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עברית 1

עברית

מסכת כריות אף

 .AirMini עבור AirFit P10-תודה שבחרתם ב

שימוש במדריך זה
יש לקרוא את המדריך כולו לפני השימוש. לביצוע ההוראות ניתן להיעזר בתמונות 

שבחלקים הקדמיים והאחוריים של המדריך.

שימוש מיועד
מערכת מסכת AirFit P10 עבור AirMini היא אביזר המשמש לניתוב זרימת אוויר לחולה 
באופן לא פולשני. המסכה מגיעה עם יציאות חיבור מותאמות אישית שמבטיחות שניתן 

לחבר אותה רק להתקני ResMed CPAP תואמים.

 :AirMini עבור AirFit P10

מיועדת לשימוש עבור מטופלים )במשקל של מעל 30 ק"ג( שנקבע כי הם צריכים לחץ 	 
אוויר חיובי לדרכי הנשימה.

המסכה מיועדת לשימוש חוזר במטופל יחיד בסביבה ביתית, ולשימוש חוזר רב פעמי 	 
במטופלים בסביבת בתי חולים/מוסדות.

 אזהרות כלליות
מטופלים שאינם יכולים להסיר את המסכה בעצמם ישתמשו בה תחת פיקוח של 	 

גורם רפואי מוסמך. ייתכן שמסכה זו אינה מתאימה לאנשים עם נטייה לאספירציה 
)שאיפת חומרים(.

יש להשתמש במסכה זו רק עם מכשירי הטיפול התואמים המפורטים, ורק על פי 	 
המלצת רופא או מטפל נשימתי. יש לחבר את AirFit P10 עבור AirMini למערכות 

התואמות הרשומות כדי לספק טיפול.
מערכת AirMini מגיעה עם מערכת אוורור למניעת הצטברות פחמן דו-חמצני 	 

במסכה. לתפקוד תקין של המסכה, יש להקפיד לשמור על מערכת האוורור נקייה 
וללא גורמים מזהמים. חסימה או שינוי של מערכת האוורור עלולים לגרום לנשימה 

חוזרת מופרזת של פחמן דו חמצני. 
מסכה זו אינה מיועדת לשימוש עבור חולים עם רפלקסים לקויים בגרון או עם 	 

בעיות אחרות שמובילים לסכנת שאיפה במקרה של רגורגיטציה )רפלוקס קיבתי-
ושטי( או הקאות.
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מסכה זו אינה מתאימה לטיפול בחמצן.	 
במקרה של תגובה שלילית כלשהי לשימוש במסכה יש להפסיק להשתמש בה 	 

ולהתייעץ עם הרופא או עם מטפל השינה שלך.
שימוש במסכה עלול לגרום לכאבי שיניים, חניכיים או לסת או להחמיר בעיות 	 

שיניים קיימות. במקרה של הופעת תסמינים, יש להתייעץ עם הרופא או עם רופא 
השיניים שלך.

כמו בכל המסכות, תיתכן שאיפה חוזרת כלשהי של אוויר.	 
לפרטים על הגדרות ומידע תפעולי, יש לעיין במדריך של המכשיר הטיפולי.	 
יש להסיר את כל האריזות לפני השימוש במסכה.	 
יש להימנע מלחבר מוצרי PVC גמישים )למשל, צינורות PVC( ישירות לחלק כלשהו 	 

של המסכה. PVC גמיש מכיל אלמנטים שיכולים להזיק לחומרי המסכה, ועלול 
לגרום לרכיבים להיסדק או להישבר.

יש להשתמש במסכה רק כשהמכשיר מופעל. לאחר התאמת המסכה, יש לוודא 	 
שהמכשיר פולט אוויר החוצה. הסבר: מכשירי CPAP מיועדים לשימוש עם מסכות 
מיוחדות )או חיבורים( הכוללות פתחי אוורור המאפשרים זרימה רציפה של אוויר 

החוצה מתוך המסכה. כאשר המכשיר מופעל ומתפקד כראוי, אוויר חדש מהמכשיר 
מזרים את האוויר הננשף החוצה דרך פתחי האוורור של המסכה. עם זאת, כאשר 

המכשיר אינו פועל, לא יוזרם די אוויר נקי למסכה, וייתכן שהמטופל ישאף שוב 
את האוויר שננשף. בנסיבות מסוימות, שאיפה חוזרת של אוויר שננשף למשך יותר 

.CPAP ממספר דקות יכולה לגרום לחנק. זה נכון לרוב הדגמים של מכשירי

שימוש במסכה
לרשימה המלאה של מכשירים התואמים למסכה זו יש לעיין ברשימת התאימות בין מסכות 

ומכשירים בכתובת www.resmed.com/downloads/masks. אם אין לכם גישה לאינטרנט, 
פנו לנציג ResMed שלכם. 

HumidX Plus-ו HumidX
HumidX ו-HumidX Plus הם מכשירי אדים ללא מים. הם נועדו לספק נוחות רבה יותר על 

ידי שיפור רמת הלחות באוויר שאתם נושמים וסיפוק הקלה מיובש אפשרי.

 HumidX-הוא נקודת התחלה טובה למציאת רמת הלחות הנכונה. ה HumidX-שימוש ב
Plus ישפר עוד יותר את רמת הלחות, והוא שימושי כאשר רמת הלחות של הסביבה נמוכה 

מאוד )למשל, בגובה רב, כמו במטוס(.

יש להחליף את HumidX ו-HumidX Plus תוך 30 יום מפתיחת חבילת 
.HumidX/HumidX Plus
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התאמה
להגדרת מכשיר ה-AirMini שלכם, יש לעיין במדריך למשתמש של AirMini. לאחר הגדרת 

ה-AirMini שלכם, התאימו את המסכה לפי השלבים שלהלן.

סדרו את הכריות השמאלית )L( והימנית )R( על הנחיר השמאלי והימני בהתאמה. משכו . 1
את רצועת כיסוי הראש מעל הראש. הרצועה התחתונה של כיסוי הראש צריכה להיות 
צמודה בצורה נוחה לחלק האחורי של הראש. הרצועה העליונה צריכה להיות מונחת 

בצורה נוחה על הקרקפת.
כדי להבטיח התאמה נוחה, יש למשוך את המסכה מהאף לרגע ולהניח מחדש את . 2

הכריות. יש לוודא שהכריות באף מתאימות היטב לנחיריים שלכם כאשר שתי הכריות 
ממוקמות באופן זקוף.

כעת המסכה מותאמת ומוכנה לשימוש. כאשר המכשיר פועל, אמורים להרגיש משב רוח . 3
קל ליד אזור פתח האוורור סביב חיבור הצינור. לבדיקת פתח האוורור, יש להניח אצבע 

קרוב לאזור החיבור ולהרגיש את האוויר. יש למנוע חסימה של אזור פתח האוורור. 

כוונון
כדי לוודא שההתאמה נוחה, יש להתאים את רצועות כיסוי הראש העליונות והתחתונות, 

בין שדרך הרחקתן אחת מהשנייה כדי לרופף את האחיזה, או קירובן זו לזו כדי להדק אותה. 
להתאמה נוספת, ניתן להשתמש בתופסני כיסוי הראש של AirFit P10 שלכם. להסבר נוסף, 

יש לעיין בדף ההוראות של תופסני כיסוי הראש. 

 אזהרה 
אין להדק את רצועות כיסוי הראש יתר על המידה

הסרה
כדי להסיר את המסכה, השתמשו ברצועות המפוצלות כדי למשוך את המסכה ואת כיסוי 

הראש מעל ראשכם.

פירוק
נתקו את צינור המסכה ממודול פתח האוורור על ידי סיבובו בעדינות והרחקת החלקים . 1

זה מזה. אם אתם משתמשים ב-HumidX או ב-HumidX Plus, הסירו אותו ממודול פתח 
האוורור.

נתקו את מודול פתח האוורור מצינור ה-AirMini על ידי סיבובו בעדינות והרחקת שני . 2
החלקים זה מזה.

החזיקו את החלק העליון של צינור המסכה, ואז לחצו ומשכו את הכריות החוצה . 3
ממסגרת המסכה.
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הסירו את כיסוי הראש מהמסגרת על ידי משיכת הבד כדי לחשוף כל חור כפתור, ואז . 4
החליקו את הבד מהקצה של כל זרוע של המסגרת. 

הרכבה מחדש
כשהצד האפור של כיסוי הראש פונה כלפי חוץ, יש להשחיל את זרועות מסגרת המסכה . 1

לתוך חורי הכפתורים של כיסוי הראש. יש לאבטח את כיסוי הראש על ידי משיכתו מעל 
קצה המסגרת במקום הקרוב ביותר לכריות האף. תוך כדי אחיזה במסגרת המסכה, 

מתחו קלות את כיסוי הראש כדי לוודא שהוא מחובר היטב.
חברו את הכריות למסגרת המסכה על ידי הכנסת התופסנים העליונים והתחתונים . 2

לחריצים הנכונים.
ודאו כי הדפנות הפנימיות של כריות האף אינן דחוסות או מכווצות. במידת הצורך, . 3

לחיצה קלה יכולה להחזיר כל כרית אף לצורתה הנכונה.
חברו את הצינור של ה-AirMini למודול כניסת האוויר על ידי דחיפה פנימה של הקצוות . 4

ביחד וסיבוב עד לנעילה במקום.
כדי להוסיף לחות לפי הצורך, ניתן להכניס את HumidX/HumidX Plus למודול פתח . 	

האוורור. חברו את צינור המסכה למודול פתח האוורור על ידי דחיפה פנימה של הקצוות 
ביחד וסיבוב עד לנעילה במקום. 

ניקוי המסכה בבית
פעלו על פי הוראות הניקוי שבמדריך זה כדי לשמור על הביצועים והבטיחות של המסכה.

 אזהרה 
יש לנקות את המסכה והחלקים שלה באופן קבוע כדי לקבל טיפול מיטבי ולמנוע 	 

התפתחות חיידקים שעלולים להשפיע לרעה על בריאותכם.
אין לגהץ את כיסוי הראש מכיוון שהחומר רגיש לחום ויינזק. 	 
יש לבדוק את HumidX/HumidX Plus באופן קבוע ולפעול לפי הוראות הניקוי 	 

והתחזוקה כדי למנוע התפתחות של חיידקים שעלולים להשפיע לרעה על 
בריאותכם.

יש לפעול תמיד בהתאם להוראות הניקוי ולהשתמש בחומר ניקוי נוזלי עדין לחלקי 	 
המסכה, ובסבון עדין לכיסוי הראש. תכשירי ניקוי מסוימים עלולים לפגוע במסכה 

או בחלקים שלה ובתפקוד התקני שלהם, או להשאיר אדים מזיקים שעלולים 
להישאף לדרכי לנשימה אם לא שוטפים אותם בצורה יסודית.



עברית 	

HumidX/HumidX Plus בדיקת
יש לבדוק מדי יום אם יש סימני נזק או חסימות שנגרמו על ידי לכלוך או אבק.. 1

הערות:

 	 .HumidX/HumidX Plus לא ניתן לרחוץ את
כאשר לא נעשה שימוש ב-HumidX/HumidX Plus, יש לאחסן אותו במקום נקי ויבש.	 
יש להחליף את HumidX/HumidX Plus לאחר 30 יום מהפתיחה.	 

AirMini ניקוי הצינור של
יש לעיין במדריך למשתמש של AirMini לקבלת הוראות ניקוי

ניקוי מודול כניסת האוויר
יש לנקות ולבדוק את מודול פתח האוורור על בסיס יומי.. 1
רחצו אותו במים חמים בעזרת חומר ניקוי עדין.. 2
נקו אותו בעזרת מברשת זיפים רכה תוך מתן תשומת לב מיוחדת לפתחי האוורור. 3
שטפו היטב מתחת למים זורמים. נערו כדי להסיר עודפי מים והניחו לייבוש באזור . 4

מאוורר, הרחק מאור שמש ישיר.
בדקו שאין לכלוך או אבק בפתחי האוורור.. 	

הערה: אין לכבס במדיח כלים או במכונת כביסה.

ניקוי כריות המסכה, המסגרת וצינור המסכה
ניקוי יומי:

נקו את כריות המסכה, המסגרת וצינור המסכה מדי יום. שפשפו בעדינות בקערת מים . 1
חמימים )כ-86°F או 30°C( באמצעות חומר ניקוי נוזלי עדין עד לקבלת מראה נקי.

שטפו היטב במים זורמים והשאירו לייבוש באזור מאוורר, הרחק מאור שמש ישיר.. 2

ניקוי שבועי )בנוסף לניקוי היומי(: 

נקו את מסגרת המסכה ואת קצה צינור המסכה עם חומר ניקוי נוזלי עדין בעזרת . 1
מברשת זיפים רכה. שימו לב במיוחד לחריצים ולמרווחים. 

שטפו היטב במים זורמים והשאירו לייבוש באזור מאוורר, הרחק מאור שמש ישיר.. 2
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ניקוי כיסוי הראש
ניקוי שבועי:

שטפו את כיסוי הראש מדי שבוע על ידי שפשוף עדין שלו במים חמים במקצת )בערך . 1
30°C או 86°F( באמצעות סבון עדין.

שטפו היטב במים זורמים והשאירו לייבוש באזור מאוורר, הרחק מאור שמש ישיר. . 2

הכנה מחדש של המסכה לצורך שימוש במטופל אחר
יש להשליך את צינור ה-AirMini, מודול פתח האוורור ו-HumidX/HumidX Plus ולהחליפם 

בחדשים מכיוון שלא ניתן לחטא אותם, ואין להשתמש בהם שוב במטופלים אחרים. 

יש להכין ולעבד מחדש את המסכה לפני שימוש במטופל אחר. הנחיות ניקוי, חיטוי 
וסטריליזציה מופיעות בכתובת www.resmed.com/downloads/masks. אם אין לכם 

גישה לאינטרנט, פנו לנציג ResMed שלכם.

 זהירות
קריטריונים חזותיים לבדיקת מוצר: אם ניכר בלאי כלשהו הנראה לעין של אחד 

החלקים )סדקים, שינוי צבע, קרעים וכדומה(, יש להשליך את החלק ולהחליפו בחדש.

פתרון בעיות
.AirMini יש לעיין במדריך למשתמש של ,HumidX/HumidX Plus-לפתרון בעיות ב

פתרוןבעיה/סיבה אפשרית

הכריות לא נאטמות כראוי, המסכה אינה נוחה או גורמת לאדמומיות

ייתכן שהכריות או כיסוי הראש הותאמו או 
כווננו בצורה שגויה.

בדקו שכריות האף עם המחוון השמאלי 
)L( והימני )R( מוכנסות בצורה נכונה. 

התאימו מחדש את המסכה לפי הנחיות 
ההתאמה. כווננו מחדש את כיסוי הראש 

כדי לוודא שההתאמה שלו נוחה לכם.

אחת הכריות או שתיהן נמעכו או 
התעוותו, או שהדופן הפנימית של אחת או 

שתי הכריות אינו מתאים. 

לחצו על הדפנות של כל כרית במידה 
הנחוצה כדי להחזיר כל כרית לצורתה 

המקורית.

פנו למטפל הרפואי שלכם.הכריות בגודל הלא נכון.

נקו את הכריות בהתאם להוראות.ייתכן שהכריות מלוכלכות.
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כווננו את רצועות כיסוי הראש או כיסוי הראש רופף מדי.
 AirFit השתמשו בתופסני כיסוי הראש של

P10 לצורך כוונון נוסף. 

החליפו את הרכיב. צרו קשר עם סוכן רכיב כלשהו נראה פגום או שחוק
.ResMed המכירות המקומי של

המסכה מרעישה מדי

התאימו או מקמו את המסכה מחדש. קיימת דליפה של אוויר מהמערכת.
התאימו את כיסוי הראש. בדקו שהמסכה 

מורכבת כראוי.

מפרט טכני
הערות:

מסכת AirFit P10 עבור AirMini, כאשר היא מחוברת למערכת AirMini, מכילה מערכת 	 
אוורור למניעת הצטברות CO2 במסכה.

 	.AirMini לקבלת מפרט טכני בנוגע למערכת האוורור, ניתן לעיין במדריך למשתמש של

השטח המת הפיזי הוא הנפח הריק של המסכה המגיע עד חיבור מידע על שטח מת 
הצינורות התואם. אם נעשה שימוש בכריות הגדולות, נפחו הוא 

40 מ"ל.

4 עד 20 ס"מ H2Oלחץ טיפולי

טמפרטורה בהפעלה: C°	+ עד 40°C+תנאי סביבה
לחות בהפעלה: 10% עד %	9 ללא עיבוי

+70°C 2- עד	°C :טמפרטורת אחסון והובלה
לחות אחסון והובלה: %	9-	 לחות יחסית ללא עיבוי

ערכי פליטת רעש מוצהרים בשני מספרים לפי תקן ISO 4871. צליל
רמת עוצמת הקול של המסכה בשקלול A היא dBA 22, עם אי 

ודאות של dBA 3. רמת לחץ הקול של המסכה בשקלול A במרחק 
.dBA 3 עם אי ודאות של ,dBA 1	 של 1 מ' היא

לארג':מידות ברוטו
	17 מ"מ )ג( x 149 מ"מ )ר( x 37 מ"מ )ע(
מערכת מסגרת המסכה )ללא כיסוי ראש(
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חיי המדף של מסכת AirFit P10 עבור AirMini תלויים חיי מדף
באינטנסיביות השימוש בה, באיכות התחזוקה ובתנאי הסביבה בה 

משתמשים או מאחסנים את המסכה. מכיוון שמסכה זו וחלקיה 
הם מודולריים באופיים, מומלץ למשתמש לתחזק ולבדוק אותה 

על בסיס קבוע ולהחליף את מערכת המסכה או כל רכיב לפי 
הצורך או על פי 'הקריטריונים החזותיים לבדיקת מוצר' שבסעיף 

'ניקוי המסכה בבית' במדריך זה. למידע על הזמנת חלקי חילוף 
ניתן לעיין בסעיף 'רכיבי המסכה' שבמדריך זה.

כדי למצוא את אורך חיי המדף של AirMini, מודול פתח האוורור 
ו-HumidX/HumidX Plus, יש לעיין במדריך למשתמש של מכשיר 

.AirMini

הערות: 

 	.BBP או PVC, DEHP, DBP המוצר לא מיוצר עם
מוצר זה אינו עשוי מלטקס גומי טבעי.	 
היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות מפרטים אלה ללא הודעה מוקדמת.	 

אחסון
לפני אחסון לזמן ממושך יש לוודא שהמסכה נקייה ויבשה לחלוטין. יש לאחסן את המסכה 

במקום יבש ללא אור שמש ישיר.

השלכה
מסכה ואריזות אלה אינן מכילות חומרים מסוכנים וניתן להשליך אותן עם אשפה ביתית 

רגילה.

סמלים
הסמלים הבאים עשויים להופיע על המוצר או על האריזה:

קוד אצווהמספר קטלוג

הגבלת טמפרטורההגבלת לחות

אין להשתמש אם החבילה שביר, יש להיזהר בשימוש
פגומה
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נציג מורשה בקהילה האירופיתיצרן

זה החלק העליון יש להרחיק מגשם

פוליפרופילן ניתן למחזורמסכת כריות אף

מידה – סמול מידה – אקסטרה סמול 

מידה – לארג' מידה – מדיום 

הגבלת לחץ אטמוספרי לא מיוצר עם לטקס גומי טבעי

יש להחליף 30 יום לאחר הפתיחה

מציין אזהרה ומתריע מפני פגיעה אפשרית או מסביר אמצעים מיוחדים 
לשימוש בטוח ויעיל במכשיר

זהירות, יש לעיין במסמכים הנלווים

אחריות לצרכן
 EC/1999/44 מכירה בכל זכויות הצרכן המוענקות על פי הוראת האיחוד האירופי ResMed

והחוקים הלאומיים המתאימים בתוך האיחוד האירופי למוצרים הנמכרים בתוך האיחוד 
האירופי.



רכיבי המסכה 
AirFit P10 עבור 

AirMini

A 62935כיסוי ראש
)for her( 62936

כיסוי ראש עם רצועה מפוצלת 1

חור לכפתור 2

קצה הבד 3

BAirFit P10 62962 )1 חבילה(תופסני כיסוי ראש של
62965 )10 חבילות(

תופסן לכיסוי הראש 4

Cכריות)XS( 62930
)S( 62931

)M( 62932
)L( 62933

כריות לאף 5

D AirMini עבור P10 38824חבילת מסכות

EAirMini עבור AirFit P10 מסגרת

זרועות מסגרת6

נקודת חיבור 7

צינור מסכה 8

מודול פתח האוויר 9

10AirMini צינור

FHumidX)38809 )3 חבילות
38810 )6 חבילות(

HumidX Plus)38812 )3 חבילות
38813 )6 חבילות( 

:XSאקסטרה סמול
:S סמול

:Mמדיום
:L 'לארג
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