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1 فارسی

فارسی

ماسک با بالشتک های بینی

از اینکه AirFit P10 for AirMini را انتخاب کرده اید سپاسگزاریم. 

استفاده از این دفترچه راهنما

لطفاً پیش از استفاده، دفترچه راهنما را به طور کامل بخوانید. هنگام خواندن دستورالعمل ها، به تصاویر ابتدا و انتهای دفترچه 

راهنما رجوع کنید.

کاربرد مورد نظر

سیستم ماسک AirFit P10 for AirMini یک وسیله جانبی است که برای هدایت جریان هوا به ریه های بیمار به روش غیرتهاجمی 

به کار می رود. این وسیله دارای درگاه های اتصال ویژه ای است که باعث می شود اتصال آن فقط به دستگاه های کمک تنفسی فشار 

جریان هوای همواره مثبت ResMed که با آن سازگارند امکان پذیر باشد.

 :AirFit P10 for AirMini

باید برای بیمارانی استفاده شود که وزنشان بیشتر از 30 کیلوگرم است و فشار مثبت راه هوایی برای آنها تجویز شده است	 

برای استفاده مجدد یک بیمار در محیط خانگی و استفاده مجدد چند بیمار در محیط بیمارستانی/کلینیکی طراحی شده است.	 

 هشدارهای عمومی

برای کسانی که خودشان قادر به جدا کردن ماسک نیستند، استفاده از آن باید تحت نظارت فرد واجد شرایط دیگری صورت 	 

بگیرد. این ماسک ممکن است برای افراد مستعد آسپیراسیون مناسب نباشد.

این ماسک باید فقط به همراه دستگاه)های( درمانی سازگاری که نام آنها در فهرست آمده و صرفاً طبق توصیه پزشک یا 	 

متخصص بیماری های تنفسی استفاده شود. AirFit P10 for AirMini باید به سیستم های سازگاری که نام آنها در فهرست 

آمده متصل شود تا بتواند درمان مناسب را فراهم کند.

سیستم AirMini دارای یک سیستم تهویه است که از انباشته شدن دی اکسید کربن در ماسک جلوگیری می کند. برای اینکه 	 

سیستم تهویه درست کار کند، باید تمیز و عاری از آلودگی بماند. در صورت مسدود کردن یا دستکاری سیستم تهویه، ممکن 

است دی اکسید کربن بیش از حد استنشاق شود. 

این ماسک برای استفاده بیماران مبتال به اختالل رفلکس حنجره یا مشکالت دیگری که در صورت باال آوردن یا استفراغ دچار 	 

آسپیراسیون می شوند مناسب نیست.

این ماسک با اکسیژن مکمل سازگار نیست.	 

در صورت بروز هر گونه واکنش سوء نسبت به استفاده از ماسک، آن را کنار بگذارید و با پزشک یا متخصص اختالالت خواب 	 

تماس بگیرید.

استفاده از ماسک ممکن است موجب درد دندان، لثه یا فک یا وخامت مشکالت دندانی فعلی شود. در صورت بروز عالئم، با 	 

پزشک یا دندانپزشک مشورت کنید.
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مانند تمام ماسک های دیگر، استفاده از این ماسک نیز ممکن است تا حدی موجب استنشاق مجدد شود.	 

برای اطالع از جزئیات مربوط به تنظیمات و اطالعات عملکردی، به دفترچه راهنمای دستگاه درمانی خود رجوع کنید.	 

پیش از استفاده از ماسک، بسته بندی را به طور کامل باز کنید.	 

از اتصال مستقیم محصوالت پی وی سی انعطاف پذیر )مانند لوله های پی وی سی( به هر یک از قطعات ماسک خودداری کنید. 	 

پی وی سی انعطاف پذیر حاوی عناصری است که ممکن است برای مواد تشکیل دهنده ماسک مضر باشد و باعث ترک خوردن 

یا شکستن قطعات شود.

تا زمانی که دستگاه روشن نشده است، نباید از ماسک استفاده شود. پس از گذاشتن ماسک روی صورت، دقت کنید هوا از 	 

دستگاه بیرون بیاید. توضیح: دستگاه های فشار جریان هوای همواره مثبت )CPAP( باید به همراه ماسک های مخصوص )یا 

رابط هایی( استفاده شوند که سوراخ تهویه دارند و امکان خروج جریان پیوسته هوا از ماسک را فراهم می کنند. زمانی که 

دستگاه روشن است و درست کار می کند، هوای تازه ای که از دستگاه بیرون می آید هوای بازدم را از سوراخ های تهویه ماسک 

بیرون می راند. اما وقتی دستگاه کار نمی کند، هوای تازه کافی از طریق ماسک تأمین نمی شود و ممکن است هوای بازدم 

دوباره استنشاق شود. اگر استنشاق مجدد بازدم بیشتر از چند دقیقه طول بکشد، ممکن است در برخی موارد منجر به خفگی 

شود. این موضوع در مورد اکثر دستگاه های CPAP صدق می کند.

استفاده از ماسک

www. برای مشاهده فهرست کامل دستگاه های سازگار با این ماسک، به »فهرست ماسک ها و دستگاه های سازگار« در نشانی

resmed.com/downloads/masks رجوع کنید. لطفاً اگر به اینترنت دسترسی ندارید با نماینده ResMed تماس بگیرید. 

HumidX Plus و HumidX

HumidX و HumidX Plus از جمله دستگاه های رطوبت ساز بدون آب هستند. این دستگاه ها به گونه ای طراحی شده اند که با 

ارتقای سطح رطوبت در هوای استنشاقی و تسکین حالت خشکی احتمالی، آسایش بیشتری را فراهم کنند.

HumidX نقطه شروع خوبی برای پیدا کردن مقدار مناسب رطوبت است. HumidX Plus میزان رطوبت را تا حد بیشتری افزایش 

می دهد و در شرایطی مفید است که سطح رطوبت بسیار پایین باشد )مثالً در ارتفاعات باال یا داخل هواپیما(.

HumidX و HumidX Plus باید ظرف مدت 30 روز پس از باز شدن بسته HumidX/HumidX Plus تعویض شوند.

گذاشتن

برای راه اندازی دستگاه AirMini، به دفترچه راهنمای کاربر AirMini رجوع کنید. پس از راه اندازی AirMini، مراحل زیر را برای 

گذاشتن ماسک روی صورت دنبال کنید.

بالشتک های سمت چپ )L( و راست )R( را با سوراخ های چپ و راست بینی هم راستا کنید. بندهای سربند را روی سرتان . 1

بکشید. بند پایینی سربند باید به راحتی در پشت سر قرار بگیرد. بند باالیی باید به راحتی در باالی سر قرار بگیرد.

برای اینکه ماسک به راحتی روی صورت قرار بگیرد، آن را بکشید و کمی از بینی جدا کنید و سپس بالشتک ها را دوباره در جای . 2

خود قرار دهید. دقت کنید هر دو بالشتک بینی به نحوی محکم و صاف داخل سوراخ های بینی قرار بگیرد.

ماسک شما اکنون در جای خود قرار گرفته و آماده استفاده است. زمانی که دستگاه کار می کند، باید جریان هوای مالیمی در . 3

نزدیکی قسمت تهویه اطراف محل اتصال لوله حس شود. برای بررسی دریچه تهویه، انگشت خود را نزدیک قسمت اتصال 

بگذارید و جریان هوا را حس کنید. نگذارید قسمت تهویه مسدود شود. 
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تنظیم

برای اینکه ماسک به راحتی روی صورت قرار بگیرد، بندهای باال و پایین سربند را تنظیم کنید؛ برای شل کردن، بندها را از هم دور 

کنید و برای محکم کردن، آنها را به هم نزدیک کنید. برای تنظیم بیشتر، می توانید از گیره های سربند AirFit P10 استفاده کنید. در 

صورت نیاز به کمک، به بروشور دستورالعمل گیره های سربند رجوع کنید. 

 هشدار 

بندهای سربند را بیش از حد محکم نکنید.

برداشتن

برای برداشتن سیستم ماسک، هم ماسک و هم سربند را از قسمت دوتکه سربند به سمت باال بکشید و از روی سرتان بردارید.

جدا کردن قطعات

لوله ماسک را از ماژول تهویه جدا کنید؛ برای این کار، آن را به آرامی بپیچانید و جدا کنید. در صورت استفاده از HumidX یا . 1

HumidX Plus، آن را از ماژول تهویه جدا کنید.

ماژول تهویه را از لوله AirMini جدا کنید؛ برای این کار، آن را به آرامی بپیچانید و بکشید.. 2

ضمن نگه داشتن قسمت باالی لوله ماسک، بالشتک ها را فشار دهید و در جهت جدا شدن از قاب ماسک بکشید.. 3

سربند را از قاب جدا کنید؛ برای این کار، قسمت پارچه ای را بکشید تا سوراخ دکمه ها پیدا شود و سپس قسمت پارچه ای را از . 	

انتهای هر یک از دسته های قاب رد کنید. 

سرهم کردن قطعات

درحالی که قسمت خاکستری سربند رو به بیرون است، دسته های قاب ماسک را از سوراخ های دکمه سربند رد کنید. سربند را . 1

روی آن لبه فریم که به بالشتک های بینی نزدیک تر است بکشید تا محکم شود. ضمن نگه داشتن قاب ماسک، سربند را کمی 

بکشید تا از محکم بودن آن مطمئن شوید.

بالشتک ها را به قاب ماسک متصل کنید؛ برای این کار، گیره های باال و پایین را وارد شکاف های مربوطه کنید.. 2

دقت کنید جدارهای داخلی بالشتک های بینی فشرده یا جمع نشده باشد. در صورت لزوم، می توانید هر یک از بالشتک های . 3

بینی را کمی فشار دهید تا به حالت صحیح برگردد.

لوله AirMini را به ماژول تهویه متصل کنید؛ برای این کار، دو سر متصل شونده را به هم فشار دهید و بپیچانید تا در جای . 	

خود قفل شود.

در صورت تمایل به باال بردن رطوبت، HumidX/HumidX Plus را وارد ماژول تهویه کنید. لوله ماسک را به ماژول تهویه . 	

متصل کنید؛ برای این کار، دو سر متصل شونده را به هم فشار دهید و بپیچانید تا در جای خود قفل شود. 



	

تمیز کردن ماسک در خانه

برای حفظ ایمنی و عملکرد بهینه ماسک، دستورالعمل های مربوط به تمیز کردن را در همین دفترچه راهنما دنبال کنید.

 هشدار 

ماسک و قطعات آن را به طور مرتب تمیز کنید تا از درمان بهینه بهره مند شوید و از رشد میکروب های مضر برای سالمتی 	 

جلوگیری شود.

از اتو کردن سربند خودداری کنید چون جنس آن نسبت به گرما حساس است و آسیب می بیند. 	 

HumidX/HumidX Plus را به طور مرتب بررسی کنید و دستورالعمل های مربوط به تمیز کردن و سرویس و نگهداری را 	 

رعایت کنید تا از رشد میکروب های مضر برای سالمتی جلوگیری شود.

همیشه دستورالعمل های مربوط به تمیز کردن را رعایت کنید و از مایع شوینده مالیم برای قطعات ماسک و از صابون مالیم 	 

برای سربند استفاده کنید. بعضی از محصوالت تمیزکننده ممکن است به ماسک و قطعات آن صدمه بزنند و در عملکرد آن 

تأثیر منفی بگذارند یا بخارهای مضری از خود بر جای بگذارند که اگر به طور کامل آبکشی نشود، استنشاق خواهد شد.

HumidX/HumidX Plus بررسی

هر روز قطعات را از نظر هر گونه نشانه آسیب یا گرفتگی ناشی از کثیفی یا گرد و غبار بررسی کنید.. 1

نکته:

HumidX/HumidX Plus قابل شستشو نیست. 	 

در مواقعی که از HumidX/HumidX Plus استفاده نمی کنید، آن را در جای خشک و تمیزی نگه دارید.	 

HumidX/HumidX Plus باید 30 روز پس از باز شدن تعویض شود.	 

AirMini تمیز کردن لوله

برای مطالعه دستورالعمل تمیز کردن، به دفترچه راهنمای AirMini رجوع کنید

تمیز کردن ماژول تهویه

ماژول تهویه را هر روز بررسی و تمیز کنید.. 1

با مایع شوینده مالیم در آب گرم بشویید.. 2

برای تمیز کردن، از برس مویی نرم استفاده کنید و توجه ویژه ای به سوراخ های تهویه داشته باشید.. 3

با آب جاری به خوبی آبکشی کنید. قطعه را تکان دهید تا آب اضافی از آن خارج شود و بگذارید در هوای آزاد و به دور از . 	

تابش مستقیم خورشید خشک شود.

بررسی کنید آلودگی یا گرد و غبار در سوراخ های تهویه وجود نداشته باشد.. 	

نکته: از شستن قطعه در ماشین ظرفشویی یا ماشین لباسشویی خودداری کنید.
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تمیز کردن بالشتک ها، قاب و لوله ماسک

هر روز:

بالشتک ها، قاب و لوله ماسک را هر روز تمیز کنید. قطعات را به آرامی با مایع شوینده مالیم در آب گرم )حدود 86 درجه . 1

فارنهایت یا 30 درجه سانتی گراد( بشویید تا تمیز به نظر برسد.

زیر آب جاری به خوبی آبکشی کنید و بگذارید در هوای آزاد و به دور از تابش مستقیم خورشید خشک شود.. 2

عالوه بر تمیز کردن روزانه، هر هفته نیز موارد زیر را انجام دهید: 

قاب ماسک و انتهای لوله ماسک را با برس نرم مویی و مایع شوینده مالیم تمیز کنید. به شکاف ها و حفره ها توجه ویژه ای . 1

داشته باشید. 

زیر آب جاری به خوبی آبکشی کنید و بگذارید در هوای آزاد و به دور از تابش مستقیم خورشید خشک شود.. 2

تمیز کردن سربند

هر هفته:

هر هفته سربند را با دست بشویید و به آرامی در محلول آب گرم )با دمای حدود 86 درجه فارنهایت یا 30 درجه سانتی گراد( . 1

و صابون ماساژ دهید.

زیر آب جاری به خوبی آبکشی کنید و بگذارید در هوای آزاد و به دور از تابش مستقیم خورشید خشک شود. . 2

آماده سازی مجدد ماسک برای بیماران متعدد

لوله AirMini، ماژول تهویه و HumidX/HumidX Plus باید دور انداخته شود و به جای آن از قطعات جدید استفاده شود چرا 

که ضدعفونی کردن این قطعات امکان پذیر نیست و نباید برای چند بیمار استفاده شود. 

در صورت استفاده از ماسک برای چند بیمار، هر بار آن را مجدداً آماده کنید. دستورالعمل های تمیز کردن، ضدعفونی کردن و 

استریل کردن در نشانی www.resmed.com/downloads/masks موجود است. لطفاً اگر به اینترنت دسترسی ندارید با نماینده 

ResMed تماس بگیرید.

 احتیاط

معیارهای ظاهری برای بررسی محصول: در صورت مشاهده هر گونه خرابی مشهود در قطعات سیستم )از جمله ترک خوردگی، 

تغییر رنگ، پارگی و غیره(، قطعه مورد نظر باید دور انداخته و تعویض شود.

عیب یابی

برای عیب یابی HumidX/HumidX Plus، به دفترچه راهنمای AirMini رجوع کنید.

راه حلمشکل/علت احتمالی

بالشتک ها درست جلوی نشتی را نمی گیرند، ماسک راحت نیست یا باعث قرمزی پوست می شود
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ممکن است بالشتک ها یا سربند درست روی صورت قرار 

نگرفته یا اشتباه تنظیم شده باشد.

بررسی کنید هر یک از بالشتک های بینی با عالمت چپ 

)L( و راست )R( به درستی در جای خود قرار گرفته باشد. 

طبق دستورالعمل گذاشتن ماسک، آن را دوباره روی صورت 

بگذارید. سربند را مجدداً به گونه ای تنظیم کنید که راحت 

روی سر قرار بگیرد.

یکی از بالشتک ها یا هر دو جمع شده یا تغییر شکل داده و 

یا جدار داخلی آن وضعیت مناسبی ندارد. 

دو طرف هر یک از بالشتک ها را فشار دهید تا به شکل 

اولیه برگردد.

با پزشک خود صحبت کنید.اندازه بالشتک ها مناسب نیست.

بالشتک ها را طبق دستورالعمل تمیز کنید.ممکن است بالشتک ها کثیف باشد.

بندهای سربند را تنظیم کنید یا از گیره های سربند AirFit سربند بیش از حد شل است.

P10 برای تنظیم بیشتر استفاده کنید. 

قطعه را تعویض کنید. با نماینده محلی ResMed تماس به نظر می رسد قطعه آسیب دیده یا فرسوده شده باشد

بگیرید.

ماسک خیلی صدا دارد

ماسک را دوباره روی صورت قرار دهید یا مجدداً تنظیم کنید. نشتی هوا در سیستم وجود دارد.

سربند را تنظیم کنید. بررسی کنید ماسک به شکل صحیح 

سرهم شده باشد.

مشخصات فنی

نکته:

AirFit P10 for AirMini، چنانچه به سیستم AirMini متصل شده باشد، دارای یک سیستم تهویه است که از انباشته شدن 	 

گاز دی اکسید کربن در ماسک جلوگیری می کند.

برای اطالع از مشخصات فنی، به دفترچه راهنمای کاربر AirMini رجوع کنید.	 

اطالعات مربوط به 

فضای راکد 

فضای راکد فیزیکی عبارت است از حجم خالی ماسک تا محل رابط لوله سازگار با آن. در 

صورت استفاده از بالشتک های بزرگ، این فضا 0	 میلی لیتر است.

	 تا 20 سانتی متر آبفشار مورد نیاز برای درمان

دمای کارکرد:  	+  تا  0	+  درجه سانتی گرادشرایط محیطی

رطوبت کارکرد: 10 تا 	9 درصد غیرچگالیده

دمای نگهداری و حمل و نقل:  	2-  تا  70+  درجه سانتی گراد

رطوبت نگهداری و حمل و نقل: 	 تا 	9 درصد رطوبت نسبی غیرچگالیده

مقادیر دورقمی اظهارشده در خصوص میزان آالیندگی صوتی طبق استاندارد 871	 ISO. سطح صدا

قدرت صدای ماسک در مقیاس A برابر با  dBA 22  با عدم اطمینان  dBA 3  است. سطح فشار 

صدای ماسک در مقیاس A در فاصله 1 متری برابر با  dBA 	1  با عدم اطمینان  dBA 3  است.
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بزرگ:ابعاد ناخالص

	17 میلی متر )ارتفاع( × 9	1 میلی متر )عرض( × 37 میلی متر )عمق(

سیستم قاب ماسک )بدون سربند(

عمر مفید ماسک AirFit P10 for AirMini به میزان استفاده، سرویس و نگهداری و شرایط عمر مفید

محیط استفاده یا نگهداری ماسک بستگی دارد. از آنجایی که این ماسک و قطعات آن حالت 

ماژولی دارد، توصیه می شود استفاده کننده آن را به طور مرتب مورد بررسی قرار دهد و 

اقدامات الزم برای نگهداری را انجام دهد و سیستم ماسک یا قطعات آن را در صورت لزوم یا 

مطابق با »معیارهای ظاهری برای بررسی محصول« در بخش »تمیز کردن ماسک در خانه« 

در همین دفترچه راهنما تعویض کند. برای اطالع از نحوه سفارش قطعات یدکی، به بخش 

»قطعات ماسک« در همین دفترچه راهنما رجوع کنید.

برای اطالع از عمر مفید لوله AirMini، ماژول تهویه و HumidX/HumidX Plus، به دفترچه 

راهنمای کاربر دستگاه AirMini رجوع کنید.

نکته: 

در ساخت این محصول از DBP  ،DEHP  ،PVC یا BBP استفاده نشده است.	 

این محصول با التکس از جنس الستیک طبیعی ساخته نشده است.	 

سازنده حق دارد این مشخصات را بدون اطالع قبلی تغییر دهد.	 

نگهداری طوالنی مدت

چنانچه قصد دارید ماسک را تا هر مدتی بدون استفاده نگه دارید، دقت کنید به طور کامل تمیز و خشک باشد. ماسک را در جای 

خشک و دور از تابش مستقیم آفتاب نگه دارید.

دور انداختن

این ماسک حاوی هیچ ماده زیان آوری نیست و می توانید آن را به همراه زباله های عادی خانگی دور بیندازید.

نمادها

نمادهای زیر ممکن است روی محصول یا بسته بندی آن به کار رفته باشد:

کد سری تولیدشماره کاتالوگ

محدودیت دمامحدودیت رطوبت

شکستنی است؛ با احتیاط جابه جا شود
در صورت آسیب دیدن بسته بندی، استفاده 

نشود
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نماینده مجاز در اروپاسازنده

این طرف رو به باال باشد دور از باران نگهداری شود

پلی پروپیلن قابل بازیافتماسک با بالشتک های بینی

اندازه - کوچک اندازه - بسیار کوچک 

اندازه - بزرگ اندازه - متوسط 

با التکس از جنس الستیک طبیعی ساخته 

نشده است
محدودیت فشار جو 

30 روز پس از باز شدن تعویض شود

نشان دهنده »هشدار« یا »احتیاط« است و شما را نسبت به احتمال جراحت آگاه می کند یا اقدامات ویژه ای را 

برای استفاده بی خطر و مؤثر از وسیله توضیح می دهد

احتیاط، به اسناد همراه وسیله رجوع کنید

ضمانت مصرف کننده

ResMed به کلیه حقوق مصرف کننده که طبق رهنمود شماره  EC/		/1999  اتحادیه اروپا و قوانین ملی مربوط به محصوالت 

فروخته شده در حوزه اتحادیه اروپا احترام می گذارد.



قطعات ماسک 

AirMini برای AirFit P10

A 62935رسبند
)for her( 62936

رسبند با بند دو تکه 1

سوراخ دکمه 2

انتهای پارچه ای 3

BAirFit P10 62962 )بسته 1 عددی(گیره های رسبند
62965 )بسته 10 عددی(

گیره پوشش رس 4

Cبالشتک ها)XS(  62930
)S(  62931

)M(  62932
)L(  62933

بالشتک های بینی 5

D P10 for AirMini 38824مجموعه ماسک

EAirFit P10 for AirMini قاب

دسته های قاب6

برآمدگی 7

لوله ماسک 8

ماژول دریچه تهویه 9

10AirMini لوله

F HumidX)38809 )بسته 3 عددی
38810 )بسته 6 عددی(

HumidX Plus)38812 )بسته 3 عددی
38813 )بسته 6 عددی( 

: XSخیلی کوچک

 :S کوچک

: Mمتوسط

: L بزرگ
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