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1 اردو

اردو

ناک کے پلوز کا ماسک

AirFit P10 برائے AirMini منتخب کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ 

اس گائیڈ کو استعمال کرنا

براہ کرم استعمال سے قبل پوری گائیڈ پڑھ لیں۔ ہدایات پر عمل کرتے وقت، گائیڈ کے سامنے کے حصے اور اس کی پشت پر 

تصاویر دیکھیں۔

مطلوبہ استعمال

AirFit P10 برائے AirMini ماسک سسٹم ایک ایسا لوازمہ ہے جسے ہوا کے بہاؤ کے گزرنے کے مقصد سے ایک مریض کے لیے 

غیر جراحتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اپنی مرضی کے مطابق منسلک کرنے والے پورٹس موجود ہیں تاکہ اس بات کو 

یقینی بنایا جا سکے کہ اسے صرف مطابقت پذیر ResMed CPAP ڈیوائسز کے ساتھ مربوط کیا جا سکتا ہے۔

 :AirMini برائے AirFit P10

<30کلوگرام سے کم وزن کے حامل مریضوں کے استعمال کے لیے ہے جن کے لیے مثبت ہوائی گزرگاہ کا دباؤ تجویز کیا گیا ہے	 

گھریلو ماحول میں واحد مریض کے دوبارہ استعمال اور اسپتال/ادارہ جاتی ماحول میں کثیر مریضوں کے دوبارہ استعمال کے 	 

لیے بنایا گیا ہے۔

 عمومی انتباہات

ماسک ان صارفین کے لیے الزمی طور پر ماہر نگرانی کے تحت استعمال کیا جانا چاہیئے جو کہ خود ماسک کو ہٹانے کے قابل 	 

نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ماسک ان افراد کے لیے موزوں نہ ہو جو پہلے سے تنفسی بیماری میں مبتال ہوں۔

اس ماسک کو الزمی طور پر صرف فہرست کردہ تھیراپی کی مطابقت پذیر ڈیوائس )ڈیوائسز( کے ساتھ اور صرف کسی 	 

معالج یا تنفسی بیماری کے تھیراپسٹ کی تجویز کے مطابق ہی استعمال کیا جانا چاہیئے۔ AirFit P10 برائے AirMini کو 

تھیراپی فراہم کرنے کے لیے فہرست کردہ مطابقت پذیر سسٹمز سے مربوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔

AirMini سسٹم ماسک میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے جمع ہونے کو روکنے کے لیے ایک وینٹ سسٹم کے ساتھ آتا ہے۔ 	 

وینٹ سسٹم کے درست طریقے سے کام کرنے کے لیے اسے صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک رکھنا الزمی ہے۔ وینٹ سسٹم 

کو بالک کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے نتیجے میں سانس میں اضافی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ 

یہ ماسک ان مریضوں میں استعمال کے لیے نہیں ہے جنھیں کھایا ہوا کھانا حلق میں واپس لوٹ کر آنے کا عارضہ الحق ہو یا 	 

دیگر ایسی کیفیات میں مبتال ہوں جن میں کھانا واپس الٹ کر آتا ہو یا قے ہوتی ہو۔

یہ ماسک آکسیجن کی اضافی مقدار کے ساتھ مطابقت پذیر نہیں ہے۔	 

ماسک کے استعمال سے اگر آپ پر کوئی منفی ردعمل ظاہر ہوتا ہے تو اس کا استعمال ترک کر دیں، اور اپنے معالج یا نیند 	 

کے تھیراپسٹ سے رجوع کریں۔



2

ماسک کا استعمال دانت، مسوڑھے یا جبڑے میں سوجن کا باعث بن سکتا ہے یا دانتوں کی موجودہ کیفیت کومزید خراب 	 

کر سکتا ہے۔ اگر عالمات ظاہر ہوں، تو اپنے معالج یا دندان ساز سے رجوع کریں۔

جیسا کہ تمام ماسکس کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں بھی خارج شدہ سانس واپس لی جا سکتی ہے۔	 

ترتیبات اور عملیاتی معلومات سے متعلق تفصیالت کے لیے اپنی تھیراپی ڈیوائس کا کتابچہ دیکھیں۔	 

استعمال سے قبل ماسک کی تمام پیکیجنگ ہٹائیں۔	 

ماسک کے کسی بھی حصے سے براہ راست لچک پذیر PVC پراڈکٹس )مثالً PVC ٹیوبنگ( کو مربوط کرنے سے گریز کریں۔ 	 

لچک پذیر PVC میں ایسے عناصر شامل ہوتے ہیں جو ماسک کے امواد کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے اجزاء 

میں شگاف پڑنے یا ان کے ٹوٹ جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔

ماسک کو ڈیوائس کے آن ہونے تک استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔ ماسک فٹ ہو جانے کے بعد، یقینی بنائیں کہ ڈیوائس ہوا 	 

پھینک رہی ہے۔ وضاحت: CPAP ڈیوائسز کو خصوصی ماسکس )یا کنیکٹرز( کے ساتھ استعمال کی غرض سے بنایا جاتا ہے 

جن کے اندر ماسک سے ہوا کے مسلسل بیرونی اخراج کے لیے وینٹ سوراخ موجود ہوتے ہیں۔ ڈیوائس کے آن ہونے اور اس 

کے درست طریقے سے کام کرنے پر، ڈیوائس کے ذریعے نئی ہوا سانس کے ذریعے باہر نکالی گئی ہوا کو ماسک کے وینٹ 

سوراخوں کے ذریعے باہر نکالتی ہے۔ تاہم، جب ڈیوائس کام نہ کر رہی ہو، تو ماسک کے ذریعے ناکافی تازہ ہوا فراہم کی 

جائے گی، اور بذریعہ سانس خارج کی گئی ہوا دوبارہ سانس لینے میں شامل ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں، خارج کی 

گئی ہوا کے ذریعے کئی منٹ سے زیادہ سانس لینے سے، گھٹن ہو سکتی ہے۔ اس کا اطالق CPAP ڈیواسز کے اکثر ماڈلز 

پر ہوتا ہے۔

اپنے ماسک کا استعمال کرنا

اس ماسک سے مطابقت پذیر ڈیوائسز کی مکمل فہرست کے لیے، www.resmed.com/downloads/masks پر ماسک/ڈیوائس 

کی مطابقت پذیری کی فہرست دیکھیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہ ہو، تو براہ کرم اپنے ResMed نمائندے سے 

رابطہ کریں۔ 

HumidX Plus اور HumidX

HumidX اور HumidX Plus بغیر پانی والے ہیومڈیفائرز ہیں۔ انہیں آپ کے سانس لینے کے لیے ہوا میں نمی کی سطح کو بہتر 

بناتے ہوئے آپ کو مزید آرام فراہم کرنے اور ممکنہ خشکی سے بچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

HumidX مرطوبیت کی درست سطح کو تالش کرنے کے لیے ایک اچھا نقطہ آغاز ہے۔ HumidX Plus نمی کی سطح میں مزید 

بہتری الئے گا اور یہ اس وقت مفید ہوتا ہے جب گرد و پیش کے ماحول میں نمی کی سطح بہت کم ہو )جیسے اونچائی پر، ہوائی 

جہاز میں(۔

HumidX اور HumidX Plus کو HumidX/HumidX Plus کا پیک کھولے جانے کے 30 دنوں کے اندر الزماً تبدیل کیا جانا 

چاہیئے۔

فٹنگ

اپنی AirMini مشین سیٹ اپ کرنے کے لیے، AirMini صارفی گائیڈ مالحظہ کریں۔ ایک بار اپنا AirMini سیٹ اپ کر لینے کے 

بعد، اپنے ماسک کو فٹ کرنے کے لیے ان اقدامات پر عمل کریں۔

اپنے بائیں )L( اور دائیں )R( پلوز کو اپنی ناک کے بائیں اور دائیں نتھنوں کے ساتھ سیدھ میں الئیں۔ ہیڈ گیئر کے اسٹریپس . 1

کو اپنے سر کے اوپر کھینچیں۔ آپ کے ہیڈ گیئر کا نچال اسٹریپ آپ کے سر کے پچھلے حصے پر آرام سے بیٹھ جانا چاہیئے۔ 

باالئی اسٹریپ آپ کے سر کے اوپر کے حصے پر آرام سے بیٹھ جانا چاہیئے۔



3 اردو

آرام دہ فٹ کو یقینی بنانے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ماسک کو اپنی ناک پر سے کھینچیں اور پلوز کو دوبارہ رکھیں۔ . 2

دونوں پلوز کو اوپر کی جانب رکھتے ہوئے ناک کے پلوز کو اپنے نتھنوں میں محفوظ طریقے سے فٹ کرنے کو یقینی بنائیں۔

آپ کا ماسک اب فٹ ہو چکا ہے اور استعمال کے لیے تیار ہے۔ جب ڈیوائس چل رہی ہو، تو ٹیوب کے کنکشن کے آس پاس . 3

سوراخ والی جگہ کے قریب ہلکی ہوا محسوس کی جانی چاہیئے۔ سوراخ کا معائنہ کرنے کے لیے، کنکشن والی جگہ کے قریب 

ایک انگلی رکھیں اور ہوا کو محسوس کریں۔ سوراخ والی جگہ کو بالک نہ ہونے دیں۔ 

ایڈجسٹمنٹ

آرام دہ فٹ کے حصول کے لیے، ہیڈ گیئر کے باالئی اور نچلے اسٹریپس کو ایڈجسٹ کریں - ڈھیال کرنے کے لیے اسٹریپس کو ایک 

دوسرے سے الگ پھیالئیں یا کسنے کے لیے انہیں قریب الئیں۔ اضافی ایڈجسٹمنٹ کے لیے، آپ اپنے AirFit P10 ہیڈ گیئر کلپس 

کا استعمال کر سکتے ہیں۔ معاونت کے لیے اپنے ہیڈ گیئر کلپس کا ہدایتی پرچہ مالحظہ کریں۔ 

 انتباہ 

ہیڈ گیئر کے اسٹریپس کو بہت زیادہ نہ کسیں

ہٹانا

اپنا ماسک سسٹم اتارنے کے لیے، دوشاخہ اسٹریپ سے ماسک اور ہیڈ گیئر، اوپر کی جانب اور اپنے سر پر کھینچیں۔

اجزاء الگ کرنا

1 . HumidX Plus یا HumidX ماسک کی ٹیوب کو وینٹ ماڈیول سے آہستہ سے گھما کر اور کھینچتے ہوئے الگ کریں۔ اگر آپ

استعمال کر رہے ہوں، تو اسے وینٹ ماڈیول سے ہٹائیں۔

وینٹ ماڈیول کو AirMini ٹیوبنگ سے آہستگی سے گھماتے ہوئے اور کھینچتے ہوئے الگ کریں۔. 2

ماسک کی ٹیوب کا باالئی حصہ پکڑتے ہوئے، ماسک کے فریم سے پلوز کو دبائیں اور اس سے دور کھینچیں۔. 3

ہر بٹن کے کاج کو ظاہر کرنے کے لیے کپڑے کو کھینچ کر فریم سے ہیڈ گیئر کو ہٹا دیں، پھر کپڑے کو فریم کے ہر بازو کے . 	

سرے سے کھسکائیں۔ 

اجزاء دوبارہ جوڑنا

ہیڈ گیئر کی گرے سائیڈ کا رخ باہر کی جانب رکھتے ہوئے، ماسک کے فریم کے بازوؤں کو ہیڈ گیئر کے کاجوں میں سے . 1

گزاریں۔ ناک کے پلوز کے قریب ترین فریم کے کنارے پر کھینچ کر ہیڈ گیئر کو محفوظ بنائیں۔ ماسک کے فریم کو پکڑتے 

ہوئے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ محفوظ طریقے سے منسلک ہے ہیڈ گیئر کو ہلکا سا کھینچیں۔

باالئی اور نچلے کلپس کو درست مقامات میں داخل کرتے ہوئے پلوز کو ماسک کے فریم سے منسلک کریں۔. 2

یقینی بنائیں کہ ناک کے پلوز کی اندرونی دیواریں دبی ہوئی یا خراب تو نہیں ہیں۔ اگر ضرورت ہو، تو ہلکا سا دبانے پر ہر . 3

ناک کا پلو صحیح شکل میں واپس الیا جا سکتا ہے۔

سروں کو ایک ساتھ اس وقت تک دباتے اور گھماتے ہوئے جب تک کہ یہ جگہ پر الک نہ ہو جائیں، AirMini ٹیوبنگ کو . 	

وینٹ ماڈیول سے مربوط کریں۔

اختیاری مرطوبیت شامل کرنے کے لیے، HumidX/HumidX Plus کو وینٹ ماڈیول میں داخل کریں۔ سروں کو ایک ساتھ . 	

دباتے اور گھماتے ہوئے ماسک کی ٹیوب کو وینٹ ماڈیول سے مربوط کریں جب تک کہ وہ جگہ پر الک نہ ہو جائیں۔ 



	

گھر پر اپنا ماسک صاف کرنا

ماسک کی کارکردگی اور حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے اس گائیڈ میں دی گئی صفائی سے متعلق ہدایات پر عمل کریں۔

 انتباہ 

احسن تھیراپی حاصل کرنے اور جراثیم جو آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں ان کی افزائش کو روکنے کے لیے 	 

اپنے ماسک اور اجزاء کو باقاعدگی سے صاف کریں۔

ہیڈ گیئر پر استری نہ کریں کیوں کہ اس کا مواد گرمائش سے متاثر ہونے واال ہے اور خراب ہو جائے گا۔ 	 

HumidX/HumidX Plus کا باقاعدگی سے معائنہ کریں اور وہ جراثیم جو آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں 	 

ان کی افزائش کو روکنے کے لیے صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کی ہدایات پر عمل کریں۔

ہمیشہ صفائی کی ہدایات پر عمل کریں اور ماسک کے اجزاء کے لیے ہلکے مائع ڈٹرجنٹ اور ہیڈ گیئر کے لیے ہلکے صابن 	 

کا استعمال کریں۔ کچھ صفائی والی پراڈکٹس ماسک، اس کے حصوں اور ان کی کارکردگی کو خراب کر سکتی ہیں یا اس پر 

باقی رہ جانے والے مضر ذرات چھوڑ سکتی ہیں جنہیں صحیح طریقے سے نہ کھنگالنے کی صورت میں وہ سانس کے ساتھ 

اندر جا سکتے ہیں۔

HumidX/HumidX Plus کا معائنہ کریں

گندگی یا گرد و غبار کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی نقصان یا رکاوٹوں کی عالمات کے لیے اس کی روزانہ جانچ کریں۔. 1

نوٹس:

HumidX/HumidX Plus کو دھویا نہیں جا سکتا۔ 	 

جب HumidX/HumidX Plus کو استعمال نہ کیا جا رہا ہو، تو اسے کسی صاف، خشک مقام پر اسٹور کریں۔	 

HumidX/HumidX Plus کو کھولنے کے بعد الزماً 30 دنوں کے اندر تبدیل کیا جانا چاہیئے۔	 

AirMini ٹیوب کی صفائی کرنا

صفائی کی ہدایات کے لیے اپنی AirMini صارفی گائیڈ مالحظہ کریں

وینٹ ماڈیول کو صاف کرنا

وینٹ ماڈیول کو روزانہ صاف کریں اور اس کی جانچ کریں۔. 1

ہلکے مائع ڈٹرجنٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسے گرم پانی میں دھوئیں۔. 2

وینٹ سوراخوں پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے نرم ریشوں والے برش سے صاف کریں. 3

بہتے پانی میں اچھی طرح کھنگالیں۔ ضرورت سے زیادہ پانی نکالنے کے لیے ہالئیں اور براہ راست دھوپ سے دور ہوا میں . 	

خشک ہونے دیں۔

جانچ لیں کہ وینٹ سوراخوں میں کوئی گندگی یا گرد و غبار نہ ہو۔. 	

نوٹ: اسے ڈش واشر یا واشنگ مشین میں ہرگز نہ دھوئیں۔



	 اردو

ماسک کے پلوز، فریم اور ماسک ٹیوب کو صاف کرنا

روزانہ:

ماسک کے پلوز، فریم اور ماسک ٹیوب کو روزانہ صاف کریں۔ ہلکا مائع ڈٹرجنٹ استعمال کرتے ہوئے گرم پانی )تقریباً F°86 یا . 1

C°30( میں آہستگی سے رگڑیں جب تک بظاہر صاف نہ دکھائی دے۔

بہتے پانی میں اچھی طرح کھنگالیں اور براہ راست دھوپ سے دور ہوا میں خشک ہونے دیں۔. 2

روزانہ کی صفائی کے عالوہ، ہر ہفتے: 

ماسک کے فریم اور ماسک ٹیوب کے سرے کو ہلکے مائع ڈٹرجنٹ کا استعمال کرتے ہوئے نرم ریشوں والے برش سے صاف . 1

کریں۔ شگافوں اور سوراخوں کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ 

بہتے پانی میں اچھی طرح کھنگالیں اور براہ راست دھوپ سے دور ہوا میں خشک ہونے دیں۔. 2

ہیڈ گیئر کو صاف کرنا

ہفتہ وار:

ہیڈ گیئر کو ہر ہفتہ آہستگی سے رگڑتے ہوئے گرم پانی )تقریباً F°86 یا C°30( میں ہلکے صابن کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھوں . 1

سے دھوئیں۔

بہتے پانی میں اچھی طرح کھنگالیں اور براہ راست دھوپ سے دور ہوا میں خشک ہونے دیں۔ . 2

مریضوں کے درمیان ماسک کی ری پروسیسنگ

AirMini ٹیوب، وینٹ ماڈیول اور HumidX/HumidX Plus کو ضائع کر کے انہیں نئے سے تبدیل کیا جانا چاہیئے کیونکہ ان کو 

جراثیم کش نہیں کیا جا سکتا اور انہیں دیگر مریضوں کے درمیان استعمال نہیں کیا جانا چاہیئے۔ 

مریضوں کے درمیان استعمال کرتے ہوئے اس ماسک کو ری پروسیس کریں۔ صفائی، جراثیم کشی اور اسٹیریالئزیشن کی ہدایات 

 ResMed پر دستیاب ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہ ہو، تو براہ کرم اپنے www.resmed.com/downloads/masks

نمائندے سے رابطہ کریں۔

 احتیاط

پراڈکٹ کے معائنے کے لیے بصری معیار: اگر سسٹم کے کسی جزو میں کوئی واضح خرابی ظاہر ہو )شگاف پڑنا، رنگ خراب ہونا، 

پھٹ جانا وغیرہ(، تو اس جزو کو ضائع کرتے ہوئے تبدیل کر دینا چاہیئے۔
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خرابی دور کرنا

HumidX/HumidX Plus کی کسی خرابی کو دور کرنے کے مسائل کے لیے، AirMini کی صارفی گائیڈ مالحظہ کریں۔

حلمسئلہ/ممکنہ وجہ

پلوز صحیح طریقے سے سیل نہیں ہوں گے، ماسک غیر آرام دہ ہے یا سرخ نشانات کا سبب بنتا ہے

ممکن ہے کہ پلوز اور ہیڈ گیئر کو غلط طریقے سے فٹ کیا 

گیا ہو یا اسے غلط طریقے سے ایڈجسٹ کیا گیا ہو۔

جانچ لیں کہ بائیں )L( اور دائیں )R( نشان والے ناک کے 

پلوز درست طریقے سے داخل کیے گئے ہیں۔ فٹنگ کی 

ہدایات کے مطابق اپنے ماسک کو دوبارہ فٹ کریں۔ یہ 

یقینی بنانے کے لیے کہ ہیڈ گیئر کو آرام دہ طریقے سے فٹ 

کیا گیا ہے اسے دوبارہ ایڈجسٹ کریں۔

ایک/دونوں پلوز دب گئے ہوں یا ان کی شکل بگڑ گئی ہو یا 

ایک یا دونوں پلوز کی اندرونی دیوار غلط ہو۔ 

ہر پلو کو اس کی اصل شکل میں واپس النے کے لیے پلو کی 

اطراف کو فرداً فرداً دبائیں۔

اپنے معالج سے بات کریں۔پلوز کا سائز غلط ہے۔

ہدایات کے مطابق پلوز کو صاف کریں۔پلوز میلے ہو سکتے ہیں۔

ہیڈ گیئر کے اسٹریپس کو ایڈجسٹ کریں یا اضافی ہیڈ گیئر بہت ڈھیال ہے۔

ایڈجسٹمنٹ کے لیے AirFit P10 کے ہیڈ گیئر کلپس 

استعمال کریں۔ 

حصے کو تبدیل کریں۔ اپنے مقامی ResMed ڈیلر سے جزو نقصان زدہ یا پہنا ہوا دکھائی دیتا ہے

رابطہ کریں۔

ماسک میں بہت شور ہے

اپنے ماسک کو دوبارہ فٹ کریں یا اس کی پوزیشن ٹھیک سسٹم سے ہوا کا رساؤ ہو رہا ہے۔

کریں۔ اپنا ہیڈ گیئر ایڈجسٹ کریں۔ اپنے ماسک کے اجزاء 

کے صحیح طور پر جڑنے کی جانچ کریں۔

تکنیکی خصوصیات

نوٹس:

AirFit P10 برائے AirMini، جب AirMini سسٹم سے مربوط ہوتا ہے، تو اس میں ایک وینٹ سسٹم ہوتا ہے تاکہ ماسک میں 	 

CO کے جمع ہونے کو روکا جا سکے۔
2

ہوا گزارنے کے عمل سے متعلق تکنیکی خصوصیات کے لیے، AirMini صارفی گائیڈ مالحظہ کریں۔	 

غیر فعال جگہ کی 

معلومات 

ظاہری غیر فعال جگہ ماسک کا مطابقت پذیر ٹیوبنگ کنیکٹر تک کا خالی حجم ہوتا ہے۔ 

بڑے کشنز کا استعمال کرتے ہوئے یہ 0	 ملی لیٹر ہوتا ہے۔

Hتھیراپی کا دباؤ
2
O سے 20 سینٹی میٹر 	
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آپریٹنگ درجۂ حرارت: C°	+ سے C°0	+ماحولیاتی صورت حال

آپریٹنگ نمی: 10% سے 	9% غیر کنڈینسنگ

+70°C 2- سے	°C :اسٹوریج اور ٹرانسپورٹ کا درجۂ حرارت

اسٹوریج اور ٹرانسپورٹ کی نمی: 	-%	9 نسبتی نمی غیر کنڈینسنگ

871	 ISO کے مطابق دو نمبروں پر مشتمل شور کے اخراج کی اعالن کردہ قدریں۔ dBA 3 آواز

 dBA 22 وزن والی صوتی قوت کی سطح -A کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ، ماسک کی

ہوتی ہے۔ dBA 3 کی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ، 1 میٹر کے فاصلے پر ماسک کی A-وزن 

والے صوتی دباؤ کی سطح 	dBA1 ہوتی ہے۔

بڑا:مجموعی جہتیں

	17 ملی میٹر )اونچائی( 9	x 1 ملی میٹر )چوڑائی( x 37 ملی میٹر )گہرائی(

ماسک فریم سسٹم )کوئی ہیڈ گیئر نہیں(

AirFit P10 برائے AirMini ماسک کی سروس کی میعاد کا انحصار استعمال کی شدت، دیکھ سروس کی میعاد

بھال، اور ماحولیاتی صورتحال پر ہوتا ہے جس میں ماسک کا استعمال کیا جاتا ہے یا اسے 

اسٹور کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ ماسک اور اس کے اجزاء ماڈیولر نوعیت کے ہوتے ہیں، تو یہ 

تجویز دی جاتی ہے کہ صارف باقاعدگی کے ساتھ اس کا خیال رکھے اور اس کا معائنہ کرے 

اور اگر ضروری سمجھا جائے یا اس گائیڈ کے 'گھر پر اپنے ماسک کی صفائی' سیکشن میں 

'بصری معیار برائے پراڈکٹ کا معائنہ' کے مطابق ماسک کے سسٹم یا کسی بھی اجزاء کو 

تبدیل کرے۔ تبدیل کرنے والے اجزاء کے لیے کیسے آرڈر کریں اس بارے میں معلومات کے 

لیے اس گائیڈ کے 'ماسک کے اجزاء' کا سیکشن مالحظہ کریں۔

AirMini ٹیوب، وینٹ ماڈیول اور HumidX/HumidX Plus کی سروس کی میعاد کے لیے 

AirMini ڈیوائس کی صارفی گائیڈ مالحظہ کریں۔

نوٹس: 

یہ پراڈکٹ PVC، DEHP، DBP یا BBP سے تیار کردہ نہیں ہے۔	 

یہ پراڈکٹ قدرتی ربڑ لیٹیکس سے تیار کردہ نہیں ہے۔	 

مینوفیکچرر بغیر نوٹس فراہم کیے ان خصوصیات میں تبدیلی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔	 

اسٹوریج

ماسک کو کسی بھی مدت تک کے لیے اسٹور کرنے سے قبل اس کی مکمل صفائی اور خشک ہونے کو یقینی بنائیں۔ ماسک کو 

براہ راست دھوپ سے بچاتے ہوئے خشک جگہ پر اسٹور کریں۔

تلف کرنا

اس ماسک میں کوئی خطرناک مادے شامل نہیں ہیں اور اسے اپنے گھر کے عام کچرے کے ساتھ پھینکا جا سکتا ہے۔
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عالمتیں

آپ کی پراڈکٹ یا پیکیجنگ پر درج ذیل عالمتیں دیکھی جا سکتی ہیں:

بیچ کوڈکیٹالگ نمبر

درجہ حرارت کی حدودنمی کی حدود

اگر پیکیج کو نقصان ہوا ہو تو استعمال نہ کریںنازک چیز ہے، احتیاط برتیں

یورپی مجاز نمائندہمینوفیکچرر

اس سرے کو اوپر رکھیں بارش سے دور رکھیں

ناک کے پلوز کا ماسک
دوبارہ قابل استعمال پولی پروپیلین 

)Polypropylene(

سائز - چھوٹا سائز - ایکسٹرا چھوٹا 

سائز - بڑا سائز - درمیانہ 

ماحولیاتی دباؤ کی حدود قدرتی ربڑ لیٹیکس سے تیار کردہ نہیں ہے

کھولنے کے 30 دنوں بعد تبدیل کریں

انتباہ یا احتیاط کی نشاندہی کرتا ہے اور آپ کو ممکنہ چوٹ سے آگاہ کرتا ہے یا ڈیوائس کے محفوظ اور موثر 

استعمال کے لیے خصوصی اقدامات کی وضاحت کرتا ہے

احتیاط، ساتھ آنے والی دستاویزات سے رجوع کریں

صارف کے لیے وارنٹی

ResMed EU کی 		/EC/1999 ہدایت کے مطابق تمام صارفین کے حقوق اور یورپی یونین )European Union( کی حدود کے 

اندر فروخت کی جانے والی پراڈکٹس کے سلسلے میں EU کے متعلقہ قومی قوانین تسلیم کرتا ہے۔



ماسک کے اجزاء 

AirMini برائے AirFit P10

A 62935ہیڈ گیرئ
)for her( 62936

دوشاخہ-اسٹریپ واال ہیڈ گیرئ 1

بٹن کا کاج 2

کپڑے واال رسا 3

Bہیڈ گیرئ کلپس AirFit P10)pk 1( 62962
)pk 10( 62965

ہیڈ گیرئ کلپ 4

Cپلوز)XS( 62930
)S( 62931

)M( 62932
)L( 62933

ناک کے پلوز 5

D ماسک پیک AirMini برائے P1038824

Eفریم AirMini برائے AirFit P10

فریم کے بازو6

نوڈ 7

ماسک ٹیوب 8

وینٹ ماڈیول 9

AirMini ٹیوبنگ10

FHumidX)3pk( 38809
)6pk( 38810

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

:XSایکسٹرا چھوٹا

:S چھوٹا

:Mدرمیانہ

:L بڑا
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