
628198

Lietotāja rokasgrām
ata

Lietotāja 
rokasgrāmata

Latviski 



Uzlikšana 

1

2 3

Regulēšana



i

Noņemšana

1

Izjaukšana

1

 

2



ii

3

4

Salikšana

1



iii

2

3

4

 

5



iv

Ventilācijas atveres tīrīšana 



Latviski 1 
 

LATVISKI 

 
Deguna maska ar spilventiņiem 
 
Paldies, ka izvēlējāties AirFit P10, kas paredzēta AirMini.  
 

Pamācības izmantošana 
Pirms izmantošanas lūdzam izlasīt visu pamācību. Izpildot norādījumus, 
skatiet attēlus pamācības sākumā un beigās. 
 

Paredzētais lietojums 
AirFit P10, kas paredzēta AirMini maskas sistēma ir piederums, ko lieto 
neinvazīvai gaisa plūsmas pievadīšanai pacientam. Tai ir pielāgotas 
savienojuma pieslēgvietas, kas nodrošina, ka masku var savienot tikai ar 
saderīgām ResMed CPAP ierīcēm. 
 
AirFit P10, kas paredzēta AirMini ir:  
• jālieto pacientiem > 30 kg, kam ir nozīmēts pozitīvs elpceļu spiediens; 
• paredzēta atkārtotai izmantošanai vienam pacientam mājas apstākļos 

un atkārtotai izmantošanai vairākiem pacientiem slimnīcas/ārstniecības 
iestādes apstākļos. 
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VISPĀRĒJI BRĪDINĀJUMI 
• Lietotājiem, kas paši nespēj noņemt masku, tā jāizmanto kvalificēta personāla 

uzraudzībā. Maska var nebūt piemērota pacientiem ar noslieci uz aspirāciju. 
• Šo masku drīkst lietot tikai ar norādīto(-ajām) saderīgo(-ajām) terapijas ierīci(-ēm) un 

tikai atbilstoši ārsta vai pulmonologa ieteikumiem. Lai nodrošinātu terapiju, AirMini 
paredzētajai AirFit P10 nepieciešams savienojums ar norādītajām saderīgajām 
sistēmām. 

• AirMini sistēmas komplektā iekļauta ventilācijas sistēma, lai novērstu oglekļa dioksīda 
uzkrāšanos maskā. Lai nodrošinātu pareizu ventilācijas sistēmas darbību, tā ir jāuztur 
tīra un bez netīrumiem. Ventilācijas sistēmas bloķēšana vai pārveidošana var izraisīt 
pārmērīgu oglekļa dioksīda atkārtotu ieelpošanu.  

• Šī maska nav paredzēta lietošanai pacientiem ar balsenes refleksu traucējumiem vai 
citiem traucējumiem, kas predisponē aspirācijai atrīšanas vai vemšanas gadījumā. 

• Šī maska nav saderīga ar papildu skābekļa lietošanu. 
• Ja jums rodas KĀDA ar šīs maskas lietošanu saistīta nelabvēlīga reakcija, pārtrauciet 

lietot šo masku un konsultējieties ar savu ārstu vai miega terapeitu. 
• Maskas lietošana var izraisīt zobu, smaganu vai žokļa sāpes vai saasināt esošas mutes 

dobuma problēmas. Ja parādās simptomi, konsultējieties ar ārstu vai zobārstu. 
• Tāpat kā ar citām maskām, arī ar šo masku var notikt neliela atkārtota izelpotā gaisa 

ieelpošana. 
• Detalizētu informāciju par iestatījumiem un izmantošanu skatiet terapijas ierīces 

rokasgrāmatā. 
• Pirms maskas izmantošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus. 
• Elastīgus PVC izstrādājumus (piem., PVC caurulītes) nevienai maskas daļai 

nepievienojiet tieši. Elastīgais PVC satur vielas, kas var būt kaitīgas maskas 
materiāliem un izraisīt daļu plaisāšanu vai lūšanu. 

• Masku nedrīkst lietot, ja ierīce ir izslēgta. Kad maska ir uzlikta, pārliecinieties, ka 
ierīce pūš gaisu. Skaidrojums. CPAP ierīces ir paredzētas lietošanai ar speciālām 
maskām (vai savienotājiem), kas ir aprīkoti ar ventilācijas atverēm, lai no maskas 
nepārtraukti varētu izplūst gaiss. Kad ierīce ir ieslēgta un darbojas pareizi, no ierīces 
ieplūstošais gaiss izskalo izelpoto gaisu caur maskas ventilācijas atverēm. Taču, kad 
ierīce nedarbojas, caur masku tiek nodrošināts nepietiekams svaiga gaisa daudzums 
un izelpoto gaisu iespējams ieelpot atkārtoti. Izelpotā gaisa ieelpošana ilgāk par 
dažām minūtēm atsevišķos gadījumos var izraisīt nosmakšanu. Tas attiecas uz vairumu 
CPAP ierīču modeļu. 
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Maskas izmantošana 
Pilnu ar šo masku saderīgu ierīču sarakstu skatiet sadaļā Masku/ierīču 
saderības saraksts tīmekļa vietnē www.resmed.com/downloads/masks. 
Ja jums nav piekļuves internetam, sazinieties ar ResMed pārstāvi.  
 

HumidX un HumidX Plus 
HumidX un HumidX Plus ir bezūdens mitrinātāji. Tie ir radīti, lai uzlabotu 
pacienta komfortu, uzlabojot elpojamā gaisa mitruma līmeni un samazinot 
iespējamo gaisa sausumu. 
HumidX ir laba sākuma metode, lai noskaidrotu pareizu mitruma līmeni. 
HumidX Plus turpinās uzlabot mitruma līmeni un būs noderīgs gadījumos, 
kad apkārtējās vides mitruma līmenis ir ļoti zems (piem., lielā augstumā, 
lidmašīnā). 
HumidX un HumidX Plus ir jānomaina 30 dienu laikā pēc HumidX/HumidX 
Plus iepakojuma atvēršanas. 
 
 

Uzlikšana 
AirMini ierīces uzstādīšanas norādījumus skatiet AirMini lietotāja 
rokasgrāmatā. Pēc AirMini ierīces uzstādīšanas sekojiet tālāk norādītajām 
darbībām, lai uzliktu masku. 

1. Savietojiet kreiso (L) un labo (R) spilventiņu ar kreiso un labo nāsi. 
Pārvelciet galvas stiprinājuma siksnas pāri galvai. Apakšējai galvas 
stiprinājuma siksnai ērti jāpieguļ pakausim. Augšējai siksnai ērti 
jāpieguļ galvas virspusei. 

2. Lai nodrošinātu, ka maska ērti pieguļ galvai, uz īsu brīdi atvelciet 
masku projām no deguna un atkārtoti ievietojiet spilventiņus. 
Pārliecinieties, ka deguna spilventiņi cieši pieguļ nāsīm un abi 
spilventiņi ir vērsti augšup. 
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3. Maska tagad ir uzlikta un sagatavota lietošanai. Kad ierīce darbojas, pie 
ventilācijas zonas ap cauruli ir jābūt jūtamai vieglai gaisa plūsmai. Lai 
pārbaudītu ventilāciju, novietojiet pirkstu pie savienojuma vietas un 
pārliecinieties, ka plūst gaiss. Nepieļaujiet, ka ventilācijas zona tiek 
nobloķēta.  

 

Regulēšana 
Lai ierīce ērti piegulētu galvai, noregulējiet augšējo un apakšējo galvas 
stiprinājuma siksnu – papletiet siksnas, lai padarītu tās vaļīgākas, vai 
satuviniet tās, lai savilktu ciešāk. Papildus regulēšanai varat izmantot AirFit 
P10 galvas stiprinājuma skavas. Lai iegūtu palīdzību, skatiet galvas 
stiprinājuma skavu lietošanas norādījumus.  

 BRĪDINĀJUMS  
Nepievelciet galvas stiprinājuma siksnas pārāk cieši 
 

Noņemšana 
Lai noņemtu maskas sistēmu, velciet masku un galvas stiprinājumu aiz 
sadalītās siksnas uz augšu un pāri galvai. 
 

Izjaukšana 

1. Atvienojiet maskas cauruli no ventilācijas moduļa, uzmanīgi pagriežot 
un atdalot to. Ja lietojat HumidX vai HumidX Plus, noņemiet to no 
ventilācijas moduļa. 

2. Atvienojiet ventilācijas moduli no AirMini caurules, uzmanīgi pagriežot 
un atdalot to. 

3. Turot maskas caurules augšējo daļu, saspiediet un atvelciet 
spilventiņus no maskas rāmja. 

4. Noņemiet galvas stiprinājumu no rāmja, pavelkot audumu un atsedzot 
katru pogcaurumu, un pēc tam nobīdiet audumu no katra rāmja pleca 
gala.  
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Atkārtota salikšana 

1. Izvelciet maskas rāmja balsteņus caur galvas stiprinājuma atverēm ar 
pelēko galvas stiprinājuma pusi uz āru. Nostipriniet galvas 
stiprinājumu, pārvelkot to pāri rāmja malai, kas atrodas vistuvāk 
deguna spilventiņiem. Turot maskas rāmi, nedaudz pastiepiet galvas 
stiprinājumu, lai pārliecinātos, vai tas ir droši piestiprināts. 

2. Savienojiet spilventiņus ar maskas rāmi, ievietojot augšējo un apakšējo 
skavu pareizajā pieslēgvietā. 

3. Pārliecinieties, ka deguna spilventiņu iekšējās sieniņas nav iespiestas 
uz iekšu. Ja nepieciešams, atgrieziet katru deguna spilventiņu 
pareizajā formā, viegli saspiežot to. 

4. Savienojiet AirMini cauruli ar ventilācijas moduli, saspiežot kopā tās 
galus un griežot, līdz tā nofiksējas vietā. 

5. Lai pievienotu izvēles mitrināšanu, ievadiet HumidX/HumidX Plus 
ventilācijas modulī. Savienojiet maskas cauruli ar ventilācijas moduli, 
saspiežot kopā tās galus un griežot, līdz tā nofiksējas vietā.  

 
 

Maskas tīrīšana mājās 
Ievērojiet šajā pamācībā sniegtos tīrīšanas norādījumus, lai saglabātu 
maskas veiktspēju un drošību. 
 

 BRĪDINĀJUMS 
• Lai saņemtu optimālu terapiju un novērstu mikroorganismu vairošanos, kas var 

nelabvēlīgi ietekmēt jūsu veselību, regulāri tīriet masku un maskas sastāvdaļas. 
• Negludiniet galvas stiprinājuma saites ar gludekli, jo saišu materiāls nav noturīgs pret 

karstumu un tiks sabojāts.  
• Regulāri pārbaudiet mitrinātāju un sekojiet tīrīšanas un apkopes norādījumiem, lai 

novērstu mikroorganismu vairošanos, kas var nelabvēlīgi ietekmēt jūsu veselību. 
• Vienmēr ievērojiet tīrīšanas norādes, un maskas sastāvdaļu tīrīšanai lietojiet saudzīgu 

šķidro mazgāšanas līdzekli, bet galvas stiprinājuma tīrīšanai – saudzīgas ziepes. Daži 
tīrīšanas līdzekļi var bojāt masku un tās detaļas un ietekmēt to darbību vai atstāt 
kaitīgus izgarojumus, kas var tikt ieelpoti, ja nav rūpīgi noskaloti. 

 



6 
 

Pārbaudiet HumidX/HumidX Plus 

1. Katru dienu pārbaudiet, vai nav redzamas netīrumu vai putekļu radītas 
bojājuma vai aizsprostojuma pazīmes. 

Piezīmes. 
• HumidX/HumidX Plus nedrīkst mazgāt.  
• Kad HumidX/HumidX Plus netiek lietots, glabājiet to tīrā, sausā vietā. 
• HumidX/HumidX Plus ir jānomaina 30 dienas pēc atvēršanas. 

AirMini caurules tīrīšana 
Tīrīšanas norādījumus skatiet AirMini lietotāja rokasgrāmatā. 

Ventilācijas moduļa tīrīšana 

1. Katru dienu tīriet un pārbaudiet ventilācijas moduli. 

2. Mazgājiet siltā ūdenī, lietojot saudzīgu šķidro mazgāšanas līdzekli. 

3. Tīriet ar mīkstu saru suku, pievēršot īpašu uzmanību ventilācijas 
atverēm. 

4. Rūpīgi skalojiet tekošā ūdenī. Pakratiet, lai atbrīvotos no liekā ūdens, 
un atstājiet nožūt, sargājot no tiešas saules gaismas. 

5. Pārliecinieties, ka ventilācijas atverēs nav netīrumu vai putekļu. 

Piezīme. Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā vai veļasmašīnā. 
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Maskas spilventiņu, rāmja un maskas caurules tīrīšana 
Katru dienu. 

1. Katru dienu tīriet maskas spilventiņus, rāmi un maskas cauruli. 
Uzmanīgi paberzējiet ar siltu ūdeni (aptuveni 30 °C) un saudzīgu šķidro 
mazgāšanas līdzekli, līdz tie ir vizuāli tīri. 

2. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens un ļaujiet nožūt, sargājot no 
tiešas saules gaismas. 

Papildus ikdienas tīrīšanai reizi nedēļā.  

1. Tīriet maskas rāmi un maskas caurules galu ar saudzīgu šķidro 
mazgāšanas līdzekli, izmantojot mīkstu saru suku. Pievērsiet īpašu 
uzmanību spraugām un iedobēm.  

2. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens un ļaujiet nožūt, sargājot no 
tiešas saules gaismas. 

Galvas stiprinājuma tīrīšana 
Reizi nedēļā. 

1. Mazgājiet galvas stiprinājumu ar rokām katru nedēļu, uzmanīgi 
paberzējot siltā (apmēram 30 °C) ūdenī un lietojot saudzīgas ziepes. 

2. Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens un ļaujiet nožūt, sargājot no 
tiešas saules gaismas.  

 
 

Maskas atkārtota apstrāde starp vairākiem pacientiem 
Air Mini caurule, ventilācijas modulis un HumidX/HumidX Plus ir jālikvidē 
un jānomaina ar jauniem, jo tos nevar dezinficēt un tos nedrīkst lietot 
citiem pacientiem.  
 

Ja izmantojat masku citam pacientam, veiciet atkārtotu maskas apstrādi. 
Tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizēšanas norādījumi ir pieejami vietnē 
www.resmed.com/downloads/masks. Ja jums nav piekļuves internetam, 
sazinieties ar ResMed pārstāvi. 
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 UZMANĪBU! 
Produkta pārbaudes vizuālie kritēriji: ja ir redzamas jebkādas 
sistēmas sastāvdaļu nolietojuma pazīmes (plaisas, krāsas zudums, 
plīsums utt.), sastāvdaļa ir jālikvidē un jānomaina. 
 

Problēmu novēršana 
Informāciju par HumidX/HumidX Plus problēmu novēršanu skatiet AirMini 
Lietotāja rokasgrāmatā. 
 

Problēma/iespējamais cēlonis Risinājums 
Spilventiņi atbilstoši nepieguļ, maska nav ērta vai rada sarkanus nospiedumus 

Galvas stiprinājums vai spilventiņi, 
iespējams, ir nepareizi uzlikti vai 
noregulēti. 

Pārliecinieties, ka deguna spilventiņi ar kreisās 
(L) un labās (R) puses indikatoriem ir pareizi 
ievietoti. Atkārtoti uzlieciet masku atbilstoši 
uzlikšanas norādījumiem. Atkārtoti noregulējiet 
galvas stiprinājumu, lai nodrošinātu, ka tas ir 
ērti uzlikts. 

Viens/abi spilventiņi ir saspiesti, vai 
tiem ir nepareiza forma, vai viena vai 
abu spilventiņu iekšējā sieniņa ir 
deformēta.  

Saspiediet katra spilventiņa malas, lai atgrieztu 
katru spilventiņu sākotnējā formā. 

Nepareiza izmēra spilventiņi. Konsultējieties ar ārstu. 
Spilventiņi var būt netīri. Tīriet spilventiņus atbilstoši norādījumiem. 
Galvas stiprinājums ir pārāk vaļīgs. Noregulējiet galvas stiprinājuma siksnas vai 

lietojiet AirFit P10 galvas stiprinājuma skavas 
papildu regulēšanai.  

Sastāvdaļa izskatās bojāta vai nolietota Nomainiet detaļu. Sazinieties ar savu vietējo 
ResMed izplatītāju. 

Maska rada pārāk lielu troksni 

No sistēmas noplūst gaiss. Atkārtoti uzlieciet masku vai mainiet tās 
novietojumu. Noregulējiet galvas stiprinājumu. 
Pārbaudiet, vai maska ir salikta pareizi. 
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Tehniskās specifikācijas  
Piezīmes. 
• Kad AirMini paredzētā AirFit P10 ir savienota ar AirMini sistēmu, tam ir 

ventilācijas sistēma, lai novērstu CO2 uzkrāšanos maskā. 
• Ar ventilēšanu saistītās tehniskās specifikācijas skatiet AirMini 

Lietotāja rokasgrāmatā. 
 

Informācija par 
mirušo tilpumu  

Fiziskais mirušais tilpums ir maskas brīvais tilpums līdz saderīgam 
caurules savienotājam. Lietojot lielus polsterus, tas ir 40 ml. 

Terapijas 
spiediens 

no 4 līdz 20 cm H2O 

Vides apstākļi Ekspluatācijas temperatūra: no +5 °C līdz +40 °C 
Ekspluatācijas gaisa mitrums: no 10 % līdz 95 %, bez kondensēšanās 
Glabāšanas un pārvadāšanas temperatūra: no -25 °C līdz +70 °C 
Glabāšanas un pārvadāšanas gaisa mitrums: 5-95 % relatīvais 
mitrums, bez kondensēšanās 

Skaņa DEKLARĒTĀS DIVU SKAITĻU TROKŠŅA EMISIJAS VĒRTĪBAS 
saskaņā ar ISO 4871. Maskas A-izsvērtais skaņas jaudas līmenis ir 
22 dBA, ar 3 dBA nenoteiktību. Maskas A-izsvērtais skaņas spiediena 
līmenis ar 1 m distanci ir 15 dBA, ar 3 dBA nenoteiktību. 

Bruto izmēri Liels: 
175 mm (A) x 149 mm (P) x 37 mm (Dz) 
Maskas rāmja sistēma (bez galvas stiprinājuma) 

Kalpošanas laiks AirMini paredzētās AirFit P10 maskas kalpošanas laiks ir atkarīgs no 
lietošanas un apkopju veikšanas biežuma, un maskas lietošanas un 
glabāšanas vides apstākļiem. Šī maska un tās komponenti pēc 
būtības ir modulāri, tāpēc lietotājam ieteicams veikt regulāras 
apkopes un pārbaudes, un nomainīt maskas sistēmu vai tās 
komponentus, kad tas atzīts par nepieciešamu vai atbilst šīs 
rokasgrāmatas nodaļas "Maskas tīrīšana mājās" sadaļas "Vizuālie 
kritēriji izstrādājuma pārbaudei" norādēm. Informāciju par rezerves 
daļu pasūtīšanu skatiet šīs rokasgrāmatas nodaļā "Maskas 
komponenti". 
Informāciju par AirMini caurules, ventilācijas moduļa un 
HumidX/HumidX Plus kalpošanas laiku skatiet AirMini ierīces 
lietotāja rokasgrāmatā. 
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Piezīmes.  
• Produkts nav izgatavots no PVH, DEHP, DBP vai BBP. 
• Šis izstrādājums nesatur dabīgo gumijas lateksu. 
• Ražotājs patur tiesības mainīt šīs specifikācijas bez iepriekšēja 

brīdinājuma. 
 
 

Glabāšana 
Pirms maskas novietošanas glabāšanā uz jebkādu laiku pārliecinieties, vai 
tā ir pilnībā tīra un sausa. Maska jāglabā sausā vietā, bet ne tiešos saules 
staros. 
 

Likvidēšana 
Šī maska un iepakojums nesatur nekādas bīstamas vielas, un to var 
izmest parastos sadzīves atkritumos. 
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Simboli 

Uz izstrādājuma vai iesaiņojuma var būt redzami šeit norādītie simboli. 

 
Kataloga numurs 

 
Sērijas kods 

 
Mitruma ierobežojums 

 
Temperatūras ierobežojums 

 
Trausls, rīkoties piesardzīgi 

 
Nelietot, ja iepakojums ir bojāts 

 
Ražotājs  Pilnvarotais pārstāvis Eiropā 

 
Sargāt no lietus 

 
Šī puse uz augšu  

 

Deguna maska ar 

spilventiņiem  
Pārstrādājams polipropilēns 

 Izmērs – īpaši mazs   Izmērs – mazs  

 Izmērs – vidējs   Izmērs – liels  

 
Nesatur dabisku kaučuka 

lateksu 
   

Atmosfēras spiediena 

ierobežojums  

 Nomainīt 30 dienas pēc atvēršanas 

 

Norāda uz brīdinājumu vai piesardzības pasākumu un brīdina par iespējamu 

savainojumu vai izskaidro īpaši veicamas darbības drošai un efektīvai ierīces 

izmantošanai. 
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Uzmanību! Izlasiet pavaddokumentus. 

 
 
 

Lietotāja garantija 
ResMed atzīst visas patērētāju tiesības saskaņā ar ES Direktīvu 
1999/44/EK un vietējiem tiesību aktiem ES robežās attiecībā uz Eiropas 
Savienībā pārdotajiem produktiem. 
 



Maskas sastāvdaļas 
AirFit P10, kas 
paredzēta AirMini

A Galvas stiprinājums 62935
62936 (for her)

1 Galvas stiprinājums ar sadalītu saiti 

2 Atvere 

3 Auduma gals 

B AirFit P10 galvas stiprinājuma skavas 62962 (1 gab.)
62965 (10 gab.)

4 Galvas stiprinājuma saspraude 

C Spilventiņi 62930 (XS)
62931 (S)
62932 (M)
62933 (L)

5 Deguna spilventiņi 

D P10, kas paredzēta AirMini maskas iepakojumam 38824

E AirFit P10, kas paredzēta AirMini rāmim

6 Rāmja pleci

7 Stiprinājuma vieta 

8 Maskas caurulīte 

9 Ventilācijas modulis 

10 AirMini caurulīte

F HumidX 38809 (3 gab.)
38810 (6 gab.)

HumidX Plus 38812 (3 gab.)
38813 (6 gab.) 

XS: īpaši mazs
S: mazs 

M: vidējs
L: liels 



ResMed.com
628198

ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive 
Bella Vista NSW 2153 
Austrālija

Skatiet ResMed.com, lai uzzinātu citas ResMed atrašanās vietas visā pasaulē. AirFit, AirTouch un 
HumidX ir ResMed uzņēmumu grupas preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes. Informāciju par 
patentiem un citu intelektuālā īpašuma informāciju skatiet vietnē ResMed.com/ip.  
© 2022 ResMed. 628198/1 2022-01


	Pamācības izmantošana
	Paredzētais lietojums
	Maskas izmantošana
	HumidX un HumidX Plus
	Uzlikšana
	Regulēšana
	Noņemšana
	Izjaukšana
	Atkārtota salikšana
	Maskas tīrīšana mājās
	Maskas atkārtota apstrāde starp vairākiem pacientiem
	Problēmu novēršana

	Pārbaudiet HumidX/HumidX Plus
	AirMini caurules tīrīšana
	Ventilācijas moduļa tīrīšana
	Maskas spilventiņu, rāmja un maskas caurules tīrīšana
	Galvas stiprinājuma tīrīšana
	Tehniskās specifikācijas
	Glabāšana
	Likvidēšana
	Simboli
	Lietotāja garantija


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'MPM_MARCH2013'] [Based on 'MPM_JULY2012'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




