع استخدام جهاز �

 للحياة. ليس جهازًا تنفسيًا داعً� 
 :إذا كانت لديك أي من الحاالت اآلتية، فأخرب طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز

 اسرتواح الصدر أو اسرتواح املنصف  •
 غط دم منخفض بصورة مرضية، خصوًصا إذا كان مصحوبًا بنفاد الحجم داخل األوعية الدموية ض •
 اعي أو إصابة أو جراحة قحفية حديثة ل النخئارسب الست •
 فقاعي الشديدرض الرئة الم •
 لجفاف.ا •
 ).MRI) يف بيئة التصوير بالرن� املغناطييس (XPODأو مقياس التأكسج النبيض (مبا يف ذلك جهاز  Stellarنع استخدام جهاز �

 يف االستخدام الباضع.  1AutoEPAP�نع استخدام 
  جميع البالد.يفهذه امليزة غ� متوفرة  1

 
 

 اآلثار الضارة
 لذي وصف لك العالج عن أي أمل يف الصدر غ� عادي أو صداع شديد أو انقطاع نفس متزايد. طبيبك ا إبالغ كنبغي لي

 �كن أن تحدث اآلثار الجانبية اآلتية أثناء التنفس غ� الباضع بالجهاز: 
 جفاف األنف أو الفم أو الحلق  •
 زيف األنف ن •
 النتفاخا •
 الراحة يف األذن أو الجيوب األنفية  بعدم عورش •
 هيج الع� ت •
 فح الجلدي. لطا •
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 Stellarنبذة عن جهاز 

 
 : Stellarيضم جهاز 

 مرت • رشيحة  2• مرشح هواء ضعيف التأريج • سلك طاقة تيار متناوب • حقيبة حمل • أنبوب هواء  Stellar• جهاز 
 ResMed USB منخفض الضغط�• موصل أكسج  . 

 :Stellarاملكونات االختيارية اآلتية متوافقة مع جهاز 
بالتسخ� • مرّشح   H4i™• أنبوب هواء شفاف (لالستخدام مرة واحدة) • مرطب  SlimLine™أمتار • أنبوب هواء  3واء • أنابيب ه

كسج النبيض  ياس التأ قم  • مستشعرات ODPResMed X) • مقياس تأكسج  HMEF• مرّشح مبادل الحرارة والرطوبة (بكت�ي/ف�ويس 
™Nonin �2 املستنشق (• أدوات مراقبة الجزء الكرسي لألكسجFiO كابل خارجي، مهايئ عىل شكل حرف) (T  مستشعر مراقبة • (

2FiO  حقيبة تنقل جهاز •Stellar  ص�م ترسب •ResMed  غالف األنابيب • محول تيار مستمر •Stellar. 
  طراز املنتج. ىلع تعتمد  بعد عنوصلة اإلنذار  1

 
 

 املقبض
 

  H4i صلقابس مو 
 ووصلة التيار املتناوب 

 
  وصلة أشعة تحت
 واءالحمراء ملرطب اله

 

 مخرج الهواء
 

 مفتاح تشغيل الطاقة/االستعداد 
 

 مقبس طاقة التيار املتناوب 
 

 ار املبارش التي اقةمقبس ط
 

 XPOD توصيل مقياس التأكسج النبيض
 )كرس األكسج� املستنشق( 2FiO وصلة حساس 

 USB يحةمنفذ بيانات لرش 
 1ة اإلنذار عن بعدوصل 

 ارش بكمبيوترمنفذ بيانات للتوصيل املب 
 

 مدخل األكسج� 

 غطاء مرشح الهواء 
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 تحذير  

. �كن أن يؤدي توصيل أنابيب هواء أو  ResMedلهواء وامللحقات املوىص بها من قِبل فقط مع أنابيب ا Stellarنبغي استع�ل جهاز ي
 ملحقات أخرى إىل اإلصابة أو تلف الجهاز.

هزة التنفس عىل  جأ عىل ملحقات  علحصول عىل معلومات حول امللحقات املتوافقة مع هذا الجهاز، اطلل

www.resmed.com/accessories . 
 

 وصلة املريض 
(اإلعداد)،   Setup. لضبط نوع وصلة املريض، اذهب إىل قامئة  Stellarخدام كل من األقنعة وأنابيب الفغر الرغامي مع جهاز كن است �

 تقدمة). ملا(اإلعدادات  Advanced Settings(اإلعدادات الرسيرية)، ثم  Clinical Settingsوحدد 
قنعة. للحصول عىل قامئة كاملة باألقنعة املتوافقة مع هذا الجهاز، اطلع عىل  للحصول عىل معلومات حول استخدام األقنعة، اطلع عىل دليل األ 

لتواصل  . إذا مل يكن لديك اتصال باإلنرتنت، يرجى اwww.resmed.com/downloads/devicesقامئة توافق القناع/الجهاز عىل 

 .ResMed ل مع وكي
 

 الرتطيب
من جفاف األنف أو الحلق أو الفم. للحصول عىل معلومات حول استخدام مرطب    وىص باستع�ل مرطب خصوًصا مع املرىض الذين يعانوني

 كجزء من: 
 ). 4(انظر الصفحة  اإلعداد لالستخدام غ� الباضعالباضع، ارجع إىل  س غ�فالتن •
 ). 6(انظر الصفحة  ام الباضعدخاإلعداد لالستلتنفس الباضع، ارجع إىل ا •

 

 البطارية الداخلية 
 تنبيه  

يفقد مؤرش   ور البطارية، قدهع الوقت، ستتناقص سعة البطارية الداخلية. ويتوقف ذلك عىل استخدام الشخص والظروف املحيطة. ومع تدم

 ResMedاملطلوب. وتويص  ية والنظام عىل النحو راملرتبطة بالبطمستوى شحن البطارية دقته. وسيعني ذلك أنه قد ال يتم تفعيل اإلنذارات ا
 تبدال البطارية الداخلية. سباختبار البطارية بعد مرور عام� لتقييم العمر املتبقي للبطارية. وينبغي أن يتوىل وكيل خدمة معتمد اختبار وا

 تكوين دائرة املريض.رية وإعدادات الجهاز و اطحالة وعمر البتتوقف مدة بقاء شحن البطارية عىل حالة الشحن والظروف البيئية و   مالحظة:
لة به. ستعمل البطارية  ص حالة انقطاع الطاقة الكهربائية، سيعمل الجهاز باستخدام البطارية الداخلية إذا مل تكن هناك بطارية خارجية مو يف

)). وتظهر حالة طاقة البطارية يف  31لصفحة ا رظ(ان يةات الفناملواصفالداخلية ملدة ثالث ساعات تقريبًا يف ظل الظروف العادية (ارجع إىل 

سب بالطاقة الكهربائية  ا. افحص حالة البطارية بانتظام أثناء تشغيل الجهاز بالبطارية الداخلية ووصل الجهاز يف الوقت املنLCDأعىل شاشة 
 أو كبديل بالبطارية الخارجية.

 غط زر كتم صوت اإلنذار ملحو اإلنذار.ضا رية الداخلية. باإلضافة إىل ذلك سيظهر إنذار استع�ل البطا
 إلعادة شحن البطارية الداخلية، وصل الجهاز بالطاقة الكهربائية.  

ًعا للظروف البيئية وما إذا كان  يصل إىل أربع ساعات، رغم ذلك، �كن أن يختلف هذا تب قد تستغرق إعادة شحن البطارية الداخلية بالكامل ما
 ستخدام. الجهاز قيد اال 

 

 ةنايالص
 أشهر.  6يجب تفريغ وإعادة شحن البطارية الداخلية كل  

ة الداخلية إىل أن تصل إىل مستوى  ي (يف وضع االستعداد أو التشغيل) واترك الجهاز يعمل بالبطار   Stellarانزع سلك الطاقة أثناء عمل جهاز   .1

 . %50شحن  
 الداخلية بالكامل.   ة ي دة شحن البطار عد توصيل سلك الطاقة بالطاقة الكهربائية. سوف تتم إعا أ  .2
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 التخزين

 تقريبًا لزيادة مدة بقائها.  %50إذا تم تخزين الجهاز لفرتة طويلة، ينبغي أن يكون مستوى شحن البطارية الداخلية 
 . %50أشهر، وإذا لزم األمر، فأعد شحن البطارية الداخلية إىل مستوى شحن   6كلشحن  ستوى المافحص  مالحظة:

 ة البطاري  قت تشغيلو 
عىل معلومات حول وقت تشغيل البطارية الداخلية، ارجع إىل قامئة توافق البطارية/الجهاز عىل   لو صللح

www.resmed.com/downloads/devices. 
 

 ResMed USBرشيحة 
حدثة للجهاز.  مع الجهاز سواء ملساعدة الطبيب يف مراقبة عالجك أو لتزويدك باإلعدادات امل ResMed USBكن استخدام رشيحة �

 ).24(انظر الصفحة إدارة البياناتصول عىل املزيد من املعلومات، ارجع إىل حلل
 

 م عىل طائرة تخداساال 
خالل جميع مراحل السفر جًوا دون اختبارات إضافية أو الحصول عىل موافقة رشكة   Stellarعىل إمكانية استخدام جهاز  ResMedؤكد  ت

 ).33(انظر الصفحة  ات الفنيةفصااملو ارجع إىل الط�ان. 
 

 االستخدام املتنقل 
يف الحاالت التي تتطلب التنقل، مثًال عىل كريس متحرك. لإلعداد واالستخدام   Stellarاستخدام جهاز  Stellarتيح حقيبة تنقل جهاز ت

الخارجية  تنقل لفرتة طويلة، �كن استخدام وحدة إمداد الطاقة ملا . لالستخدامStellarالصحيح، اطلع عىل دليل مستخدم حقيبة تنقل جهاز 

ResMed Power Station II   عىل استخدام األكسج� مع حقيبة تنقل جهاز  يف. تنطبق قيود  ا كمصدر طاقة إضStellar .   للحصول عىل

 املحيل.  ResMedاملزيد من املعلومات، تواصل مع وكيل  
 

 اإلنذار عن بعد
ستخدام  اار عن بعد لنقل اإلنذارات الصوتية والبرصية بوصلة كابل مبارشة. للحصول عىل املزيد من املعلومات حول ذن ن استخدام اإل ك�

 اإلنذار عن بعد، انظر دليل مستخدم اإلنذار عن بعد. 
 

 اإلعداد لالستخدام غ� الباِضع
 تحذير  

الجهاز. تأكد من تركيب مرشح الهواء وغطاء مرشح الهواء طوال  ىل ععريض للسوائل  حمي غطاء مرشح الهواء الجهاز يف حالة االنسكاب ال ي  •
 الوقت.

األرض،  ل الجهاز وفتحات التهوية يف القناع. وإذا وضعت الجهاز عىل واء يف الجزء الخلفي للجهاز وأسف ه أكد من عدم إعاقة جميع مداخل ال ت  •
 غراض األخرى التي �كن أن تسد مداخل الهواء.أل ا و املالبس أو  فتأكد من خلو املنطقة من الغبار ومن أغطية الرسير أ 

 ضادة للكهرباء الساكنة.م جب أن تكون الخراطيم أو األنابيب غ� موصلة للكهرباء و ي  •
 نومك.   ترتك طوًال كب�ًا من أنبوب الهواء أو كابل مستشعر نبض اإلصبع حول قمة رسيرك. فمن املمكن أن يلتف حول رأسك أو رقبتك أثناءال  •

 ه تنبي 
 حرص عىل عدم وضع الجهاز حيث �كن االصطدام به أو حيث يُحتمل أن يتعرث شخص ما يف سلك الطاقة.ا  •
 ظافة املنطقة حول الجهاز.جفاف ون  أكد من ت  •
 الحظات:م
مركز خدمة   باستخدام سلك طاقة التيار املتناوب املرفق مع الوحدة. وإذا لزم استبدال سلك الطاقة، فتواصل مع  ResMedويص ت •

ResMed . 
 ع الجهاز عىل سطح مستٍو بالقرب من مقدمة الرسير. ض •
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 وصل سلك الطاقة.  1
 لطاقة مبأخذ طاقة. ا صل الطرف الحر لسلك  و  2
 . Stellarبالتسخ� مبقدمة جهاز    H4iكب مرطب  ر  3

الهواء بالجهاز   جر الف�ويس بإحكام مبخ/قيد االستخدام، وإذا كان ذلك ممكنًا، فقم بتوصيل املرشح البكت�ي H4iذا مل يكن مرطب  إ 

 .))12(انظر الصفحة  تركيب مرشح بكت�ي/ف�ويس(ارجع إىل 
باستخدام نظام تنفس (يشمل مرّشًحا   ResMed�كن استخدام مرطبات خارجية أخرى لإلعداد غ� الباضع. تويص   مالحظة:

سم ماء مبعدل   5لرتًا/دقيقة و 30سم ماء مبعدل  2ربائية بحد أقىص هك ا خارجيًا) مع معاوقةبكت�يًا/ف�وسيًا وأنابيب هواء ومرطبً 

 لرتًا/دقيقة.  120عدل سم ماء مب 16لرتًا/دقيقة و 60
 . H4i  وصل أحد طريف أنبوب الهواء بإحكام مبخرج هواء  4
 صل نظام القناع بالطرف الحر ألنبوب الهواء. و  5
 . ز الخلفي لتشغيل الجها   ضغط عىل مفتاح الطاقة يف الجزء ا  6
  Advanced Settings  م (اإلعدادات الرسيرية)، ث   Clinical Settings  (اإلعداد)، ثم   Setup  خرت نوع القناع (اخرت قامئة ا  7

 (اإلعدادات املتقدمة)). 
 )). 22فحة  ر الص (انظ   (الخيارات)   Options  (اإلعداد):   Setup  قامئة (تعلم الدائرة) (ارجع إىل    Learn Circuit  م بتنفيذ وظيفة ق  8

 

 بالتسخ� لالستخدام غ� الباضع   H4iتركيب مرطب 
، اطلع عىل دليل مستخدم H4iبالتسخ�. للحصول عىل معلومات بشأن استخدام مرطب   H4iد يويص الطبيب باستع�ل مرطب  ق 

 .H4i مرطب 

 تحذير  
 من االمتالء باملاء. ب ملنع القناع واألنبو   دامًئا عىل سطح مستو أسفل مستوى املريض   H4iع مرطب ض  •
 أكد من أن حجرة املاء فارغة وجافة متاًما قبل نقل املرطب.ت  •
  مخصص لالستخدام املتنقل.خ� غ�س بالت   H4iرطب  م  •
ق من ق حت رة الهواء بانتظام لل متأل حجرة املاء أكرث من الالزم، حيث إنه أثناء االستخدام سيؤدي ذلك إىل انسكاب املاء يف دائرة الهواء. افحص دائ ال  •

أن حجرة املاء غ� مملؤة أكرث من الالزم. عند   عدم وجود ماء مرتاكم. إذا الحظت انسكاب املاء يف دائرة الهواء، فتخلص من املاء وتأكد من 
 .ء ائًدا يف دائرة الهوا سم ماء) فإن استخدام محبس املاء سيمنع انسكاب املاء ع   25مبعدالت ضغط مرتفعة (أعىل من    H4iاستخدام مرطب  

كّونات ذات ين الدائرة خاصًة عند إضافة مو(تعلم الدائرة) مع تغي� تك   Learn Circuitتحقيق التزامن والدقة املثالي�، قم بتنفيذ وظيفة ل  •
بوب ن أ   الوسادة األنفّية أو معاوقة كهربائية مرتفعة أو إزالتها (مثل مرّشح بكت�ي/ف�ويس أو مرطب خارجي أو محبس ماء أو قناع من النوع ذي 

 ).22(انظر الصفحة   (الخيارات)   Optionsقامئة اإلعداد:  هواء). ارجع إىل 
 

 سلك طاقة التيار املتناوب
 مشبك تثبيت السلك  

 

1 

2 

3 4 
5 
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 تنبيه  

فحص دائرة الهواء للتحقق من عدم وجود تكثف لل�ء. استعمل محبس ماء أو غالفًا لألنبوب إذا كان الرتطيب يسبب تكثف املاء  ا

 األنبوب.  داخل
 ظات: حمال 
ة. لذلك، نفذ وظيفة  داومة يف دائرة الهواء وقد يؤثر عىل بدء التشغيل والدوران ودقة معلومات الشاشة والضغوط املولقملزيد املرطب اي •

Learn Circuit   قامئة (تعلم الدائرة) (ارجع إىلSetup :(اإلعداد) Options  (الخيارات) زط الجها)). يضب22 (انظر الصفحة 
 هواء. لا مقاومة تدفق

 . عندما ال يكون الجهاز موصًال بالطاقة الكهربائية H4iيتم تعطيل ميزة التسخ� يف مرطب و •
 

 اإلعداد لالستخدام الباضع
، أو استخدام أنبوب فغر رغامي غ� مكفف أو ذي كفة  ResMedبطريقة باضعة فقط مع ص�م ترسب   Stellar�كن استخدام جهاز 

 . ResMed (24976)ع منفذ ترسب  مفرغة م
 يف االستخدام الباضع. AutoEPAP�نع استخدام 

 تحذير  
. ResMedفل الجهاز وفتحات التهوية يف القناع أو يف ص�م ترسب اء يف الجزء الخلفي من الجهاز وأس و أكد من عدم إعاقة جميع مداخل اله ت  •

أو املالبس أو األغراض األخرى التي �كن أن تسد  ر ي لغبار ومن أغطية الرس وإذا وضعت الجهاز عىل األرض، فتأكد من خلو املنطقة من ا 
 الهواء. مداخل 

 .HMEFبانتظام ك� هو محدد يف التعلي�ت املرفقة مع    HMEF)، استبدل  HMEFرة والرطوبة ( ا ند استخدام مرّشح مبادل الحر ع  •
 الباضع وفًقا للمعيار  م خارجي معتمد لالستخدا يف االستخدام الباضع. يوىص باستخدام مرطب    H4iنع استخدام مرطب  �  •

EN ISO 8185  مجم/لرت.  33مع رطوبة مطلقة أكرث من 
(تعلم الدائرة) عند استخدام دائرة جديدة أو مع تغي� تكوين الدائرة   Learn Circuitذ وظيفة املثالي�، قم بتنفي   ةتحقيق التزامن والدق ل  •

ها (مثل مرّشح بكت�ي/ف�ويس أو مرطب خارجي أو محبس ماء أو نوع ت ربائية مرتفعة أو إزال خاصًة عند إضافة مكّونات ذات معاوقة كه 
(تعلم الدائرة). وتشمل وصالت املريض أي   Learn Circuitتوصل وصالت املريض قبل تنفيذ وظيفة    مختلف من أنابيب الهواء). وال

قامئة اإلعداد: امي). ارجع إىل  غ ب فغر الر ثطرة أو أنبو أو مثبت الق HMEF(مثل   ResMedمكّونات تم وضعها بعد ص�م ترسب 
Options   (الخيارات)    22(انظر صفحة.( 

   ISO 9360-1التي تتوافق مع معاي� السالمة ذات الصلة، مبا يف ذلك    HMEFم فقط مرشحات  خد ت س ا  •
 .ISO 23328-2و 

 تنبيه  

 د ماء مرتاكم. و تظام للتحقق من عدم وجند استخدام مرطب، افحص نظام التنفس بانع
 مالحظات: 

(القناع غ� مهوى)  Non-Vented Mask(فغر)، سيتم متك� إنذار  Trach(نوع القناع) عىل   Mask Typeند ضبط ع •

 ليست به فتحات تهوية أو عندما تكون فتحات التهوية مسدودة. ResMedأوتوماتيكيًا لتنبيهك عندما يكون ص�م ترسب  
 . AutoEPAP، يجب إيقاف تشغيل (فغر) Trach) عىل  ع(نوع القنا  Mask Type ند ضبطع •
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 وصل سلك الطاقة.  .1
 أخذ طاقة. لسلك الطاقة مب   صل الطرف الحر و  .2
 صل املرشح البكت�ي/الف�ويس بإحكام مبخرج هواء الجهاز. و  .3
 صل املرطب الخارجي بالناحية األخرى للمرشح البكت�ي/الف�ويس. و  .4

 ).10(يف الخطوة  ResMedبص�م ترسب  HMEFن توصيل كت ال تستخدم مرطبًا خارجيًا، �كن  إذا*
 ي. ج وصل أنبوب الهواء باملرطب الخار  .5
بحيث ال ينفخ الهواء من فتحات التهوية مبارشة عىل    ResMedبأنبوب الهواء. ركب ص�م ترسب    ResMedصل ص�م ترسب  و  .6

 املريض.  صدر 

 تحذير  

إىل   Stellarباتجاه تدفق الهواء من جهاز  بحيث يش� السه�ن والرمز  يف دائرة التنفس  ResMedص�م ترسب  م دامًئا بإعدادق
 املريض.

 مفتاح الطاقة يف الجزء الخلفي لتشغيل الجهاز.   عىل   ط اضغ  .7
 Advanced، ثم  ية) (اإلعدادات الرسير   Clinical Settings، ثم  (اإلعداد)   Setupقامئة  (اخرت    (فغر)   Trachخرت نوع القناع  ا  .8

Settings   ات املتقدمة) د (اإلعدا .( 
)) وفًقا ألشكال  22(انظر الصفحة    (الخيارات)   Optionداد):  إلع ا (   Setupقامئة  (تعلم الدائرة) (ارجع إىل    Learn Circuitفذ وظيفة  ن  .9

 اإلعداد التوضيحية اآلتية. 

  
 

 

 

  ResMed ص�م ترسب 
 

 يااملرشح املضاد للبكت�
 

سلك طاقة التيار 
 

 

 لهواء ب اأنبو 
 

 *مرطب خارجي
 

  مشبك تثبيت السلك
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  ع مرطب خارجي م

 
 ارجيدون مرطب خ

 
 من ناحية املريض.   ResMedبص�م ترسب    HMEFوصيل  ت يف حالة عدم استخدام مرطب خارجي، �كنك   .10
 . صل مثبت القثطرة و  .11

 

 بوصالت فغر الرغامي القياسية مبا يف ذلك القطع املوصلة مثل مثبتات القثطرة.   HMEFأو    ResMed** �كن توصيل ص�م ترسب  
 . ResMedجي ليسا جزًءا من مكون مثبت القثطرة واملرطب الخار 

 

 

 

 

 

  

 

11 

10 

 املرشح املضاد للبكت�يا
 

  ResMed ص�م ترسب
 

 أنبوب الهواء 
 

 أنبوب الهواء 
 

  ResMed ص�م ترسب
 

 املرشح املضاد للبكت�يا
 

 أنبوب الهواء 
 

 **مثبت القسطرة
 

HMEF 
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 ول مرة أل Stellarاستخدام جهاز  
إجراء اختبار ل وقم بإجراء اختبار وظيفي (ارجع إىل  املكونات يف حالة صالحة للعم ألول مرة، تأكد من أن جميع  Stellarعند استخدام جهاز 

 لرسيري).اداد مريض جديد (انظر الدليل ارات بواسطة الطبيب عند إع)). ينبغي أيًضا فحص اإلنذ14(انظر الصفحة  وظيفي
 

 العمل مبلحقات اختيارية أخرى
 لنبيض اتركيب مقياس التأكسج 

 د يويص طبيبك باستخدام مقياس تأكسج نبيض. ق

 

 هرتز. 1ومعدل النبض مبعدل �وذجي مقداره  2SpOيتم تسجيل كل من 
 كسج� الوظيفي. عرض تشبع األ االختياري ل 2SpOتتم معايرة مستشعر 

وصًال أثناء العالج  ممفصول) إذا كان مقياس التأكسج النبيض   XPOD(مقياس تأكسج   Disconnected XPODسينشط إنذار 

 ثواٍن. 10اناته ملدة تزيد عن وحدث انقطاع لنقل بي
أجهزة التنفس عىل   بالنسبة إىل أرقام قطع ملحقات مقياس التأكسج املتوافقة لهذا الجهاز، انظر ملحقات 

www.resmed.com/accessoriesستخدم املرفق  ملعىل معلومات عن كيفية استخدام هذه امللحقات، ارجع إىل دليل ا . للحصول
 مع هذه امللحقات. 

 تحذير  

 بة ضغط للمريض.تع� عدم استخدام مستشعرات مقياس التأكسج النبيض مع الضغط املفرط لفرتات طويلة، إذ قد يتسبب هذا يف حدوث إصا ي  •
 إصابة املريض.  ، وإّال فقد يتسبب هذا يفStellarأكسج النبيض والكابل مع جهاز  ت تع� التحقق من توافق مستشعر مقياس الي  •

 

 موانع االستع�ل 
 . h.17، البند  IEC 60601-1:1990ال يفي مقياس التأكسج النبيض مبتطلبات مقاومة جهاز إزالة الرجفان وفًقا للمعيار 

 مستشعر نبض اإلصبع بقابس مقياس التأكسج النبيض.   قابس وصل   .1
 ل قابس مقياس التأكسج النبيض بالجزء الخلفي من الجهاز. ص و  .2

 .(املراقبة) Monitoring، اخرت (املراقبة) Monitoringاس التأكسج، من قامئة  يم قيقعرض ل
 



10 

 

 
 إضافة األكسج� التكمييل 

 ن املمكن أن يصف طبيبك األكسج�. م
 . لرتًا/دقيقة 30ن إضافة ما يصل إىل ك�  مالحظة:

 تحذير  
 غ� املستخدم داخل الجهاز ويسبب خطر نشوب حريق.  ف تدفق األكسج� عند عدم تشغيل الجهاز، حتى ال يتجمع األكسج�اجب إيق ي  •
 ستخدم فقط مصادر أكسج� معتمدة ونظيفة.ا  •
يف مكان   املوجود يف الجزء الخلفي من الجهاز. إدخال األكسج�  Stellarبشدة بإضافة األكسج� يف مدخل أكسج� جهاز    ResMedويص ت  •

ذارات (مثًال، إنذار القناع، من املحتمل أن يعيق تشغيل ودقة العالج/املراقبة واإلن   آخر، مثًال يف نظام التنفس عن طريق منفذ جانبي أو يف
High Leak    (ترسب كب�)، إنذارNon-vented mask    .((القناع غ� مهوى) ريقة، يجب التحقق من عمل وإذا استُخدم بهذه الط

 اإلنذارات كل مرة يتم فيها تعديل تدفق األكسج�.و العالج  
تعال. يجب عدم استخدام األكسج� أثناء التدخ� أو يف وجود لهب مكشوف. استخدم إمداد األكسج� فقط يف غرف � عىل االشجساعد األكس ي  •

 جيدة التهوية.
 شتعال (مثًال، األجهزة الكهربائية).ا  بعد مرتين عىل األقل من أي مصادر  ومصدر األكسج� عىل   جب وضع نظام التنفسي  •
 و يف حقيبة التنقل. أثناء تشغيل الجهاز وه �يجب عدم استخدام األكسج و  •

 

 إلضافة األكسج� التكمييل 
 لتثبيت ألعىل. افتح مدخل األكسج� منخفض التدفق يف الجزء الخلفي من الجهاز عن طريق دفع مشبك ا  .1
 نفذ موصل األكسج�. يثبت األنبوب تلقائًيا يف مكانه. م دخل أحد طريف أنبوب إمداد األكسج� يف  أ  .2
 ألنبوب إمداد األكسج� مبصدر إمداد األكسج�.   ف اآلخر ر كب الط ر  .3
 بدأ التنفس الصناعي. ا  .4
 فتح مصدر األكسج� واضبطه عىل معدل التدفق املطلوب. ا  .5

 
 

 لتكمييل إلزالة األكسج� ا 
 ن غلق إمداد األكسج�. م قبل إزالة األكسج� التكمييل من الجهاز، تأكد 

 التثبيت ألعىل.   جزء الخلفي من الجهاز عن طريق دفع مشبك ل افتح مدخل األكسج� منخفض التدفق يف ا  .1
 م بإزالة أنبوب إمداد األكسج� من منفذ موصل األكسج�. ق  .2
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 2FiOاستخدام مستشعر مراقبة  
 .2FiOباستخدام مستشعر مراقبة   طبيبك  د يويصق

 حددة بعد تشغيل الجهاز. ملدقيقة للوصول إىل الدقة ا  15ما يصل إىل  2FiOقراءات مستشعر  ققد تستغر  مالحظة:
 سلبًا بالرطوبة النسبية أو تكثف املاء عىل املستشعر أو وجود مجموعة من الغازات غ� املعروفة.  2FiOد يتأثر أداء مستشعر ق

مرت،   0030ملتذبذب. يتناسب هذا التغي� يف املراقبة مع االرتفاع عند ابالتغي�ات التي تحدث يف الضغط املحيط و  2FiOاقبة ر مر تتأث

 %30.املراقَب بنسبة 2FiOبالنسبة ملستوى سطح البحر وسيؤدي ذلك إىل انخفاض  %30وينخفض الضغط املحيط بنسبة 
 .Stellarلجهاز  2FiO ة بقدليل أدوات مرا  األكسج� وكيفية التخلص منه، ارجع إىلللحصول عىل معلومات حول صيانة مستشعر 

 2FiOمعايرة مستشعر 
 هواء الغرفة دون وصلة األكسج� التكمييل. املعايرة يف يجب إجراء مالحظة:

 تنبيه  
 .H4iمع مرطب    2FiO تستخدم مستشعر مراقبة  ال

 

 التجهيز الستخدام مستشعر جديد 
 ة. ق ي ق د   15مفتوًحا للهواء ملدة    2FiOعر مراقبة  م، اترك مستش قبل االستخدا  .1
 جديًدا (ك� هو موضح أدناه).   2FiOكب مستشعر مراقبة  ر  .2
 )). 22(انظر الصفحة    (الخيارات)   Options:  (اإلعداد)   Setupقامئة  اء معايرة املستشعر (ارجع إىل  إجر بم  ق  .3
 شهرًا.  12 كل 2FiO اقبةيجب استبدال مستشعر مر  :الحظةم
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 توصيل مستشعر 

 
 . Tء باملهايئ عىل شكل حرف  ا و ه وصل أنبوب ال  .1
 . Tعىل شكل حرف  هايئ  بامل   2FiOصل مستشعر مراقبة  و  .2
 صل املهايئ مبخرج هواء الجهاز. و  .3
 . 2FiOصل أحد طريف الكابل مبستشعر مراقبة  و  .4
 صل الطرف اآلخر من الكابل بالجزء الخلفي من الجهاز. و  .5
العملية بصفة دورية حسب  تكرار هذه    )). ينبغي 22(انظر الصفحة    ارات) ي خ ل (ا   Options(اإلعداد):    Setupقامئة  بدأ املعايرة (ارجع إىل  ا  .6

 توصية طبيبك. 
 

 تركيب مرشح بكت�ي/ف�ويس 
بصورة منفصلة  —24966رمز املنتج —واحدد يويص طبيبك باستخدام مرشح بكت�ي/ف�ويس. �كن رشاء مرشح بكت�ي/ف�ويس ق

 .ResMedمن
 استبدال املرشح وفًقا ملواصفات الرشكة املصنعة.  نتظام للتحقق من دخول الرطوبة أو امللوثات األخرى. يجب اب حافحص املرش

لرتًا/دقيقة، مثًال،   60سم ماء مبعدل  2 باستخدام مرشح منخفض املعاوقة (أقل من ResMed تويص مالحظة:
 . ) PALL BB 50حمرش

 تحذير  

 .H4i) مع املرطب  24966(رمز املنتج   يس  تستخدم املرشح البكت�ي/الف�و ال  •
لتحقق من عالمات الرطوبة أو امللوثات األخرى، وخصوًصا أثناء الرتطيب. قد يتسبب عدم القيام بذلك الف�ويس بانتظام ل / ي فحص املرشح البكت� ا  •

 يف زيادة مقاومة نظام التنفس.
 ISO 23328-1السالمة ذات الصلة، مبا يف ذلك    � فقط املرشحات البكت�ية/الف�وسية التي تتوافق مع معاي دم ستخا  •

 . ISO 23328-2و   
 

1 2 

3 

4 

5 
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 ركب املرشح البكت�ي/الف�ويس مبخرج هواء الجهاز.  .1
 كب أنبوب الهواء بالناحية األخرى للمرشح. ر  .2
 كب نظام القناع بالطرف الحر ألنبوب الهواء. ر  .3
)). من قامئة  22(انظر الصفحة    (الخيارات)   Optionsعداد):  إل (ا   Setupقامئة  (تعلم الدائرة) (ارجع إىل    Learn Circuitفة  وظي فذ  ن  .4

Setup   (اإلعداد)  اخرت ،Options   (الخيارات) .كن ذلك الجهاز من تعويض املعاوقة التي تسببها املرشحات� . 
 

 استخدام محابس املياه 
ة  ععدم وجود مياه متجمعة. يجب اتباع توصيات الرشكة املصن ند استخدام محبس مياه، افحص دائرة الهواء بانتظام للتحقق منع

 في� يتعلق مبعدل تكرار فحص محابس املياه.
 

 Stellarأساسيات جهاز 
 نبذة عن لوحة التحكم 

 

1 
 2 

 
 

 

 

 

 كهربائية الطاقة ال  LED مصباح

 .التشغيل بالطاقة الكهربائيةييضء عند 

  LCD شاشة
 

 إمداد   LED مصباح
 رجية الطاقة الخا

 .وصيل بطارية خارجيةييضء عند ت
 

 البطارية الداخلية  LED مصباح

 ييضء عند استع�ل البطارية الداخلية.  
 يومض عند إيقاف تشغيل الجهاز 

 .رية تشحنالبطاو 
 

 
 )مراقبة Monitoring (قامئة

 
 (إعداد)  Setupقامئة 

  نذاراإل  LED مصباح

 أثناء حدوث  أحمر أو أصفر
 .إنذار أو أثناء اختبار إنذار

 

 )معلومات Info (قامئة
 

 (لف/انقر)  قرص ضغط

 العالج  LED مصباح
 ييضء أثناء العالج. يومض  

 .أثناء عملية مالمئة القناع
 

 ت اإلنذار زر كتم صو  LED صباحم

 . ضغط يضيئ عند  
 

 زر تشغيل/إيقاف 
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 الوظيفة   املفتاح 

 زر التشغيل/اإليقاف 
 

 

 يشغل أو يوقف العالج.  •
 ناع. قثواٍن عىل األقل ميزة مالءمة ال 3شغل الضغط املطول ملدة ي •

 كتم صوت اإلنذار 
 

 

مرة واحدة لكتم صوت اإلنذار. اضغط مرة ثانية إللغاء كتم   الج: اضغط عأثناء ال •

حالة استمرار املشكلة، سيصدر صوت اإلنذار مرة أخرى بعد   صوت اإلنذار. يف

 )17(انظر الصفحة  التعامل مع اإلنذارات إىل جعدقيقت�. ار 
  LEDاٍن عىل األقل مصباح و ث 3عداد: يشغل الضغط املطول ملدة تس  وضع اال يف •

 الخاص باإلنذار واختبار رنان اإلنذار. 
 مفاتيح القامئة 

 
 

 د)،  عدا(اإل  Setup(املراقبة)،   Monitoringاضغط زر القامئة املناسبة (قامئة 
Info .(املعلومات)) للدخول إىل القامئة ذات الصلة والتمرير خاللها 

 غط ض ال قرص
 

 

ادات. يتيح لك ضغط القرص الدخول  خالل القامئة وتغي� اإلعد يتيح لك لف القرص التمرير
 إىل قامئة أو تأكيد اختيارك. 

 
 

 LCDشاشة 
 ذار.القوائم وشاشات املراقبة وحالة اإلن LCDعرض شاشة ت

 ي أمثلة فقط. ه م دخ هذه والشاشات األخرى يف جميع أجزاء دليل املست LCDالقيم املعروضة عىل شاشة 

 
 

 بدء العالج 
 إجراء اختبار وظيفي 

 أكد من أن جهازك يعمل ك� ينبغي كل مرة قبل بدء العالج. ت
). الرجاء الرجوع أيًضا إىل تعلي�ت املستخدم  28انظر الصفحة ( استكشاف األخطاء وإصالحهايف حالة حدوث أي مشكالت، ارجع إىل 

 ء وإصالحها.ت استكشاف األخطاالحصول عىل معلوملة قفاألخرى املر 

 يف الجزء الخلفي من الجهاز.   أوقف تشغيل الجهاز بالضغط عىل مفتاح الطاقة   .1
 فحص حالة الجهاز وامللحقات. ا  .2

  H4i ميزة تدفئة

  ResMed USB رشيحة 
 الطاقة الكهربائية

 إمداد الطاقة الخارجية 

مستوى  البطارية الداخلية 
 الشحن

 رشيط العنوان 

 اإلعدادات 
 

 الج رشيط حالة الع
 

 وقت زيادة ضغط العالج 
 الربنامج  
 وضع العالج  
 

    أو الوضع الرسيري وضع املريض  
 الشاشة الحالية/عدد الشاشات يف القامئة 
 

 رشيط التمرير 
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 ة، ينبغي عدم استخدام النظام.فقة. إذا كان هناك أي عيوب ظاهر امللحقات املر  فحص الجهاز وجميعا

 . افحص تكوين الدائرة  .3
 وامللحقات املرفقة) وفًقا ألوصاف اإلعداد يف هذا الدليل ومن أن جميع الوصالت محكمة.  الدائرة (الجهاز ن ق من سالمة تكويقحت

 شغل الجهاز وافحص اإلنذارات.  .4

 الخلفي من الجهاز مرة واحدة لتشغيل الجهاز.  يف الجزء املوجود  اقة  ضغط عىل مفتاح الطا
(املؤرش البرصي) إلشارة اإلنذار وزر كتم صوت اإلنذار تومض. ويكون   LEDح يبار ومن أن مصابت اخ تتحقق من أن اإلنذار يصدر صو 

، فاتبع  (التذك�) Reminderة شاشة . إذا أظهرت الشاش(العالج) Treatmentالجهاز جاهزًا لالستخدام عندما تظهر شاشة 

 .(العالج) Treatmentلعرض شاشة  التعلي�ت، ثم اضغط  
 ات. ي ار ط بافحص ال  .5

لكهربائية والبطارية الخارجية (إذا كانت قيد االستخدام) حتى يعمل الجهاز بالبطارية الداخلية. تحقق من  عن الطاقة ا فصل الجهازا

 بطارية ميضء. ص بالالخا LEDمصباح ظهور إنذار استخدام البطارية ومن أن 
استكشاف أخطاء  ارجع إىل غة، يحدث إنذار. ر انت البطارية فاكا ذإ إذا كانت حالة شحن البطارية الداخلية منخفض جًدا، أو  مالحظة:

 ) ملزيد من املعلومات. 28(انظر الصفحة  اإلنذار وإصالحها
إلمداد الطاقة الخارجية ميضء. سوف يظهر    LEDالستخدام) وتحقق من أن مصباح إذا كانت قيد اأعد توصيل البطارية الخارجية (

 الخاص باإلنذار.  LEDسوف ييضء مصباح ستمر الخارجية و ملم طاقة التيار ااخدتسإنذار ا
 أعد توصيل الجهاز بالطاقة الكهربائية.

 . بالتسخ� (إذا كان قيد االستخدام)   H4iافحص مرطب   .6
. (عالج) Treatmentدفئة عىل شاشة ر ميزة التن ظهو حقق مت

  أعىل الشاشة.يفب طر التدفئة. تحقق من ظهور رمز تدفئة امل  ميزة ابدأ
�كنك استخدام ميزة التدفئة لتسخ� املاء مسبًقا يف املرطب قبل بدء العالج.  

وسوف يتم اكتشاف املرطب تلقائيًا عند تشغيل الجهاز. وتوفر شاشة 

Treatment (العالج) دفئة املرطب. يف حالة تسخ�  لبدء ت الخيار

 . LCD  ةاملرطب، يظهر الرمز املرتبط بذلك يف أعىل شاش
 .H4iليل مستخدم مرطب لومات، انظر دعملزيد من امل 

يف وضع التسخ� فقط عندما يكون    H4i�كن استخدام مرطب  مالحظة:
 الجهاز موصًال بإمداد الطاقة الكهربائية.

 إذا كان قيد االستخدام). (   2FiOر مراقبة  افحص مستشع  .7
(اإلعداد):   Setupقامئة  (ارجع إىل  ) ت(الخيارا tionspO مث، (اإلعداد) Setup. اخرت قامئة 2FiOبدأ معايرة مستشعر ا

Options (الخيارات)  اتبع التعلي�ت الظاهرة عىل الشاشة.22(انظر الصفحة .(( 
 ا كان قيد االستخدام). ذ أكسج النبيض (إ افحص مقياس الت  .8

 Monitoring)). من قامئة 9(انظر الصفحة  يضس التأكسج النب امقي  تركيبم بتوصيل امللحقات وفًقا ألوصاف اإلعداد (ارجع إىل ق

 لقلب. ومعدل نبض ا 2SpO. تحقق من ظهور قيم (املراقبة) Monitoring، اذهب إىل شاشة (املراقبة)
 (إذا كانت قيد االستخدام).   األكسج�   افحص وصلة  .9

 )). 10(انظر الصفحة   ج� التكمييلسإضافة األكإىل  جعر ام بتوصيل امللحقات وفًقا ألوصاف اإلعداد (ق
   (الدائرة مفصولة).   Circuit Disconnected  افحص إنذار  .10

وتحقق من تنشيط اإلنذار. ينشط اإلنذار  ResMedع أو ص�م ترسب ألنبوب عن القنا بدأ العالج بإعداد تكوين الدائرة. افصل اا

ثانية عىل األقل. أعد توصيل أنبوب الهواء وقم بإيقاف العالج.   15لرت/ثانية) ملدة  1.75لرتات/دقيقة ( 105 بعندما يتجاوز الترس 
 إلنذار. واخترب تنشيط ا افصل الدائرة يف نقاط توصيل مختلفة (مثًال عند مخرج هواء الجهاز)

 

 تدفئة املرطب 
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 بدء العالج

 تنبيه  

يف الجزء الخلفي إلعادة  تاح الطاقة  ي، فاضغط عىل مفر يف الوضع الرسي ملعيخاص باألطباء فقط. إذا كان الجهاز  لوضع الرسيري ا

  .تشغيل الجهاز يف وضع املريض 
 املستخدم.   ركب وصلة املريض (القناع أو مثبت القثطرة) ك� هو موضح يف تعلي�ت  .1
 رك الخاص بك. يف الكريس املتح  يث يكون مريًحا حب  و أ  الفراش وقم بتهيئة أنبوب الهواء بحيث يكون حر الحركة إذا تقلبت أثناء نومك  ق يف ستل ا  .2
(البدء/اإليقاف الذيك) ممكنة، فليس عليك سوى التنفس يف وصلة    SmartStart/Stopإذا كانت وظيفة    أو   بدء العالج، اضغط عىل  ل  .3

 لعالج. املريض وسيبدأ ا 
 

 إيقاف العالج
إذا كانت وظيفة   أوف تدفق الهواء يقاإل والضغط عىل   ضريملكنك إيقاف العالج يف أي وقت، ليس عليك سوى إزالة وصلة ا�

SmartStart/Stop .(البدء/اإليقاف الذيك) ممكنة، فليس عليك سوى إزالة وصلة املريض، وسيتوقف العالج تلقائيًا 
 ت:مالحظا

أو   عالقنا  فغر) كنوع( Trach(الوجه الكامل) أو  Full face(اإليقاف الذيك) يف حالة اختيار  SmartStopظيفة د ال تعمل و ق •

   (تهوية منخفضة يف الدقيقة) أو متك� Low Min Vent(ترسب كب�) أو إنذار  High Leakك� إنذار مت
Confirm Therapy Stop   ة مالءمة القناع. أثناء تشغيل ميز (تأكيد إيقاف العالج) أو يف 

 برفق للمساعدة يف إخراج الهواء ف يستمر الجهازو س ل ماند إيقاف الجهاز وتشغيله يف وضع االستعداد مع توصيل مرطب متكع •
 تربيد لوحة سخان املرطب.  يف 

 لذيك). (اإليقاف ا SmartStopألقنعة ذات املقاومة العالية (مثل أقنعة األطفال) �كن أن تتسبب يف منع تشغيل ميزة ا •
 ند االستخدام مع األكسج�، قم بإيقاف تدفق األكسج� قبل إيقاف العالج. ع •

 

 تشغيل الطاقة  قافيإ 
 وقف العالج. أ  .1

 يف الجزء الخلفي من الجهاز مرة واحدة واتبع التعلي�ت عىل الشاشة.   ضغط عىل مفتاح الطاقة  ا  .2
 ن مقبس الطاقة.حب سلك الطاقة ملفصل الجهاز عن الطاقة الكهربائية، اس الحظة:م
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 التعامل مع اإلنذارات

 تحذير  
 راقبة العالمات الحيوية، ينبغي استخدام جهاز مخصص لهذا الغرض.ية. وإذا لزم م و العالمات الحي   قبةا ر ذا الجهاز غ� مخصص لالستخدام مله  •
 طة التي رمبا يتعرض لها املريض ت الضوضاء املحيند ضبط مستوى صوت اإلنذار، تأكد من إمكانية س�ع صوت اإلنذار فوق مستويا ع  •

 التنقل.  بأو داخل حقائ   صاخبة  ت يف أماكن متنوعة، مبا يف ذلك االستخدام يف بيئا
 لجهاز مزود بإنذارات لتنبيهك إىل التغ�ات التي ستؤثر عىل عالجك. ا

 

  األصفر، واإلنذارات ذات األولوية املتوسطة باللون مراألح لعالية باللون تظهر رسائل اإلنذارات يف أعىل الشاشة. تظهر اإلنذارات ذات األولوية ا

أثناء اإلنذارات ذات األولوية العالية   األحمرلإلنذار باللون  LED. ييضء مصباح الفاتح زرق األ باللون  نخفضة مل واإلنذارات ذات األولوية ا
 خفضة. أثناء اإلنذارات ذات األولوية املتوسطة واملن األصفروباللون 

عداد)،  إل (ا Setup(مرتفع). من قامئة   High(متوسط) أو  Medium(منخفض) أو   Lowار عىل وى صوت اإلنذ�كن ضبط مست

 لإلنذار.  LED(إعدادات اإلنذار). بعد تأكيد القيمة التي تم ضبطها، سيصدر صوت اإلنذار وييضء مصباح   Alarm Settings رت خ ا 
  Alarm Volume(إعدادات اإلنذارات) ( Alarm Settings (اإلعداد): Setupة قامئإعدادات اإلنذارات، ارجع إىل 

 ).21ة حالصف رظن(ا (مستوى صوت اإلنذارات))

صوت   مرة واحدة. ومن خالل الضغط عىل مفتاح كتم صوت اإلنذار مرة أخرى، يصدر �كنك كتم صوت اإلنذار من خالل الضغط عىل  

لة بعد  ك املش تر ماست ملفتاح كتم صوت اإلنذار بصورة مستمرة. إذا LEDأحد اإلنذارات، سييضء مصباح  صوتأخرى. عند كتم  اإلنذار مرة

 Internal Battery، فسيصدر صوت اإلنذار مرة أخرى بالنسبة لإلنذارات ذات األولوية العالية أو املتوسطة باستثناء إنذار ور دقيقت�ر م
Low د نسوف يتم كتم صوت هذا اإلنذار بصورة دامئة ع). دقيقة تقريبًا 30، الوقت املتبقي %30رية الداخلية) ((انخفاض شحن البطا  

 Internal Batteryعة ورسالة اإلنذار. ولكن ستعمل هذه املؤرشات مرة أخرى عندما يتم تنشيط إنذار رة املسمو امن اإلش  لمحو ك
Empty تم كتم صوت أي إنذار نشط منخفض األولوية بصورة دامئة وسوف  تبقي دقيقتان). وسي(فرغ شحن البطارية الداخلية) (الوقت امل

 ارية الداخلية) إىل أن تتم استعادة حالة اإلنذار مرة أخرى.ل البط�(استع Internal Battery Useحى إنذار �
 

 
زمن ارتفاع الضغط:  سم ماء،  EPAP :5سم ماء،  IPAP, T  :15عاره ببطارية جديدة يف ظل ظروف االختبار التالية: وضاختب تم *

   لرئة:اين ة، اختبار تكولدقيقاأنفاس يف  10معدل التنفس:  : ثانيتان،Tiاألد�، زمن انخفاض الضغط: الحد األد�،   الحد
R = hPa (L/s)-1 ± 10%، C = 50 mL (hPa)-1 ± 5% مع مرطب ،H4i   ومرشح بكت�ي/ف�ويس وأنبوب هواء 

 . ResMedمرت وص�م ترسب   2

 رسالة اإلنذار 

 LED مصباح
 اإلنذار

 مفتاح كتم صوت اإلنذار 
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 تخصيص خيارات إعداد العالج

 عداد الزيادة التدريجية للضغط إ 

 

ن أن يقوم الطبيب بتمكينها من خالل  ة للضغط هو ميزة �ك زمن الزيادة التدريجي
للضغط   لتدريجيةالزيادة ازمن  .طغ لحد األقىص لزمن الزيادة التدريجية للض ضبط ا

هو املدة التي يزيد خاللها مستوى الضغط من ضغط منخفض عند البدء إىل مستوى  
قامئة  حة. ارجع إىل  ضغط العالج، وتم تصميم تلك امليزة لجعل بداية العالج أكرث را

Setup  :(اإلعداد)Options (الخيارات)  22(انظر الصفحة.( 

 
 

 ج مالربا 

 

ن يقوم طبيبك الرسيري بتكوين الربامج لتتوفر لك خيارات عالج متعددة. عىل  ن أ ك�
 تيقاظ  سبيل املثال، يستطيع الطبيب إعداد برامج لالستخدام أثناء النوم مقابل االس

الت�رين أو العالج الطبيعي. تحفظ الربامج تكوينات الدوائر أثناء م�رسة أو لالستخدام 

(تعلم الدائرة)) وإعدادات العالج   Learn Circuit ة (نتيج لمريضل ة فاملختل
 واإلنذارات.
بربنامج واحد نشط. ويستطيع طبيبك تكوين برنامج�. وإذا   Stellarيأيت جهاز 

اختيار الربنامج املراد استخدامه عىل شاشة  نامج� اثن�، �كنك اختار طبيبك بر 

Treatment مج واحد، ال يظهر  ر برناااختي ة حالويف  . (العالج) بعد إيقاف العالج
 الخيار يف الشاشة. 

التنفس) عىل أنها   يحتفظ كل برنامج بتكوين دائرته. وعند التبديل ب� الربامج، تأكد من استخدام الدائرة الصحيحة (نظام مالحظة:

"learned" بيبك في� يخص وقت وطريقة  قِبل ط لك من  قدمة امل ت(معروفة) لذلك الربنامج. وإذا تم إعداد أكرث من برنامج، فاتبع التوجيها
 استخدام كل برنامج.

 

 الخفض التدريجي للضغط

 

 Ramp Downإذا واجهت صعوبات يف خلع جهاز التنفس، �كنك استخدام ميزة

  EPAP/PEEPإىل   تقلل هذه امليزة ضغط العالجتدريجي للضغط). و فض ال(الخ

ك متك� ميزة  و�كن .لعالجاتوقف ي قدقائ 5دقائق. وبعد  5عند البدء خالل 

Ramp Down   (الخفض التدريجي للضغط) عندما يختارها الطبيب يف قامئة

Options  .(خيارات) 
 مالحظات:

اف العالج، مبا يف  الضغط عىل زر بدء/إيق كن إيقاف العالج يف أي وقت من خالل� •

 للضغط).  (الخفض التدريجي Ramp Downذلك أثناء زمن 
ريجي للضغط) ال يكون إنذار الضغط  ض التدف(الخ Ramp Down  ثناء زمنأ  •

 املنخفض نشطًا.
 ذه امليزة غ� متوفرة يف جميع البالد. ه •

 
 

 وقت زيادة ضغط العالج 

 

 الربنامج 

 

 ج ن ضغط العال نقصا تقليل وقت
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 استخدام ميزة مالءمة القناع 

ق ئاقد  3زة توصل ضغط عالج مستمرًا ملدة مالءمة قياسه عىل وجهك ك� ينبغي. وهذه املي  مة القناع ملساعدتك يفكنك استخدام ميزة مالء �

أو   CPAPو�كنك خالل هذه املدة فحص وضبط مالءمة قناعك لتقليل الترسبات. ويتم ضبط ضغط مالءمة القناع عىل  عالج، لبدء ا قبل

EPAP  سم ماء، أيه� أكرب.  10أو 
 دم القناع. ًقا لدليل مستخ قناع طب ارتد ال  .1
 ثواٍن عىل األقل حتى يبدأ توصيل الضغط.   3ملدة    ضغط عىل  ا  .2
دقائق سيبدأ العالج. �كن إيقاف    3ة القناع وغطاء الرأس إىل أن يتالءم القناع بصورة جيدة مع وجهك. بعد  ووساد   ع القنا   اضبط   ، ة ر ند الرضو ع  .3

 . ىل  مالءمة القناع يف أي وقت من خالل الضغط ع 
 الحظات:م
 ثواٍن عىل األقل أثناء مالءمة القناع لبدء العالج فوًرا.  3ملدة  ىل  ضغط عا •
 (فغر).  Trachند اختيار نوع القناع قناع علءمة ازة مال يم  تم تعطيلي •
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 استخدام القوائم

ابلة يف ��  ل إليها باألزرار املقاملراقبة، اإلعداد، املعلومات) يتم الوصو ( )Monitoring, Setup, Info(قوائم  3يوجد بالجهاز 

 الج. عأو ال از. ويف كل قامئة، توجد شاشات تعرض اإلعدادات ومعلومات الجهLCDشاشة

 
 .فقط Stellar 150) يف جهاز iVAPS( يتاح وضع دعم الضغط املؤكد بالحجم الذيك :مالحظة
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 (اإلعداد)  Setupقامئة 

 (اإلعدادات الرسيرية)   Clinical Settings(اإلعداد):   Setupقامئة 
)Mask Type  ((نوع القناع) 
 . ) يرية رس ل ا (اإلعدادات    Clinical Settingsلعرض شاشة    ضغط عىل  ا  .1
   Advanced Settings(نوع القناع) يف شاشة    Mask Typeللتمرير خالل القامئة وتغي�    قرص الضغط  دم  خ ست ا  .2

 (اإلعدادات املتقدمة). 

   
 (أنفي، فائق، ذو وسادة، كامل الوجه، فغر، لألطفال).  Nasal، Ultra، Pillow، Full Face، Trachخيارات نوع القناع: 

 (كامل الوجه) يتم تشغيل إنذار   Full Face(فغر) أو  Trachالقناع) عىل وع ن( Mask Type ط عند ضب مالحظة:
Non-Vented Mask .(القناع غ� مهوى) أوتوماتيكيًا 
  ا الجهاز، اطلع عىل قامئة توافق القناع/الجهاز عىلقنعة املتوافقة مع هذللحصول عىل قامئة كاملة باأل 

www.resmed.com/downloads/devicesمل يكن لديك اتصال باإلنرتنت، يرجى التواصل مع وكيل  . إذاResMed . 
 

 (إعدادات اإلنذارات)   Alarm Settings(اإلعداد):   Setupقامئة 
)Alarm Volume ارات))(مستوى صوت اإلنذ 
 . ) (إعدادات اإلنذارات   Alarm Settingsشة  ض شا لعر   ضغط عىل  ا  .1
(مستوى صوت اإلنذارات) إىل مستوى منخفض أو متوسط    Alarm Volume  � وتغي   مئة ا ق للتمرير خالل ال   ستخدم قرص الضغط  ا  .2

 مرتفع.  أو 
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 (الخيارات)  Options(اإلعداد):  Setup قامئة

 (الخيارات).   Optionsلعرض شاشة    ضغط عىل  ا  .1

 . ) ه ل أدنا ملعل�ت (انظر األوصاف يف الجدو ا للتمرير خالل القامئة وتغي�    ضغط  قرص ال ستخدم  ا  .2

   
 الوصف علمة ملا

Learn Circuit  
 (تعلم الدائرة) 

 تتم معايرة الجهاز وفًقا لنظام أنبوب الهواء الذي تستخدمه.  
 ئرة). (تعلم الدا   Learn Circuitتأكد من إيقاف تشغيل العالج قبل تنفيذ وظيفة   .1
 ف تشغيل تدفق األكسج�. ا إذا كنت تستخدم األكسج�، فقم بإيق و .2
 ع. ا خرت نوع القن ا  .3
 د دائرة الهواء مبا يف ذلك امللحقات ووصلة املريض. ا بإعد   م ق  .4

(تعلم الدائرة) لالستخدام الباضع، ال تقم   Learn Circuitعند تنفيذ وظيفة  الحظة:م

اإلعداد لالستخدام  . ارجع إىل HMEFأو  ر الرغاميأو أنبوب فغ  مثبت القثطرة بتوصيل

 ). 6(انظر الصفحة  ضعاالب
 رة الهواء دون عائق ومفتوحة للهواء. ئ دع دا  .5
 (تعلم الدائرة).   Learn Circuitلبدء    ضغط عىل  ا  .6
 ثانية).   30نتظر حتى يكمل الجهاز االختبارات التلقائية (أقل من  ا  .7

. إذا مل ينجح األمر،    دائرة بنجاح، يظهرء. إذا تم تعلم تكوين الالنتائج عند االنتهار ظهت

 )).28(انظر الصفحة  ألخطاء وإصالحهااف كشااست  ىل(ارجع إ يظهر 
 الصالح للتنفس.  لقياس تركيز األكسج� يف الهواء 2FiOيبدأ الجهاز مبعايرة مستشعر مراقبة  2FiOمعايرة مستشعر 

 . 2FiOلبدء معايرة مستشعر    عىل  اضغط   .1
 از معايرته. يكمل الجه   نتظر حتى ا  .2
 تهاء. النا دظهر النتائج عنت

 قم بإيقاف تشغيل تدفق األكسج�.  مالحظة:
Ramp Time  

(زمن الزيادة 

 للضغط)  التدريجية

يجية للضغط)، (الحد األقىص لزمن الزيادة التدر Max Ramp Timeإذا قام الطبيب بضبط 
 طة الطبيب. ستيار أي قيمة ال تزيد عن الزمن املحدد بوا�كنك اخ
 دقائق) 5دقيقة بحد أقىص، بزيادات قدرها  min-Max Ramp Time  )45 0 الخيارات:
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 (قامئة التكوين)  Configuration Menu(اإلعداد):   Setupقامئة 

 الوصف ملعلمة ا
Language  (اللغة) الشاشة.  لضبط لغة العرض يف 

 لتكوين املحدد للمنطقة ب احس الخيارات:
Brightness   

 ع) سطو ل(ا
 . LCD ةلضبط سطوع اإلضاءة الخلفية لشاش

 %10، بزيادات قدرها 20-%100 ت:خيارالا
Backlight  

 (اإلضاءة الخلفية) 
 ولوحة املفاتيح. LCDلتمك� اإلضاءة الخلفية لشاشة 

 5ور  لخلفية إىل إضاءة قامتة بعد مر حول اإلضاءة اتيك)، تت(أوتوما AUTOيف حالة اختيار اإلعداد 
أي زر مرة أخرى أو انطالق أحد  عىل  طلضغعند ا ي إجراءات وتيضء مرة أخرىون القيام بأ ددقائق 

 اإلنذارات.
 (تشغيل، أوتوماتيك)  On، Auto الخيارات:

Time format   
 (تنسيق الوقت) 

 لضبط تنسيق الوقت. 
 ساعة) 12( hrs 12ساعة)،  hrs )24 24 الخيارات:

Date format  
 (تنسيق التاريخ)

 لتاريخ.ا لضبط تنسيق
 هر/سنة، شهر/يوم/سنة)يوم/ش( dd/mm/yyyy، mm/dd/yyyy الخيارات:

 (الرجوع)  Return(الخيارات) اضغط عىل زر  Optionsللرجوع إىل شاشة 
 
 

 (املعلومات)  Infoقامئة 
Event Summary (ملخص األحداث) 

 

التغي�ات يف اإلعدادات  حداث ملخص ثالثة أنواع من األحداث: أحداث يعرض ملخص األ 

). يوجد ما يصل  ResMed USBتوصيل رشيحة  ثال مل ل اعىل سبي(واإلنذارات والنظام 

حدث لكل نوع، تظهر برتتيب زمني، بحيث يظهر أحدث حدث يف األعىل بصورة   200إىل 
 افرتاضية. 
تم إحالل التسجيل الجديد  حدث مسجل، ي 200  ند بلوغ سعةع مالحظة:

 محل أقدم تسجيل. 

 
 

Used Hours  (ساعات االستخدام) 

 

ت االستخدام) خالل السبعة أيام األخ�ة للعالج يف رسم  (ساعا Used Hoursيتم عرض 

 يوًما األخ�ة. 365بيا� رشيطي و�كن مقارنته ببيانات الـ
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Device Information  هاز)(معلومات الج 

 

) ورقم الجهاز وإصدار Device SNالشاشة الرقم املسلسل (يعرض عىل أنه تعرض هذه 
ى. قد يتم طلب البيانات عىل هذه الشاشة إلجراء  األخر  ناتاملكو  تالربمجيات وإصدارا

 الخدمة أو كجزء من حل املشكالت من قِبل أحد الفني�. 

 
 

Reminders  (التذك�ات) 

 

ك�ات) لتنبيهك بأحداث معينة، عىل سبيل  (التذ  Reminders يستخدم الطبيب قامئة 
لتذك� باللون األصفر  ظهر ايا. ح وهكذش ، وقت استبدال القناع ووقت استبدال املر ثالامل

التذك� أيًضا عند تشغيل   من فرتة التذك�). ويظهر %10عندما يقرتب التاريخ (خالل 

تعي�)، الذي �حو   (إعادة " Reset"ر الجهاز. �كنك مسح رسالة تذك� من خالل اختيا

دد  املح تايلك� الذ (إيقاف) أو يعرض تاريخ الت OFFح يف وضع ليصبتاريخ التذك� الحايل 
 مسبًقا.

 
 

 إدارة البيانات 
. �كن تخزين  )2(انظر الصفحة  Stellarنبذة عن جهاز . ارجع إىل USBيوجد منفذا بيانات يف الجزء الخلفي من الجهاز لتوصيل رشيحة 

 .ResMed  ياتت برمج احة أو قراءتها منها الستخدامها مع تطبيقلرشيبيانات العالج والجهاز عىل ا

 تحذير  
. �كن أن يؤدي توصيل أجهزة أخرى إىل  ResMed توصل أي جهاز مبنفذي البيانات بخالف األجهزة املصممة خصوًصا املوىص بها من قِبل  ال

 ).38فحة الص (انظر تحذيرات وتنبيهات عامة . ارجع إىل Stellarو تلف جهاز اإلصابة أ 

 تنبيه  

بين� يكون نقل البيانات جاريًا. وإال فقد يحدث فقد للبيانات أو خطأ يف البيانات. ويتوقف وقت   ResMed USBيحة  ل رش تفصال
 التنزيل عىل حجم البيانات.

 الحظات:م
 يف نفس الوقت لنقل البيانات.   ResMed USBك توصيل رشيحتي  ال �كن  •
 ستكشاف األخطاء وإصالحها. قسم ا  اءةرجى قر ي ن نقل البيانات غ� ممكن أو فشل النقل، ا كاذإ  •
 بيانات.ال بخالف امللفات التي أنشأها الجهاز أو التطبيق. قد يتم فقد امللفات غ� املعروفة أثناء نقل USB تخزن ملفات عىل رشيحة ال •
 من الجهاز.   خلفي يف الجزء ال   USBبإحدى وصلتي    ResMed USBة  صل رشيحو  .1

. ويفحص الجهاز ما إذا كانت هناك سعة LCDأوتوماتيكيًا عىل شاشة   USB ياناتبقل علق بنتظهر مربع الحوار األول املي
 وما إذا كانت هناك بيانات قابلة للقراءة متاحة.   USBذاكرة كافية عىل رشيحة  

 ملتاحة  أحد الخيارات ا اخرت  .2
• Read settings  (قراءة اإلعدادات) 
 .Stellarجهاز  إىل وصلة ملا ResMed USBتم نقل اإلعدادات من رشيحة  وف يس
• Write settings   (كتابة اإلعدادات) 
 . ResMed USBوف يتم تخزين إعدادات الجهاز عىل رشيحة  س
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• Write settings and loggings سجيالت) (كتابة اإلعدادات والت 
 . ResMed USBتخزين إعدادات وتسجيالت الجهاز عىل رشيحة  وف يتم س
• Cancel  (إلغاء) 

 . ت كد نقل البيانا أ  .3
 

 يانة والص فنظيالت
يساعد ذلك أيًضا يف منع خطر انتقال العدوى ب� املرىض. ارجع إىل دليل  و يجب إجراء التنظيف والصيانة املوصوف� يف هذا القسم بانتظام.

 لعناية والصيانة. ة لمللحقات األخرى ملعرفة التعلي�ت التفصيلي لقناع واملرطب وااملستخدم ل

 تحذير  

ة. ال تغمر الجهاز أو مقياس التأكسج النبيض أو سلك الطاقة يف املاء. أوقف تشغيل الجهاز وافصل سلك ربائيه ة ك لصدم  ض حرتس من التعر ا  •
 ادة التوصيل.ن أنه جاف قبل إع الطاقة من مقبس الطاقة والجهاز قبل التنظيف وتأكد م 

 تلف به�.  عن أي  ثًا ام بحظ ء للبىل والتمزق الطبيعي�. افحصه� بانت هواتعرض نظام القناع وأنبوب ال ي  •

 تنبيه  
 . Stellar �كن تعقيم جهاز ال

 

 يوميًا
كان   دم. إذا االستخدام القافصل أنبوب الهواء من الجهاز (واملرطب، إذا كان قيد االستخدام) وعلقه يف مكان نظيف وجاف لح�ا

ن قيد االستخدام) بقطعة ق�ش  ذا كاإ  (النبيض  ح األسطح الخارجية للجهاز ومقياس التأكسجامسالجهاز متسًخا بصورة واضحة، ف
 رطبة ومنظف خفيف.

 تنبيه  
 نهاية. تعلق أنبوب الهواء يف ضوء الشمس املبارش حيث �كن أن يتصلّب األنبوب مع الوقت ويتشقق يف ال ال  •
طب أو املضاد للبكت�يا املر  ن ابو و الص أ عطرية (مبا يف ذلك جميع الزيوت العطرية) ال   املبّيض أو الكلور أو الكحول أو املحاليل   تستخدمال  •

  أو كحول األيزوبروبيل (أيزوبروبانول)  Plus ™Actichlorلتنظيف أنبوب الهواء أو الجهاز يومًيا (بخالف املواد املنظفة املعتمدة 
فات ظ ملندام ا ختصلّب املنتج وتقلل من عمره. يُسمح باست   يف  ل ). قد تتسبب هذه املحالي ® CaviCideأو   AF ®Mikrozidأو    70%

 أو املحاليل املطهرة التي تحتوي عىل الكحول أو الكلور (بخالف املواد املنظفة املعتمدة) للتنظيف الدوري للجهاز، مثل التنظيف ب� املرىض و 
 ن ال يوىص بها لالستخدام اليومي.رتات الخدمة، ولك بصورة خاصة لف 

 

 ا أسبوعيً 
 ك أنبوب الهواء من الجهاز ووصلة املريض. ف  .1
 اء يف ماء دافئ باستخدام منظف خفيف. الهو   ب نبو غسل أ ا  .2
 شطفه جيًدا وعلقه واتركه ليجف. ا  .3
 عد توصيل أنبوب الهواء مبخرج الهواء ووصلة املريض. أ  .4
  (إذا كان قيد االستخدام) بقطعة ق�ش رطبة يض  ب سطح الخارجية للجهاز ومقياس التأكسج الن واضحة، فامسح األ   ذا كان الجهاز متسًخا بصورة إ  .5

 ف. ي خف   ومنظف 
 

 هريًاش
 بقطعة ق�ش رطبة ومنظف خفيف.  مسح الجهاز من الخارج ومقياس التأكسج النبيض (إذا كان قيد االستخدام) ا  .1
 أو به ثقوب.   ن مسدوًدا بأوساخفحص مرشح الهواء برصيًا للتحقق م� إذا كا ا  .2
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 استبدال مرشح الهواء 

 األمر).  ا لزمذك إ من ذل  شح الهواء كل ستة أشهر (أو عدد مرات أكرثمر   لستبدا

 تحذير  
  تغسل مرشح الهواء. مرشح الهواء غ� قابل للغسل أو إعادة االستخدام. ال
 فك غطاء مرشح الهواء من الجزء الخلفي من الجهاز.  .1
 منه.   واء القديم وتخلص ك مرشح اله ف  .2
 دخل مرشح هواء جديًدا. أ  .3
 مرشح الهواء.   طاء غ عد تركيب  أ  .4

 
 

 التطه�
 انتقال العدوى.خطر  عمن  زك يفاساعد تطه� جهي

 ).Microzidطهر الجهاز من الخارج، وخصوًصا مخرج الهواء، بقطعة ق�ش رطبة ومحلول مطهر (مثل،  
 

 االستخدام مع مرىض متعددين
 تحذير  

 مرىض متعددين.  از معه ي/ف�ويس إلزامًيا إذا تم استخدام الج استخدام مرشح بكت�   عدي  •
 إجراء ما ييل قبل تقديم الجهاز ملريض جديد:يجب   ،دين متعد  بيئة االستخدام مع مرىض يف  •

 ء مرشح الهوا

 غطاء مرشح الهواء 
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عىل املوقع اإللكرتو�   ResMedإعادة املعالجة؛ تتوفر تعلي�ت التنظيف والتطه� والتعقيم من   لقناع ا

www.resmed.com/masks/sterilization نت، يُرجى . وإذا مل يكن لديك اتصال باإلنرت

 . ResMedبوكيل  االتصال
 دل أنبوب الهواء. كبديل، ارجع إىل تعلي�ت أنبوب الهواء ملعرفة معلومات عن التنظيف والتطه�.استب ء هواوب البأن

 كاآليت: Stellarطهر جهاز  الجهاز
 (محلول منظف/  Plus ™Actichlorللبكت�يا مثل مطهرًا مضاًدا /ًفااستخدم محلوًال منظ

أو   AF ®Mikrozidأو  %70ول) روبانبيزو بيل (أ و طهر يحتوي عىل الكلور) أو كحول األيزوبر م
®eaviCidC   (محاليل منظفة/مطهرة تحتوي عىل الكحول)، بقطعة ق�ش نظيفة غ� مصبوغة مخصصة

وصول  ة للجهاز. امسح جميع أسطح الجهاز التي �كن الاألسطح الخارجي ه�لالستخدام مرة واحدة لتنظيف وتط
  أي فتحات يف الجهاز).  ائل يفسال ب دخولنإليها، مبا يف ذلك مخرج الهواء (تج 

 املواد املنظفة املعتمدة مناسبة لالستخدام اليومي.
اءات التنظيف  علومات حول إجر م ىل ارجع إىل تعلي�ت االستخدام من الرشكة املصنعة ملنتج التنظيف للحصول ع

 المسها.باملواد املنظفة وتركيزها ووقت ت
طبات، انظر دليل املستخدم للمرطب قيد االستخدام. بالنسبة لبيئة  باملر  لقةاملتع  ت نظرًا الختالف التعلي� املرطب 

حجرة ماء   من   (لالستخدام مرة واحدة) بدالً  H4iاالستخدام مع مرىض متعددين، استخدم حجرة ماء مرطب 

 القابلة إلعادة االستخدام.  H4iمرطب 
 
 

 الخدمة
 بيه تن 

حال  ينبغي عدم محاولة فتح الجهاز أو إجراء الخدمة له أو إصالحه بنفسك بأي عتمد. ميل بل وكقِ نبغي إجراء الفحص واإلصالح فقط من  ي

 األحوال.  من
  من تاريخ التصنيع، باستثناء البطارية الداخليةعد خمسة أعوام ب ResMedنبغي فحص هذا املنتج من قِبل مركز خدمة معتمد تابع لـي

رية. وقبل ذلك، فإن الجهاز مصمم لتقديم تشغيل آمن وموثوق برشط تشغيله  البطا عمرتقييم لباختبارها بعد عام�  ResMedتويص  التي

توريد األصيل. وبالطبع، ك�  الجهاز وقت ال عي م السار  ResMed. تتوفر تفاصيل ض�ن  ResMedوصيانته وفًقا للتعلي�ت املقدمة من  
نبغي أن تكون حريًصا وتقدم الجهاز للفحص لدى مركز خدمة  از، يهالج عمل يفاألجهزة الكهربائية، إذا ظهر أي اضطراب  هو الحال مع جميع 

 . ResMedمعتمد تابع لـ 
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 استكشاف األخطاء وإصالحها

 . ResMedملشكلة، فاتصل بـ إذا تعذر حل ا . تيةإذا كانت هناك مشكلة، فجرب االقرتاحات اآل 
 

 ار وإصالحها استكشاف أخطاء اإلنذ
و أن النظام مل يتم تجميعه ك� ينبغي. تحقق من تركيب أنبوب الهواء ك� ينبغي بالجهاز ووصلة  ذار هناإل ر صوت دلسبب األكرث شيوًعا ليك يصا

 املريض (واملرطب إذا كان قيد االستخدام). 
 مالحظات:

 الة فقدان الطاقة. دادات اإلنذارات عند إيقاف تشغيل الجهاز ويف ححتفاظ بسجل وإعاال  تمي •
 لوقت، سيظهر اإلنذار ذو األولوية القصوى أوًال. نفس ا يف متعددة  حالة نشاط إنذاراتيف •
  حالة نشاط إنذار بصورة متكررة، توقف عن استخدام الجهاز وأعده إلجراء الخدمة. يف •

 اإلجراء ل حتمملشكلة/السبب املا
 رية الداخلية!) (فرغ شحن البطا LCD: ! Internal Battery Empty شاشة

  �كن%15ل من قشحن البطارية املتبقي أ 
 إمداد الطاقة للجهاز بواسطة البطارية الداخلية  

 ملدة دقيقت� بحد أقىص. 

 وصل الجهاز بالطاقة الكهربائية.
لعالج  خزين إعدادات ات تم يف حالة انقطاع الطاقة بالكامل، سي مالحظة:

 ز مرة أخرى.وسيستأنف العالج عند توصيل الطاقة للجها
 م!)النظ(عطل اLCD: ! System Failureشاشة 

 عطل مكون. 
، 7، 6يتوقف الجهاز عن توليد ضغط الهواء (عطل النظام 

 ). ال �كن بدء العالج  38، 22، 9
 ).21(عطل النظام 

 أوقف تشغيل الجهاز.  .1
 أخرى.   ة مر   ل الجهاز  غ ش  .2

لحرارة الداخلية للجهاز منخفضة لدرجة ال تسمح  درجة ا
 ).21دء/توصيل العالج (عطل النظام بب

 درجات مئوية.    5رة املحيطة أعىل من  الحرا   رجة من أن د   د تأك  .1
درجات مئوية، فاسمح بوقت    5إذا كان الجهاز مخزنًا يف درجة حرارة أقل من  

 كاٍف للجهاز ليتأقلم قبل االستخدام. 
 . ف تشغيل الجهاز ق و أ  .2
 غل الجهاز مرة أخرى. ش  .3
 د الجهاز إلجراء الخدمة. ذا استمرت املشكلة، فأعإ 

ال �كن بدء العالج (عطل هاز و جلل ر الذايتايفشل االختب
 ). 21النظام 

 أوقف تشغيل الجهاز.  .1
 غل الجهاز مرة أخرى. ش  .2
 ذا استمرت املشكلة، فأعد الجهاز إلجراء الخدمة. إ 

 تشغيل الجهاز.   أوقف  .1 ) 25، 8ام ظالنعطل مكون (عطل 
 غل الجهاز مرة أخرى. ش  .2

 )!(ضغط زائدLCD: ! Over Pressureشاشة 
سم ماء. سوف يتم إيقاف   59 رب منكا أولد ضغطً يالجهاز 
 العالج.

 أوقف تشغيل الجهاز.  .1
 حقق من أن أنبوب الهواء موصل ك� ينبغي. ت  .2
 غل الجهاز مرة أخرى. ش  .3
 لم الدائرة). ع (ت   Learn Circuitبدأ وظيفة  ا  .4
تالفة.   املكونات الداخليةإذا نشط اإلنذار بصورة متكررة، فقد تكون  الحظة:م

 إلجراء الخدمة. أعده و از دام الجهخ توقف عن است
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 اإلجراء ل حتمملشكلة/السبب املا

 )!(أنبوب مسدود LCD: !Blocked Tubeشاشة 
 افحص مسار الهواء بحثًا عن أي انسدادات.  .1 مسار الهواء مسدود.

 زل االنسدادات. أ  .2
 ف العالج. اإلنذار، فأوق   ختِف ذا مل ي إ  .3
 عد بدء العالج. أ  .4

 ]!) 23، 12، 11 ،10[ مرتفعة  ةدرجة حرار (  LCD: !High Temperature [10, 11, 12, 23]شاشة 
يتوقف   درجة الحرارة داخل الجهاز مرتفعة جًدا. قد

 العالج.
تأكد من أن درجة الحرارة املحيطة ضمن النطاق املحدد للتشغيل. إذا استمرت  

 الخدمة.  الت املحددة للتشغيل، يُرجى إعادة الجهاز إلجراءة يف نطاق الحالشكامل
 اتصل بطبيبك. 

 رتفع!)ضغط م( LCD: !High Pressureشاشة 
 أوقف العالج.  .1 ضغط العالج يتجاوز مستوى اإلنذار املع� مسبًقا.

 عد بدء العالج. أ  .2
 ذا استمرت املشكلة، فاتصل بطبيبك. إ 

 (ضغط منخفض!)  LCD: !Low Pressureشاشة 
 ائرة الهواء وأعد التوصيل. افحص سالمة د  .1 أنبوب الهواء غ� موصل ك� ينبغي. 

 العالج. أوقف  ف ر،   اإلنذا ِف ذا مل يخت إ  .2
 عد بدء العالج. أ  .3

 (الدائرة مفصولة!)  LCD: !Circuit disconnectedشاشة 
 وصيل. ت ال   افحص سالمة دائرة الهواء وأعد  .1 دائرة الهواء غ� موصلة ك� ينبغي. 

 ختِف اإلنذار، فأوقف العالج. ذا مل ي إ  .2
 عد بدء العالج. أ  .3

 يقة!) الدق ة يف ية منخفض و(تهLCD: ! Low Minute Ventilationاشة ش
انخفض مستوى التهوية يف الدقيقة إىل أقل من مستوى 

 إعداد اإلنذار.
 اتصل بطبيبك. 

 LCD: !Low Respiratory Rate! ،High Respiratory Rateشاشة 
 !، معدل تنفس مرتفع!) عدل تنفس منخفضم(

إىل أقل من مستوى إعداد مستوى معدل التنفس انخفض  
 وزه. ااإلنذار أو تج

 بيبك. طل باتص

 (ترسب كب�!) LCD: !High Leakشاشة 
ظر  ن(ا استخدام ميزة مالءمة القناعاضبط القناع لتقليل الترسب. ارجع إىل  • ثانية. 20ترسب كب� يف القناع ألكرث من 

 )19الصفحة 
 وأعد التوصيل. فحص سالمة دائرة الهواء ا •
 ك. صل بطبيبتذا استمرت املشكلة، فاإ  •

 (قناع غ� مهوى!) LCD: ! Non-Vented Maskشاشة 
 توصيل قناع غ� مهوى. •
 د تكون فتحات التهوية بالقناع مسدودة.ق •
مفقود أو فتحات    ResMed�م ترسب  ص •

 جود فتحات تهوية بالقناع.أكد من و ت •
 وية بالقناع غ� مسدودة. أكد من أن فتحات التهت •
 كب وأن فتحات التهوية غ� مسدودة. مر   ResMedم ترسب  � أكد من أن ص ت  •
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 اإلجراء ل حتمملشكلة/السبب املا

أكد من أن األكسج� (إذا كان قيد االستخدام) موصل بالجزء الخلفي من  ت • ودة. دمس التهوية
 الجهاز. 

 ك. ذا استمرت املشكلة، فاتصل بطبيبإ  •
 (انقطاع النفس!)  !LCD: Apnoeaشاشة 

النفس تجاوز مستوى اإلنذار اكتشف الجهاز انقطاًعا يف 
 ا.قً املع� مسب

 عي لتعطيل اإلنذار.ل طبي كبش تنفس •
 ذا استمرت املشكلة، فاتصل بطبيبك. إ  •

 (البطارية الداخلية منخفضة!) LCD: ! Internal Battery Lowشاشة 
 هاز بالطاقة الكهربائية.وصل الج . %30ن مقل  سعة البطارية الداخلية أ 

 !)منخفض LCD: !2Low SpO )2SpOشاشة 
 افحص وضع تركيب املستشعر.  • � مسبًقا. املع  رنذاستوى اإل مإىل أقل من  2SpOانخفض 

 ذا استمرت املشكلة، فاتصل بطبيبك. إ  •
 )2pOS (تعطل مستشعر اإلصبع الخاص بـ LCD: !finger sensor failure 2SpOشاشة 

بع غ� متصل بصورة صحيحة أو يقدم  مستشعر اإلص

 خاطئة.  قيً� 
توصيله   ع ومناإلصببحة بصورة صحي قق م� إذا كان مستشعر اإلصبع متصًال تح

 مبقياس التأكسج النبيض. 
 مفصول!) Xpod(مقياس تأكسج LCD: ! Xpod oximeter disconnectedشاشة 

 النبيض متصل بالجهاز بصورة صحيحة.مقياس التأكسج   أن تحقق من مقياس التأكسج النبيض مفصول. 
 منخفض!)   2FiOمستوى ( LCD: !2 LevelFiO Lowشاشة 

ما دون مستوى اإلنذار املع�    إىل 2OFi خفض مستوىنا
 مسبًقا.

 . 2FiOقم بإجراء معايرة مستشعر   •
 ذا استمرت املشكلة، فاتصل بطبيبك. إ  •

 ) مرتفع!  2iOF مستوى( !LCD: 2 LevelHigh FiOشاشة 
 . 2FiOيرة مستشعر  قم بإجراء معا • مستوى اإلنذار املعد مسبًقا. 2FiO تجاوز

 . كبيبفاتصل بط ، ذا استمرت املشكلةإ  •
 مفصول!)   2FiO(مستشعر  !LCD: sensor disconnected 2FiOشة شا

 أو استبدله بواحد جديد.  2FiOوصل مستشعر مراقبة  مفصول.   2FiOمستشعر مراقبة  
 (تعطلت لوحة املفاتيح!)  !LCD: Keypad Failureشاشة 

 ثواٍن   10ا ألكرث من أحد املفاتيح كان مضغوطً 
 أو َعلق. 

 ملفاتيح. وحة المن انسدادات  يأزل أ 

 ]!) 45،  44،  43،  42 [انتبه فدرجة حرارة مرتفعة (   LCD : !Attention High Temp [42, 43, 44, 45]شاشة  
 ل. رجة الحرارة املحيطة تقع ضمن النطاق املحدد للتشغيد من أن ظروف دكتأ درجة الحرارة داخل الجهاز مرتفعة. 

 الداخلية!) ارية طالب (استع�ل  LCD: !Internal Battery Useشاشة 
تأكد من أن سلك الطاقة متصل بالجهاز بصورة صحيحة، إذا كنت تريد التشغيل   يستعمل الجهاز البطارية الداخلية. 

 .ةائيباستخدام الطاقة الكهرب

 إللغاء اإلنذار. صوت اإلنذار  اضغط زر كتم 
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 اإلجراء ل حتمملشكلة/السبب املا

 ) ية!مستمر خارج (استخدام طاقة تيارLCD: ! External DC Power Useشاشة 
كنت   تأكد من أن سلك طاقة التيار املرتدد متصل بالجهاز بصورة صحيحة، إذا ل الجهاز ببطارية خارجية. يعم

 تريد التشغيل باستخدام الطاقة الكهربائية. 
 اإلنذار تلقائيًا بعد دقيقة واحدة.  سوف يتم محو ة:ظ الحم

 
 

 الستكشاف األخطاء وإصالحها   حاالت أخرى
 الحل تمل السبب املح/ملشكلةا

 الشاشة ال تعمل 
اخلع القناع أو مثبت القثطرة من أنبوب فغر الرغامي حتى اسرتجاع  • الهواء. انقطاع الطاقة. يتوقف الجهاز عن توليد ضغط

 الطاقة.
لطاقة التي تربط ب� مصدر الطاقة الكهربائية أو  من وصلة كابل ا حققت •

 بطارية الخارجية والجهاز. ال
اخلية، تتناقص السعة املتاحة. وعندما  ة الديطاريف عمر الب  ع التقدمم •

تنخفض السعة املتبقية للبطارية، �كن أن يؤثر ذلك عىل مؤرش مستوى  
لبطارية تنشيط إنذاري ا دونشحن البطارية ويؤدي إىل انقطاع الطاقة 

باختبار البطارية بعد  ResMedاملنخفضة والبطارية الفارغة. وتويص  
(انظر   ارجع إىل البطارية الداخليةرية (للبطا بقي العمر املت عام� لتقدير

 )).3 الصفحة
ط عىل املفتاح املوجود يف الجزء الخلفي  لك الطاقة واضغس يل تأكد من توص الجهاز.  مل يتم االتصال مبصدر للطاقة أو مل يتم تشغيل

 مرة واحدة. من الجهاز 
 ايبدو ضغط العالج منخفضً 

 انتظر حتى يتزايد ضغط الهواء تدريجيًا. يجية للضغط قيد االستخدام. التدر ادةزمن الزي
 استبدل مرشح الهواء.  مرشح الهواء متسخ. 

 أو استبدله.  نبوب مستقيً� أل ل ااجع أنبوب الهواء ملتٍو أو مثقوب. 
 طرف�. لوصل أنبوب الهواء بإحكام عند كال ا أنبوب الهواء غ� موصل بصورة صحيحة. 

ء الرأس غ� موضوع� يف مكانه� عىل  وغطا عقنا ال
 النحو الصحيح. 

 اضبط موضع القناع وغطاء الرأس. 

يوجد قابس (قوابس) مفقود من منفذ (منافذ)  
 . الوصول يف القناع

 لقوابس). تبدل القابس (اسا

 طلب من طبيبك ضبط الضغط. ا الضغط املطلوب للعالج رمبا يكون تغ�. 
ثل، املرّشح  ة (م� كب ة كهربائية قتوجد معاو 

 البكت�ي/الف�ويس) يف دائرة الهواء.
 (تعلم الدائرة).  Learn Circuitنفذ وظيفة 

تم ضبط قرص التحكم يف املرطب عىل قيمة مرتفعة  
 مع املاء يف أنبوب الهواء. ما أدى إىل تج ،ايةللغ

 رطب وأفرغ املاء من أنبوب الهواء. قلل إعداد التحكم يف امل

 فًعا ج مرتلعال يبدو ضغط ا
 استرش طبيبك.  رمبا تغ� الضغط املطلوب للعالج.

 (تعلم الدائرة).  Learn Circuitنفذ وظيفة  يوجد تغي� يف املعاوقة يف تكوين الدائرة. 
 تتنفس يف القناع  ل الجهاز عندماميع ال

إليقاف  (البدء/ا SmartStart/Stopوظيفة 
 الذيك) ال تعمل. 

 . استرش طبيبك

 SmartStartمبا يكفي لتشغيل  يًقا مس عالنفس لي
 (البدء الذيك). 

 خذ نفًسا عميًقا وأخرجه من خالل القناع.
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 الحل تمل السبب املح/ملشكلةا

 اضبط موضع القناع وغطاء الرأس.  يوجد ترسب مفرط. 
ن املنفذ (املنافذ) يف قوابس) مفقود م(بس هناك قا
 القناع.

 وابس). استبدل القابس (الق

 عند كال الطرف�.  إحكامبله وص صحيحة.  ةأنبوب الهواء غ� موصل بصور 
 اجعل األنبوب مستقيً� أو استبدله.  أنبوب الهواء ملتٍو أو مثقوب. 

توجد معاوقة كهربائية كب�ة (مثل، املرّشح  
 هواء.) يف دائرة اليس�و البكت�ي/الف

 (تعلم الدائرة).  Learn Circuitنفذ وظيفة 

  يتوقف الجهاز عندما تخلع قناعك ال
(البدء/اإليقاف   SmartStart/Stopيفة ظو 

 الذيك) معطلة. 
 استرش طبيبك. 

ع  الة اختيار قنا حيف (البدء الذيك) معطلة   SmartStartتكون وظيفة   استخدم قناًعا كامَل الوجه أو أنبوب الفغر الرغامي.
Full face  (كامل الوجه) أوTrach  .(فغر) كوصلة 

ام رطب أو نظمل تُستخدم ملحقات غ� متوافقة (مثل، ا
 ) ذات مقاومة عالية. لقناعا

 . ResMedاستخدم فقط املعدات التي تويص بها وتوفرها  

إنذار   (ترسب كب�) أو  High Leakتم ضبط إنذار 
Low Min Vent يف الدقيقة)   ةخفض (تهوية من

 (تشغيل).  ONىل ع

 استرش طبيبك. 

Confirm Stop استرش طبيبك.  ممكّن. اإليقاف)   (تأكيد 
 ب�) ممكّن، ولكن ال ينشط اإلنذار عند خلع القناع أثناء العالج رسب كت( High Leakر اإنذ

 . ResMedها  استخدم فقط املعدات التي تويص بها وتوفر  يُستخدم نظام توصيل هواء غ� متوافق. 
ت الضغط منخفضة جًدا بالنسبة ملكونات إعدادا

 املستخدمة.  توصيل الهواء
ط ضغط العالج وفًقا  ) لضبةائر (تعلم الد Learn Circuitنفذ وظيفة 

 لنظام أنبوب الهواء الذي تستخدمه. 
 (تعلم الدائرة) Learn Circuitفشل وظيفة 

تكوين الدائرة غ� مناسب حيث إن املعاوقة   •
 ة مرتفعة جًدا. فكتشامل

م تضم� عدد كب� جًدا من املكونات أو معاوقة ت •
لحقات املستخدمة أعىل م� تويص به  امل

ResMed ثال، نوع املرشح،  ل امل يسب ، عىل
 املرطب الخارجي، أنبوب الهواء.

اجع املكونات املتضمنة يف تكوين الدائرة واضبطها حسب االقتضاء، ثم أعد  ر 
ة) (ارجع إىل قامئة  (تعلم الدائر  Learn Circuitتشغيل وظيفة 

Setup .((اإلعداد) 

 H4iرطب مام م من استخدغء املولد غ� رطب/غ� مسّخن عىل الر تدفق الهوا
 ركب املرطب عىل النحو الصحيح.  املرطب غ� مركب بصورة صحيحة. 

 ائية.بكهر يعمل الجهاز حاليًا باستخدام بطارية أو غ� موصل بالطاقة ال املرطب ال يسخن. 
 أعد الجهاز واملرطب إلجراء الخدمة.  ال يعمل. املرطب 

 . امأل حجرة ماء املرطب املاء فارغة.  حجرة
 لة للقراءة أو الكتابة  قاب�غ  USBرشيحة 
تحتوي عىل بيانات غ� قابلة للقراءة،   USBرشيحة 

أو ال تتوفر بها مساحة كافية، أو غ� متوافقة مع  
 الجهاز. 

 استرش طبيبك. 

 بعد استشارة طبيبك.  USBاستبدل رشيحة  تالفة. USBيحة رش
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 الحل تمل السبب املح/ملشكلةا

 2FiOمستشعر  فشل معايرة 
استخدام مستشعر مراقبة  "بصورة صحيحة، ارجع إىل  2FiOمستشعر  رتكيبل ة. بصورة صحيح غ� مركب 2FiOمستشعر 

2FiO" . 
وبدء    2FiO  استبدال مستشعر رجىعاًما واحًدا، يُ  2FiOإذا تجاوز عمر مستشعر  مستخدم أو تالف. 2FiOمستشعر 

 املعايرة مرة أخرى.
 يف رأس الشاشة. يظهر  :  LCDشاشة 

الحرارة املحيطة تقع ضمن النطاق املحدد للتشغيل.   درجة فظرو أكد من أن  ت • البطارية ال تشحن.
إذا استمرت املشكلة يف نطاق الحاالت املحددة للتشغيل، يُرجى إعادة الجهاز 

 إلجراء الخدمة. 
 غل الجهاز مرة أخرى.شغيل الجهاز. شتقف و أ  •

 
 

 املواصفات الفنية 
 ) S، ST، T، PAC سم ماء (يف وضع  IPAP: 2–40 • التشغيل  نطاق ضغط

• PS: 0–38   سم ماء (يف وضعS، ST، T، PAC ( 
• EPAP: 2–25   سم ماء (يف وضعS، ST، T، iVAPS، PAC ( 
• CPAP: 4–20   سم ماء (يف وضعCPAP  (فقط 
 ) iVAPSضع  يف و (سم ماء  PS: 0–20لحد األد� لـا •
ماء عند تشغيل   سم 30-8سم ماء؛  PS: 0–30لحد األقىص لـا •

AutoEPAP   
 ) iVAPSيف وضع (

يف وضع  (سم ماء  EPAP : 2–25الحد األقىص لـ/EPAP لـ� ألدلحد اا •

iVAPS  ضبط  عندAutoEPAP  (عىل وضع التشغيل 
 ملليلرت 2500–50 :طاق الحجم املدي املقصودن •

 فقط.  Stellar 150جهاز يف  iVAPSوضع  رتوفي :الحظةم

 ع) ا سم ماء (يف جميع األوض 60 واحد  عطلالحد األقىص للضغط يف وجود 

 لرتًا/دقيقة  60سم ماء عند  7.2لرتًا/دقيقة؛  30سم ماء عند  2 وجود عطل واحد ومة التنفس يفملقا قىصالحد األ 
 م ماء س 20لرت/دقيقة مبعدل  200أكرب من  الحد األقىص للتدفق 

 � أكربمن القيمة املقاسة، أيه  %20لرتات/دقيقة أو  5±  دفقدقة الت

سم ماء، زمن   EPAP: 2، سم ماء T، IPAP: 40ظروف االختبار: وضع 

ثواٍن،   Ti: 4.0الحد األد�،  :الحد األد�، زمن انخفاض الضغط: ارتفاع الضغط

 : معدل التنفس
 .ResMedالدقيقة، مع غطاء معايرة   أنفاس يف 10

 ع� (نهاية الشهيق) من الضغط امل %10سم ماء ±  IPAP: ± 0.5 ت ضغط العالج درجة تفاو 

EPAP/PEEP: ± 0.5 ± ضغط املع� من ال  %4 سم ماء 

CPAP: ± 0.5  ± من الضغط املع�   %10سم ماء 

سم ماء، زمن   EPAP: 2سم ماء،  T، IPAP: 40وضع  :ظروف االختبار
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ثواٍن،   Ti: 4.0الحد األد�، : غطزمن انخفاض الض ،�الضغط:  الحد األد ارتفاع 

 : معدل التنفس
 .ResMedنفاس يف الدقيقة، مع غطاء معايرة أ  10 

 ديسيبل أ ك� تم قياسه وفًقا ملعيار  3ديسيبل أ مع درجة عدم تيقن  31 وت ط الصغى ضمستو 
ISO 17510-1 

 ًقا ملعيار � تم قياسه وفأ ك ديسيبل 3ديسيبل أ مع درجة عدم تيقن  39 مستوى قوة الصوت 
ISO 17510-1 

ره مرت واحد وفًقا  طر قدقصف ة (يُقاس بنض ذار ذو أولوية عالية ومتوسطة ومنخفإن نطاق مستوى صوت اإلنذار 

   :)IEC 60601-1-8ملعيار 
 ديسيبل 42الحد األد� 

 ديسيبل  79الحد األقىص 
 م م  120مم ×  170مم ×  230 األبعاد (طول × عرض × ارتفاع)

 جمك 2.1 الوزن

 مم  3.15مم ×  63.9م × م 76.9األبعاد (طول × عرض × ارتفاع):  LCDشاشة 

 كسل ب 240×  320 دقة الشاشة:
الخاص مبعدات   ISO 5356-1مم، متوافق مع معيار  22قطعة مستدقة  الهواء مخرج

 موصالت مخروطية  - التخدير والتنفس
 محول ضغط مركب داخليًا  قياس الضغط 

 دفق مركب داخليًامحول ت التدفق قياس
 األجزاء املالمسة لجسم املريض  

 ) IEC 60601-1فًقا ملعيار (و 
 ب داخل الرغامي أو أنبوب فغر الرغامي)  ألنبو اأو ريض (القناع وصلة امل

 مقياس التأكسج (ملحق اختياري) 

من    %2.5± ( : ، الدقة%1: ، أقل مقدار للزيادة100%إىل  18%: النطاق 2FiOقياس 

   ) ISO 80601-2-55من تركيز األكسج� الفعيل)* (وفًقا ملعيار    %2.5الحجم +  

 *2FiO ثانية إىل   14بزمن استجابة  أد� دكح هرتز 1ه عند ر املقاس تم اختبا

من األكسج�   100%من القيمة النهائية. انحراف الناتج طويل املدى يف   %90

 بشكل �وذجي خالل عام واحد  5%أقل من 

نطاق   يف  %2±    :، الدقة %1  :، أقل مقدار للزيادة 100%إىل    %70  : النطاق 2SpOياس ق

 100%إىل    %70
 :نبضة يف الدقيقة، أقل مقدار للزيادة 240الدقيقة إىل  ضة يف بن 40 :النطاق بض نقياس معدل ال

 Noninراجع املواصفات الفنية الخاصة بـ :نبضة واحدة يف الدقيقة، الدقة
Xpod  عىلwww.nonin.com . 

 وات بحد أقىص  65�، أمب 2.2هرتز،   60–50فولت،  240–100تيار مرتدد  لطاقة إمداد ا
 أمب�  3فولت،  24 ة (معزولة) خارجيلر التيار املستماإمداد طاقة 
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 ت يف الساعةوا 40أمب� يف الساعة،  2.75فولت،  14.4بطارية أيون الليثيوم،  البطارية الداخلية 

طارية جديدة يف الظروف العادية (انظر ساعات باستخدام ب 3 :ساعات التشغيل
 أدناه). 

 IPAP/EPAP: مزمن؛ الضغط ضمقيم يف املنزل يعا� من مر  :ريضنوع امل
15/5   

  ؛0 :مرت؛ الترسب 2 :أنبوب الهواء ؛Ultra Mirage :ماء؛ نوع القناع سم
 %100 :سعة البطارية قيقة؛دنفًسا يف ال 20 :معدل التنفس

 : شفى يعا� من مرض حاد؛ الضغطمقيم يف املست :ريضنوع امل
IPAP/EPAP 20/5 ؛ نوع القناعماء سم: Ultra Mirage ؛

نفًسا يف الدقيقة؛   45 :؛ معدل التنفس 0 :بالترس  رت؛م 2 :الهواء بأنبو 

 100%البطارية:  سعة
 ب بالستيك حراري هنديس مثبط لله بنية الغالف 

 درجة مئوية  35ىل درجة مئوية إ 0 :يلدرجة حرارة التشغ • وف البيئية الظر 
 دون تكثيف  %95–%10 :طوبة التشغيلر  •
 مئوية  درجة  60 جة مئوية إىلر د 20- :رجة حرارة التخزين والنقلد •

 )درجة مئوية* 50(+
 دون تكثيف  %95–%10 :طوبة التخزين والنقلر  •
: اسكال؛ االرتفاعيكتوبه  1100هيكتوباسكال إىل  680 :غط الهواءض •

  مرت 3000
 هيكتوباسكال. 800داء محدوًدا تحت قد يكون األ  :الحظةم

*NONIN XPOD 
) املطبقة  EMDات الكهرومغناطيسية (ضطراباال  لجميع متطلبات �تثل الجهاز افق الكهرومغناطييس التو 

، للبيئات السكنية والتجارية  IEC 60601-1-2: 2014وفًقا ملعيار 
 فيفة. ة الخاعيوالصن

 األقل ب� الجهاز وأجهزة االتصال مرت عىل  0.3ة قدرها يوىص بالحفاظ عىل مساف
 املحمولة. 

ومغناطيسية لجهاز الكهر  اعةنبعاثات واملنعثور عىل املعلومات املتعلقة باال �كن ال

ResMed   هذا عىل

www.resmed.com/downloads/devices. 
ية بسبب االضطرابات  ائف الرسيرية التالفقد أو انخفاض أداء الوظ التأث� املحتمل لالضطرابات الكهرومغناطيسية 

 :ريض إىل الخطرالكهرومغناطيسية قد يعرض سالمة امل
 تهوية لدقة التحكم يف ا •
 جرى الهواء وحجمه ضغط م  قبةقة مراد •
 نذارات العالجإ •

 :يف األداء عن طريق السلوك التايل للجهاز نخفاضاال كن مالحظة هذا �
 توصيل التهوية بشكل غ� منتظم  •
 ت الخاضعة للمراقبة الرسيع يف املعل� لتذبذبا •
 ات الفنية لتنشيط الخاطئ للعالج أو اإلنذار ا •
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. كفاءة الرتشيح البكت�ي  TPEمؤطر من   هيكل  ع ة مف كهروستاتيكيا شبكة ألي مرشح الهواء 

 ميكرون.  2.7جزيئات يبلغ تقريبًا لحجم  %99.9أكرب من 
 مم)  22(قطر  م 3م أو  2رن، طول بالستيك م :أنبوب الهواء القيايس أنبوب الهواء 

 مم)  15م (قطر  1.83ل بالستيك مرن، طو  :SlimLineأنبوب الهواء 
وب الهواء للتدفق والتوافق وطول األنبوب  ة أنبمقاو علومات حول ممل ملزيد من ا

 .ResMed.comرجع إىل دليل توافق أنبوب الهواء يف  يل، اداخوالقطر ال

املزدوج). هذا االلتزام يعني أن الحاجة إىل تأريض  العزل –3.14(البند  IIالفئة  • IEC 60601-1تصنيفات 

 قابس مؤرض) غ� رضورية.  يئ (أي،وقا 
 الصدمة الكهربائية)  ىل ضدع ة أ (ح�ي  BFلنوع ا •
 لتشغيل املستمر ا •

) التي تفي  M-PED�كن استخدام األجهزة اإللكرتونية املتنقلة الطبية ( جًوا فر متطلبات الس

)  FAAإدارة الط�ان الفيدرالية ( الخاصة ب RTCA/DO-160مبتطلبات 
ن.  لط�ااكة قة من قِبل رش ففر جًوا دون اختبار إضايف أو مواأثناء جميع مراحل الس

 .RTCA/DO-160يفي مبتطلبات   Stellarأن جهاز  ResMedوتؤكد  
 .  هذا الجهاز غ� مناسب لالستع�ل يف وجود مزيج من مواد التخدير رسيعة االشتعال

 مالحظات: 
 عار.الرشكة املصنِّعة بحق تغي� هذه املواصفات من دون إش تحتفظ •
 هيكتوباسكال. وكن عرض الضغط بالسم ماء أ� •

 
 

 لرموزا

  جرس (إنذار عن بعد)؛  ؛  BFاملالمس لجسم املريض من النوع لجزء ا ؛  IIمعدات من الفئة  اتبع تعلي�ت االستخدام؛   

IP31  عالمة تحذير عام   تنبيه؛    مم فأكرب وقطرات املاء املتساقطة رأسيًا؛ 2.5بة بقطر جسام الغريبة الصل الجهاز محمي من األ

توصيل إمداد   ض� لجزء من املعدات؛  التح أو حالة االستعداد وصلة التيار املرتدد يف الجهاز)؛ و  H4i رطبر قابس موصل م ظ(ان

وفًقا لتوجيه االتحاد األورويب   CEملصق   انات؛  منفذ البي قيقة)؛  لرتًا/د  30(حد أقىص  max 30 l/minاألكسج�؛ 

93/42/EEC الفئة ،II b حافظ عىل   الرطوبة القصوى؛  تعامل بحرص؛   نقل؛  لوا حرارة للتخزينلحدود درجة ا ؛

 الرقم املسلسل؛  يُحمل موجًها ألعىل؛   الرشكة املصنعة؛     افًا؛ز جالجها

دمه قبل التاريخ؛ استخ رقم الكتالوج؛  تستخدمه يف حالة تلف العبوة؛   ال تعد استخدامه؛  ال رمز الدفعة؛   

محظورة يف الص�.   يئيًاة بال يحتوي عىل مواد خطر  وزن الجهاز؛  ن الالتكس؛  اٍل مخ   عن ضوء الشمس؛ احفظه بعيًدا 

 املغناطييس). هاز تصوير بالرن� غ� آمن يف بيئة الرن� املغناطييس (ال تستخدمه بالقرب من ج 
 



 37 العربية  
 

 
 املعلومات البيئية 

 لجهاز فيها. من ا صتخلة التي يتم الللجهاز وفًقا لقوان� ولوائح الدو جب التخلص من هذا اي

لعامة،  عىل أن املنتج الذي يحمل هذا الرمز ال يجوز التخلص منه مع النفايات املنزلية ا ليها  ب عيدل رمز سلة املهمالت املتحركة املشطو 
ويب  ر ألو إىل التوجيه ا  الخاص بالتخلص من الجهاز عىل حدة من ذلك يتع� التخلص منه عىل حدة. يستند هذا املتطلب ولكن بدًال 

2012/19/EU  2006/66رويب األو  جيهللمعدات الكهربائية واإللكرتونية، والتو/EC   للبطاريات. �كنك تسليم املنتج عند نقطة تجميع
 الخطرة.  تلوث البيئة من خالل ترسب املوادقلل هذا من األثر الواقع عىل املوارد الطبيعية و�نع ىل سبيل املثال. ويتابعة للبلدية، ع 

باملائة من الكادميوم بالكتلة أو أكرث من   0.002كرث من أو أ تلةباملائة من الزئبق بالك  0.0005تحتوي عىل أكرث من  التي ترياالبطا

) للمعادن  Hg، Cd، Pbكيميائية (رمز سلة املهمالت املتحركة املشطوب عليها بالرموز ال بالكتلة موضحة أد�باملائة من الرصاص   0.004
 الحد. تهاتي تجاوزت نسبلا

املحيل أو املوزع املتخصص لديك أو زيارة موقعنا   ResMedاالتصال مبكتب   يُرجىج، للحصول عىل مزيد من املعلومات عن التخلص من املنت

 .www.resmed.com اإللكرتو� 
 ا للتوجيهات يف بلدك. تخلص من مرشحات الهواء وأنابيب الهواء املستخدمة طبقً 
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 نبيهات عامة تتحذيرات و 

 ير ذتح 
 تملة. بة محإصاإىل التحذير بهك ني

 اقرأ هذا الدليل بالكامل قبل استخدام الجهاز. •
و الطبيب الذي وصف لك الجهاز. قد يؤثر استخدام أ   ResMedتويص بها    نبغي استخدام هذا الجهاز فقط مع أنبوب الهواء وامللحقات التيي  •

 از.عمل هذا الجه   الهواء وامللحقات غ� الصحيحة عىلأنبوب  
 للغرض املحدد فقط. حقات  ملل ستخدام الجهاز وا جب ا ي  •
استخدام تنفيس. ينبغي عدم    أو طبيب أو اختصايص عالج   ResMed) التي تويص بها 1جب استخدام الجهاز فقط مع األقنعة (واملوصالت ي  •

 دة أبًدا.مسدو   ناعاملوجودة يف الق   تهويةلت ا فتحة أو فتحا  ن يعمل بصورة صحيحة. ينبغي أال تكو القناع إال إذا تم تشغيل الجهاز وكان الجهاز  
اء خارج تدفق املتواصل للهو ) الخاصة التي بها فتحات تهوية للس�ح بال 1مخصص لالستخدام مع األقنعة (أو املوصالت Stellarتوضيح: جهاز  

ية يف التهو ات  خارج من خالل فتحىل ال إ� هاز هواء الزف ج صحيحة، يدفع الهواء الجديد من ال القناع. عند تشغيل الجهاز وعندما يعمل بصورة 
نفس هواء اء الزف�. إعادة تالقناع. ومع ذلك، عندما ال يعمل الجهاز، لن يتم توف� هواء نقي كاٍف من خالل القناع، وقد تتم إعادة تنفس هو 

 ايب.اإليجاء زة ضغط مجرى الهو م أجهظمع  ينطبق ذلك عىل والظروف، أن يؤدي إىل االختناق.    الزف� ملدة أطول من عدة دقائق �كن، يف بعض
 أو تعطل الجهاز، اخلع القناع أو مثبت القثطرة من أنبوب الفغر الرغامي.  2 حالة انقطاع الطاقة يف  •
 مواد التخدير القابلة لالشتعال. ال تستخدمه يف محيط —طر االنفجار خ  •
 ألداء.يف ا   ةفرس تغ�ات غ� م   و ا كانت هناك عيوب خارجية ظاهرة أ  تستخدم الجهاز إذال  •
 .ResMedات والقطع األصلية واملعتمدة من مللحق ط استخدم فق ا  •
 اص بها، وينبغي التخلص منه مع العبوة.استخدام املنتج الخ ستخدم فقط امللحقات من العبوة األصلية. إذا كانت العبوة تالفة، يجب عدم  ا  •
غيلية مضمونة. وإذا كانت هناك أي التش  تها ة سليمة وأن سالمبحال   ت ونا أن جميع املك   نجهاز وامللحقات ألول مرة، تأكد م بل استخدام ال ق  •

 عيوب، ينبغي عدم استخدام النظام.
 ذات الصلة (مثل، معيار   ISOأو   IECة ملعاي�  ت الكهربائية الطبي جب أن متتثل املعدات اإلضافية املوصلة باملعدا ي  •

IEC 60950   األنظمة الكهربائية الطبية   طلبات ملت جميع التكوينات    متتثل  أن   عىل ذلك، يجب   ةملعدات معالجة البيانات). عالو 
 )IEC 60601-1-1 يل يكون مسؤوًال عن ظاًما طبًيا وبالتا ). أي شخص يقوم بتوصيل معدات إضافية مبعدات كهربائية طبية فهو يكّون ن

ية عىل املتطلبات املذكورة أعاله. ألولو ا ا املحلية يكون له ان�  و القإىل حقيقة أن   ه كهربائية الطبية. ويوجه االنتبا امتثال النظام ملتطلبات األنظمة ال
 إذا كان لديك شك، فاسترش الوكيل املحيل أو قسم الخدمات الفنية.

 لجهاز.تعديالت عىل هذا ا    يُسمح بإجراء ال  •
 .ث تلو داء أو حدوث  أل ادام مرة واحدة بسبب خطر انخفاض  جب عدم إعادة استخدام املنتجات املخصصة لالستخ ي  •
جوار معدات أخرى أو تكديسه معها. وإذا كان هذا رضوريًا، ينبغي مراقبة الجهاز للتحقق من تشغيله بشكل هاز بالج غي عدم استخدام  نبي  •

 فيه.وين الذي سُيستخدم  طبيعي يف التك 
 ز.الجها عة  اثات أو نقص منا النبع ا دة  دامها إىل زيا خت لك املحددة للجهاز. فقد يؤدي اس  يوىص باستخدام ملحقات (مثل، املرطبات) بخالف تال  •
عىل   الهوايئ الخارجية)  نبغي عدم استخدام معدات االتصاالت الالسلكية املتنقلة (مبا يف ذلك الوحدات الطرفية مثل كابالت الهوايئ ووحدات ي  •

 أداء   فاض ينتج عن ذلك انخفقد    وإال كة املصنعة.  رش ل ذلك الكابالت املحددة من قِبل ا سم من أي جزء من الجهاز، مبا يف    30مسافة أقل من  
 هذه املعدات.

 وىص به.د يتأثر أداء الجهاز عند استخدامه فوق االرتفاع املوىص به أو خارج نطاق درجة الحرارة الخارجية املق  •
يؤدي إىل  ز وقد ا لجه ثر عىل أداء ا ؤ ي عمل بالبطارية ألن ذلك �كن أن  ببطارية كريس متحرك ي  Stellarوم املستخدم بتوصيل جهاز جب أال يق ي  •

 املريض.رضر بال   إلحاق
تركيب  يتم   زات الزف�، إذا مل ظل الظروف العادية أو يف وجود عطل واحد، �كن أن يتلوث مسار التدفق الهوايئ بأكمله بسوائل الجسم أو غا يف  •

 ز التنفس.املرشحات البكت�ية/الف�وسية عىل مخرج جها 
ير باألشعة السينية أو التصوير املقطعي املحوسب أو التصوير بالرن� التصو زة  م بالقرب من أجهستخدا لال   از أو اعت�ده ه ج  يتم اختبار هذا ال مل  •

 ييس. املغناطييس. ال تضع الجهاز أبًدا يف بيئة رن� مغناط جهاز تصوير بالرن�   املغناطييس. يجب عدم استخدام الجهاز بالقرب من 
 
 
 

 ن القناع.يبة مرالقو يف الوصالت ناع أققد توجد منافذ يف ال 1
ند استعادة  نقطاع الطاقة الجزيئ (أقل من الحد األد� املقدر للجهد الكهربايئ) أو الكيل، لن يتم توصيل مستويات ضغط العالج. وعناء اأث 2

 �كن أن يستمر التشغيل دون أي تغي� يف اإلعدادات.  الطاقة،
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 ه تنبي 
 هاز.ل للجالفعخدام اآلمن والالست تداب� خاصةالتنبيه رشح ي

جع أيًضا لحقات، اقرأ دليل املستخدم للرشكة املصنعة. وبالنسبة إىل املستهلكات، �كن أن تتوفر معلومات مهمة عىل العبوة، ار ام املتخد عند اس  •
 ).33(انظر الصفحة   ز الرمو إىل  

ث قدر من إعادة د يحدوق  ع كافًيا للتخلص من غاز الزف� كلهالقنا   ويةخالل فتحات تهتدفق  لضغط املنخفضة، قد ال يكون ا ند مستويات ال ع  •
 التنفس لهواء الزف�.

  يجوز تعريض الجهاز للقوة املفرطة.ال  •
 م الرعاية الصحية.عىل األرض، يرجى التواصل مع وكيل الخدمة املعتمد و/أو مقد   جهاز عن طريق الخطأ  حالة سقوط اليف  •
 يل خدمة معتمد و/أو مقدم رعاية صحية.مع وكصل األخرى. إذا كانت هناك مشكلة، فتواادية  ع ال   واألصوات غ�  رسباتت نتبه للا  •
 بإيقاف تشغيل الجهاز قبل تغي� األجزاء.ز قيد التشغيل. قم   تستبدل أي أجزاء يف دائرة التنفس عندما يكون الجها ال  •
 الحظات:م

 . ج إىل ميزات خاصة للمنتالحظة املتش� 
ومالحظات أخرى خاصة بجوار التعلي�ت ذات الصلة يف هذا  يهات تنب رات وتنبيهات عامة. تظهر تحذيرات و تحذي يه هسبق ذكره أعال ما  •

 الدليل.
 فصله بسهولة من مأخذ الطاقة. ن سلك الطاقة �كن  ضبط وضع الجهاز بحيث تضمن أ ا •
 . ادات الرسيريةاإلعد املرصح لهم بعمل تغي�ات يفسمح فقط للموظف� املدرب� و ي •
 ادث خط� وقع في� يتعلق بهذا الجهاز. بأي حدك والسلطة املختصة يف بل ResMedبالغ بغي إ ني •

 

 الض�ن املحدود 
  الخاص بك سيكون خاليًا من العيوب يف  ResMed) أنَّ منتج  "ResMed"� يأيت باسم (يشار إليها في  ResMed Pty Ltdتضمن  

 ة أدناه.ملحددادة يخ الرشاء للمن تارماملواد والصناعة اعتباًرا 

 مدة الض�ن  املنتج
باستثناء أجهزة االستخدام  —(مبا يف ذلك إطار القناع والوسادة وغطاء الرأس واألنبوب)قناع ال أنظمة •

 الواحد

 أجهزة االستخدام الواحدباستثناء  —مللحقاتا •

 ن ستشعرات نبض اإلصبع من النوع املر م •

 حواض ماء املرطب أ  •

 ايومً  90

 أشهر  6 جية وخار  ليةالتي تعمل ببطاريات داخ ResMedظمة يف أن دمةطاريات املستخالب •
 مستشعرات نبض اإلصبع من نوع املشبك  •

 CPAPحدات بيانات الجهاز ثنايئ املستوى وو  •

 والجهاز ثنايئ املستوى CPAPيئات مقياس تأكسج جهاز قاييس التأكسج ومهام •

 تنظيف لة لل بت وأحواض ماء املرطبات القاملرطباا •

 عايرةة املبراقجهزة مأ  •

 ام واحدع

 ة املستوى وأجهزة التنفس (مبا يف ذلك وحدات إمداد الطاقة الخارجية) ثنائيزة واألجه CPAPأجهزة  •

 لحقات البطارية م •

 حمولة التشخيص/الفحص امل جهزةأ  •

 امانع
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 و غ� قابل للنقل.ال يتوفر هذا الض�ن إال للمستهلك األول. وه

ح أو استبدال املنتج املعيب أو أي من  بإصال  ResMedعادية يف فرتة الض�ن، فستقوم ام الدستخج يف ظروف اال املنت إذا تعطل
 مكوناته، وفًقا الختيارها.  

و تغي� عىل املنتج؛ ب)  ة االستخدام غ� الصحيح أو سوء االستخدام أو إجراء تعديل أ ود: أ) أي رضر نتيج ال يغطي هذا الض�ن املحد

ثل هذه اإلصالحات؛ ج) أي رضر أو تلوث نتيجة  راء م إلج ResMedخدمة غ� معتمدة رصاحًة من  نشأة مأي التي تجريها  الحاتصاإل 
نتيجة التعرض لغاز األوزون أو األكسج� املنشط أو الغازات  ر؛ د) أي رضر يحدث دخان السجائر أو الغليون أو السيجار أو دخان آخ

 داخله.   � أوو كرت ب عىل جهاز إلينسك ءاألخرى؛ هـ) أي رضر بسبب ما
اؤه يف إحدى  ج املبيع أو املعاد بيعه خارج منطقة عملية الرشاء األصلية. بالنسبة إىل املنتج الذي يتم رش املنتىل يُعد هذا الض�ن ملغيًا ع

 . EFTAو  EU ي")، فإن "املنطقة" تعن EFTA"") أو رابطة التجارة الحرة األوروبية (EUتحاد األورويب ("دول اال 
 لك األول يف نقطة الرشاء. ملستهة ات الض�ن بشأن املنتج املعيب بواسططالباميم يجب تقد

مني لقابلية التسويق أو املالءمة لغرض  ا يف ذلك أي ض�ن ض يحل هذا الض�ن محل جميع الض�نات الرصيحة أو الضمنية األخرى، مب
 . أعالهيد  ني، ومن ثَم فقد ال ينطبق عليك القالضم  نض� مدة رسيان ال د عىل و ملناطق أو الواليات بفرض قيمع�. ال تسمح بعض ا

ها أو  أو تركيب ResMedات  املسؤولية عن أي أرضار عرضية أو تبعية يدعى أنها نتجت عن بيع أي من منتج ResMedال تتحمل 
 ينطبق عليك القيد أعاله.  د ال قم فتبعية، ومن ثَ أو ال ء أو تقييد األرضار العرضية استخدامها. ال تسمح بعض املناطق أو الواليات باستثنا

زيد من  حقوقًا قانونية محددة، و�كن أن تكون لك حقوق أخرى تختلف من منطقة إىل أخرى. للحصول عىل م لض�ن ا ا�نحك هذ

 املحيل.  ResMedأو مكتب  ResMedن حقوق الض�ن الخاصة بك، تواصل مع موزع  املعلومات ع
 املحدود. ResMedلومات حول ض�ن  املع ثأحدللحصول عىل  ResMed.comقم بزيارة 
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