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  العربية
١  

  العربية

  10بي إيرفيت
 األنفية الوسائد نظام

 10بي إيرفيت للقناعين للمستخدم تعليمات الدليل ھذا لك يقدم. 10بي إيرفيت الختيارك لك شكرا
 إيرفيت. الدليل ھذا خالل 10بي إيرفيت أنھما على إجماال إليھما المشار للسيدات 10بي وإيرفيت

  .زھري رأس غطاء له للسيدات 10بي إيرفيت بينما أزرق رأس غطاء له 10بي

  

 الدليل هذا استخدام
 مقدمة في الصور إلى ارجع التعليمات، اتباع عند. االستخدام قبل كامال الدليل قراءة رجىي

  .الدليل ومؤخرة

  

 الُمَخصص االستخدام
 مجرى ضغط جھاز من المريض جسم داخل أدوات أي إدخال بدون الھواء يدفع 10بي يرفيتإ

 ثنائي جھاز أو) CPAP( متواصل إيجابي ھواء مجرى ضغط جھاز مثل) PAP( إيجابي ھواء
  .المستوى

  :10بي إيرفيت

 ضغط عالج لھم وصف والذين كجم ٣٠ من أكثر يزنون الذين المرضى بواسطة يستخدم 
  اإليجابي الھواء مجرى

 بواسطة االستخدام وإعادة المنزل بيئة في واحد مريض بواسطة االستخدام إلعادة مخصص 
  .المؤسسة/المستشفى بيئة في متعددين رضىم

  

  عامة تحذيرات 
 القناع نزع يستطيعون ال الذين للمستخدمين مؤھل شخص إشراف تحت القناع استخدام يجب 

 غريبة مواد الستنشاق عرضة يكونون الذين لألشخاص مناسب غير القناع يكون فقد. بأنفسھم
  .الرئة لداخل

 مسدودة رغي التھوية ثقوب على الحفاظ يجب.  
 مع فقط القناع استخدام يجب CPAP أو طبيب بھا يوصي التي المستوى ثنائية األجھزة أو 

  .تنفس أمراض عالج اختصاصي
 الجھاز أن من تأكد القناع، ارتداء وبمجرد. الجھاز تشغيل عند إال القناع استخدام عدم يجب 

 أقنعة مع الستخدامل مخصصة تكون المستوى وثنائية CPAP أجھزة :الشرح. ھواء ينفخ

. القناع خارج الھواء من متواصل بتدفق للسماح تھوية ثقوب لھا التي) وصالت أو( خاصة
 إلى الزفير ھواء الجھاز من الجديد الھواء يدفع ينبغي، كما يعمل وعندما الجھاز تشغيل وعند



  
٢  

   

 نقي ھواء وفيرت يتم لن الجھاز، يعمل ال عندما ذلك، ومع. القناع تھوية ثقوب خالل من الخارج
 أطول لمدة الزفير ھواء تنفس وإعادة. الزفير ھواء تنفس إعادة يحدث وقد القناع، خالل كاف
 معظم على ذلك وينطبق. االختناق إلى يؤدي أن الظروف، بعض في يمكن، دقائق عدة من

  .المستوى ثنائية أو CPAP أجھزة
 التكميلي األكسجين استخدام عند االحتياطات جميع اتبع.  
 تشغيل عدم عند األكسجين تدفق غلق يجب CPAP أن بحيث المستوى، ثنائي الجھاز أو 

  .حريق نشوب خطر في ويتسبب الجھاز غالف داخل يتجمع ال المستخدم غير األكسجين
 لھب وجود في أو التدخين أثناء األكسجين استخدام عدم ويجب. االشتعال على األكسجين يساعد 

  .التھوية جيدة غرف في طفق األكسجين استخدم. مكشوف
 على اعتمادا المستنشق، األكسجين تركيز يختلف التكميلي، األكسجين لتدفق ثابت معدل عند 

. التسرب ومعدل االستخدام وموضع والقناع، المريض، تنفس وأسلوب الضغط، ضبطات
  .المستوى ثنائية األجھزة أو CPAP أجھزة أنواع معظم على التحذير ھذا ينطبق

 جھاز مع متوافقة كونھا من للتأكد المعالج لطبيبك للقناع التقنية المواصفات متقدي يتم CPAP أو 
 غير أجھزة مع أو المواصفة نطاق خارج القناع استخدام حالة وفي. المستوى ثنائي الجھاز
 العالج تحقيق يمكن ال وربما فعالة، تكون ال ربما القناع وراحة التسرب مانع فإن متوافقة،

 الجھاز أو CPAP جھاز وظيفة على التسرب معدل في االختالف أو التسرب يؤثر وقد األمثل،
  .المستوى ثنائي

 طبيبك واستشر القناع، استخدام من ضار تفاعل أي لديك كان إذا القناع ھذا استخدام عن توقف 
  .النوم عالج اختصاصي أو

 حدثت وإذا. لألسنان موجودة حالة يفاقم أو الفك أو اللثة أو األسنان ألم يسبب ربما قناع استخدام 
  .أسنان طبيب أو طبيبك استشر األعراض، ھذه

 ضغوط عند الزفير لھواء التنفس إعادة بعض يحدث قد األقنعة، جميع مع الحال ھو كما 

CPAP المنخفضة.  
 جھاز دليل إلى ارجع CPAP اإلعدادات عن التفاصيل لمعرفة المستوى ثنائي الجھاز أو 

  .لالتشغي ومعلومات
 القناع استخدام قبل التغليف مواد جميع أزل.  

  

 قناعك استخدام
 خيارات بھا التي المستوى ثنائية األجھزة أو ResMed CPAP أجھزة مع قناعك استخدام ندع

  .القناع اختيار لخيارات المستخدم دليل في التقنية المواصفات قسم إلى ارجع القناع، إعداد

 على األجھزة/األقنعة توافق قائمة انظر القناع، لھذا المتوافقة زةباألجھ كاملة قائمة على لالطالع
 لديك يكن لم وإذا. الخدمة والدعم تحتالمنتجات  صفحة في www.resmed.com الموقع
  .ResMed بوكيل االتصال يرجى اإلنترنت، إلى وصول

  :مالحظات
 أجھزة مع لالستخدام متوافق غير القناع ھذا ResMed  

AutoSet CS 2 وVPAP Adapt SV.  
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 خاصية تعمل ال قد SmartStart أجھزة بعض مع القناع ھذا استخدام عند بفعالية CPAP أو 
  .الخاصية ھذه بھا التي المستوى ثنائية األجھزة

 ھواء ترطيب جھاز باستخدام فينصح باألنف، تھيجا أو جفافا واجھت إذا.  

  

 االرتداء
) L( ويسار) M مثال( الوسادة مقاس عالمات أن من التأكد مع أنفك عن بعيدا الوسادتين امسك .١

 L( األنف فتحتي في األنفيتين الوسادتين وجه ثم الصحيح النحو على وجھك قبالة تكون) R( ويمين
 بمسك رأسك فوق الرأس غطاء اسحب). اليمنى األنف فتحة في Rو اليسرى، األنف فتحة في

 على مريح بشكل مستقرا العلوي الشريط كوني أن ويجب. رأسك مؤخرة حول ومده السفلي الشريط
  .رأسك قمة

 الناحية على باللمس تتعرف أن يمكنك بحيث اإلطار أعلى في بارزة شعارات توجدنصيحة! 
  .الظالم في القناع ارتداء عند الصحيحة

 أن من تأكد. مريحة بطريقة لترتديه أخرى مرة وجھك على ضعه ثم وجھك عن القناع ابعد .٢
  .عمودي وضع في كلتيھما الوسادتين وأن األنف فتحتي في بإحكام تنطبقان األنفيتين الوسادتين

 
اآلن قناعك منطبق جيدا وجاھز . أخيرا، وصل طرف أنبوب القناع في أنبوب ھواء الجھاز. ٣

ولفحص ثقوب . عندما يعمل الجھاز، يجب الشعور بنسمة ھواء خالل ثقوب التھوية. لالستعمال
  .ا بالقرب من منطقة ثقوب التھوية لكن ليس فوقھا بالكاملالتھوية، ضع إصبع



  
٤  

   

  

 الضبط
 معا بسحبھما أو لتوسعتھما بينھما بالمباعدة المشقوقين الشريطين اضبط مريح، ارتداء تحقيقل

  .لتضييقھما بعضھما من لتقربھما

  

 النزع
  .رأسك وفوق ألعلى المشقوق، الشريط من الرأس وغطاء القناع اسحب قناعك، نظام نزعل

  

 التفكيك
  .القناع إطار من واسحبھما الوسادتين اضغط القناع، أنبوب من العلوي الجزء تمسك بينما .١
   تحريك ثم العروة، لكشف وسحبه شريط كل نسيج طرف بمسك المثبتين من الرأس غطاء فك .٢

  .مفكك اآلن قناعك. مثبت كل من وإخراجھا العقدة

  

 التجميع إعادة
 المثبتين في الرأس لغطاء شريط كل طرف أدخل للخارج، وجھته الرمادي جانبال يكون بينما .١
 تمسك بينما. العقدتين وحول ألعلى شريط كل طرف بلف مكانه في بإحكام ثبته. العروتين خالل من

 تأكد. العقدتين حول بإحكام مثبت أنه لضمان المثبت من الرأس غطاء اسحب المشقوقين، الشريطين
  . ملتويا يكون ال الرأس ءغطا شريط أن من
 الصحيحتين الفتحتين في والسفلي العلوي المشبكين بإدخال القناع بإطار الوسادتين ركب .٢
 اآلن قناعك. القناع إطار في) السفلى الفتحة في األطول والمشبك العليا، الفتحة في األقصر المشبك(

  .تجميعه أعيد
 كل اضغط كذلك، كان وإذا. األنفيتين للوسادتين ليالداخ الجدار ھبوط أو انضغاط عدم من تأكد .٣

  .الصحيح شكلھا إلى ترجع بحيث أنفية وسادة

  

 المنزل في قناعك تنظيف
 مع التھوية ثقوب لون يتغير أن الممكن من. فقط برفق يدويا الرأس وغطاء قناعك غسل جبي

  .القناع وسالمة أداء على للحفاظ الدليل ھذا في التنظيف تعليمات اتبع. الغبار بسبب الوقت مرور
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  تحذير 

 تضر ربما التنظيف منتجات فبعض. لطيفا صابونا واستخدم التنظيف تعليمات دائما اتبع 

 تشطف لم إذا استنشاقها يمكن التي ضارة متبقية أبخرة تترك أو ووظيفته، أجزائه أو بالقناع،

  .تماما

  تنبيه 

 يجب ،)إلخ تمزقات، تصدع، تشقق،( امالنظ مكونات من بأي ظاھري تلف أي ھناك كان إذا 
  .واستبداله المكون من التخلص

 منتجات توصيل تجنب PVC أنابيب مثال( المرن PVC (يحتوي. القناع من جزء بأي مباشرة 

PVC تشقق تسبب أن ويمكن القناع، بمواد ضارة تكون أن يمكن التي عناصر على المرن 
  .انكسارھا أو المكونات

 :امبعد آل استخد/يوميا
 التفكيك لتعليمات طبقا اإلطار من الوسادتين ككف.  

 ماء في بلطف بفركه وذلك ،)الرأس غطاء باستثناء( بالكامل المنفصلة القناع مكونات نظف 
  . لطيف صابون باستخدام) مئوية درجة ٣٠ تقريبا( دافىء

 من جهالو يفرزھا التي الزيوت إزالة يجب الھواء، تسريبه وعدم القناع إحكام ولتحسين 
  .االستخدام بعد الوسادتين

 التھوية ثقوب لتنظيف ناعم بشعر فرشاة استخدم.  

 العين برؤية نظيفا يصبح أن إلى غسله كرر األمر، استدعى وإذا مكون، كل افحص.  

 ضوء عن بعيدا الھواء بفعل لتجف واتركھا للشرب صالح بماء جيدا المكونات جميع اشطف 
  .قماش بقطعة بلطف بمسحھا ةالتھوي ثقوب جفف. المباشر الشمس

 إعادة لتعليمات طبقا التجميع أعد التھوية، ثقوب ذلك في بما المكونات جميع تجف عندما 
  .التجميع

 :أسبوعيا
 لطيف صابون باستخدام) مئوية درجة ٣٠ تقريبا( دافىء بماء يدويا الرأس غطاء غسلا .

 الشمس ضوء عن بعيدا ھواءال بفعل ليجف واتركه جيدا اشطفه. تفكيكه بدون غسله ويمكن
  .المباشر

  

 المرضى بين القناع معالجة إعادة
 التنظيف تعليمات على االطالع ويمكن. المرضى بين استخدامه عند القناع ھذا معالجة إعادة جبي

 اإلنترنت، على ResMed موقع على والتعقيم والتطھير



  
٦  

   

www.resmed.com/masks/sterilization .يرجى اإلنترنت، إلى لوصو لديك يكن لم وإذا 
  .ResMed بوكيل االتصال

  

 وإصالحه الخلل تحري
  الحل  السبب المحتمل/المشكلة

 حدوث في يتسبب أو مريح غير والقناع ينبغي، كما التسرب تمنعان ال الوسادتان
  حمراء عالمات
 يتم لم أو تركيبھما يتم لم ربما الوسادتان
 غطاء أن أو الصحيح النحو على ضبطھما

  .الصحيح النحو على يركب لم أسالر

 يسار عالمة مع األنفيتين الوسادتين إدخال من تحقق
)L (ويمين )R (الصحيح النحو على )L فتحة في 

 اتبع).  اليمنى األنف فتحة في R اليسرى، األنف
 الرأس غطاء ضبط أعد. بدقة االرتداء تعليمات
  .مريحة بطريقة انطباقه لضمان

 أو الوسادتين حدىإل الداخلي الجدار موضع
  .صحيح غير لكليھما

. الداخلي الجدار لتحرير الوسادة جانبي اضغط
  .الصحيح الموضع التجميع إعادة تعليمات توضح

  .المعالج طبيبك إلى تحدث  .صحيح غير مقاسھما الوسادتان
  .للتعليمات طبقا الوسادتين نظف  .متسختان الوسادتان تكون قد

 شكله إلى عودته في للمساعدة الرأس غطاء لاغس  .جدا مرتخ الرأس غطاء
  .الغسل تعلميات اتبع. األصلي
  .الرأس لغطاء المشقوقين الشريطين اضبط

 متغيرة/متسخة أو مسدودة التھوية ثقوب
  .اللون

 فرشاة استخدم تنظيفا، تتطلب التھوية ثقوب كانت إذا
 مرور مع التھوية ثقوب لون يتغير قد. ناعم بشعر
 تعليمات اتبع. السالمة على ذلك ريؤث وال الوقت

 وسالمة أداء على للحفاظ الدليل ھذا في التنظيف
  .القناع

 التنظيف بعد جافة تكون التھوية ثقوب أن من تأكد  .مبتلة التھوية ثقوب
  .الحد عن الزائد التكاثف حالة وفي

  جدا مزعج القناع
  .للتعليمات طبقا عهتجمي أعد ثم القناع، فكك  .صحيحة غير بطريقة مجمع النظام
 غطاء اضبط. وضعه صحح أو القناع ارتداء أعد  .الھواء يسرب النظام

 النحو على مجمعا يكون قناعك أن من تأكد. الرأس
  .الصحيح
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 التقنية المواصفات
 تنفس إعادة من للحماية سلبية تھوية على القناع يحتوي  التدفق- منحنى الضغط

 يختلف قد لتصنيع،ا الختالفات ونتيجة. الزفير ھواء
  .التھوية تدفق معدل

 
  

 الضغط
سم من (

  )الماء

التدفق 
 )دقيقة/لتر(

٢٠  ٤  
٢٩  ٨  
٣٧  ١٢  
٤٣  ١٦  
٤٩  ٢٠  

 الوصلة نھاية حتى القناع من الفارغ الحجم ھو المادي الھامد الحيز  معلومات الحيز الهامد
  .مللتر١٢٣ يكون الكبيرة الوسائد وباستخدام. الدوارة

  الماء من سم ٢٠ إلى ٤  غط العالجيالض

  )اسمي( المحدد الضغط في الھبوط  المقاومة
  الماء من سم ٠٫٤: دقيقة/لتر ٥٠ عند
  الماء من سم ١٫٤: دقيقة/لتر ١٠٠ عند

. ISO 4871 لمعيار طبقا رقمين من الضوضاء النبعاثات معلنة قيم  الصوت
 تيقن عدم مع ،)أ( ديسيبل ٢١) أ( المرجح الصوت قوة مستوى يكون
 عند للقناع) أ( المرجح الصوت ضغط مستوى ويكون). أ( ديسيبل ٣

  ).أ( ديسيبل ٣ تيقن عدم مع ،)أ( ديسيبل ١٣ متر ١ مسافة

  مئوية درجة ٤٠+ إلى مئوية درجة ٥+: التشغيل حرارة درجة  األحوال البيئية
  تتكثف ال %٩٥ إلى  %١٥: التشغيل رطوبة
 درجة ٦٠+ إلى مئوية درجة ٢٠-: والنقل التخزين حرارة درجة
  مئوية
  متكثفة غير نسبية رطوبة% ٩٥ حتى: والنقل التخزين رطوبة

  :آبير  األبعاد اإلجمالية
  )عمق( مم ٣٠) × عرض( مم ١٤٩) × ارتفاع( مم ٥٩٠
  )الرأس غطاء بدون( القناع إطار نظام

  'Pillows' اختر :S9للجهاز   خيارات إعداد القناع
 فاختر وإال ،)متاحا كان إذا' (SWIFT' راخت :لألجهزة األخرى

'MIRAGE 'للقناع كخيار.  



  
٨  

   

  :مالحظات
 على القناع نظام يحتوي ال PVC أو DEHP فثاالت أو.  

 طبيعي مطاطي لثي من مصنع غير المنتج ھذا.  

 إشعار بدون المواصفات تلك تغيير بحق المصنعة الشركة تحتفظ.  

  

 التخزين
 في القناع وخزن. الوقت من مدة ألي تخزينه قبل وجافا نظيفا يكون بالكامل القناع أن من أكدت

  .المباشر الشمس ضوء عن بعيدا جاف مكان

  

 القناع من التخلص
  .العادية المنزلية نفاياتك مع منه التخلص ويمكن خطرة مواد أي على القناع ھذا يحتوي ال

  



  العربية
٩  

 الرموز

  :عبوته أو منتجك على تظھر قد التالية لرموزا

  
  تالوجالك رقم

  
  التشغيلة رمز

  
  الرطوبة حد

  
  الحرارة درجة حد

  
  بحرص معه تعامل الكسر، سھل

  
 طبيعي مطاطي لثي من مصنوع غير

  
  أوروبي معتمد وكيل    المصنعة الشركة

  
  المطر عن بعيدا احفظه

  
 اتجاه يكون أن يجب تخزينه عند

  ألعلى األسھم

  
 إجراءات يشرح أو محتملة إلصابة تتعرض قد نكأ من ويحذر تنبيه أو تحذير إلى يشير
  للجھاز والفعال اآلمن لالستخدام خاصة

  .المرفق الدليل راجع تنبيه،  

  
  التدوير إلعادة قابل بروبلين بولي

  

  

 المستهلك ضمان
 رقم األوروبي االتحاد توجيھات تقررھا التي المستھلك حقوق بجميع ResMed شركة قرت

1999/44/EG داخل المباعة للمنتجات األوروبي االتحاد في السارية الصلة ذات الوطنية ينوالقوان 
  .األوروبي االتحاد

  



مكونات القناع

إيرفيت يب10 إيرفيت يب10
للسيدات *

A6293562936غطاء الرأس

غطاء رأس برشيط مشقوق1

عروة2

طرف النسيج3

Bالوسائد)XS( 62930 
)S( 62931 

)M( 62932 
)L( 62933

)XS( 62930 
)S( 62931 

)M( 62932 
)L( 62933

الوسائد األنفية4

C62938 )1(62938 )1(اإلطار

املثبت5

العقدة6

ثقوب التهوية7

 أنبوب القناع8
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 إيرفيت يب10 إيرفيت يب10
للسيدات *

    B+Cنظام الوسائد)XS( 62920 
)S( 62921 

)M( 62922 
)L( 62923

)XS( 62920 
)S( 62921 

)M( 62922 
)L( 62923

 A+B+C6290162911النظام الكامل

XS  صغري جدا
S  صغري

M  وسط
L  كبري
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