
العربية 1

لالستعامل الرسيري فقط دليل التطهري والتعقيم 
 ResMed في مختبرات عالج اضطرابات النوم أو العيادات أو المستشفيات. وإذا كنت تستعمل القناع في المنزل على مسؤوليتك الخاصة، فيُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لمعرفة تعليمات التنظيف. يشرح هذا الدليل اإلجراءات التي أوصت بها AirFit™ F20 / AirFit F20 NV / AirTouch™ F20 تم وضع هذا الدليل بغرض استعمال العديد من المرضى لقناع الوجه الكامل

 .ISO17664 واعتمدتها لتنظيف القناع وتطهيره وتعقيمه طبًقا لمعيار

مكون القناع1

التنظيف
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املعتمد2
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 	AirFit F20 30وسادة

 	3 AirTouch F20 وسادة –––––––––

30––––املرفق القيايس	 

30––––––مرفق بال تهوية	 

 	3 QuietAir™ وسادة–––––––––

30–––اإلطار	 

30–––غطاء الرأس	 

.ResMed.com 1 قد ال يتوفر هذا القناع يف جميع املناطق. ملعرفة التفاصيل الكاملة بخصوص االستعامل الصحيح لهذه األقنعة، يرجى الرجوع إىل دليل املستخدم الخاص بكل قناع. ولالطالع عىل قامئة بقطع الغيار املتاحة لكل نظام قناع، راجع دليل املنتج املتوفر عىل املوقع اإللكرتوين

2 إذا اشرتطت منشأة رعاية صحية إجراء دورة تطهري أو تعقيم إضافية بعد إعادة التجميع، فيجب تقليل عدد الدورات املعتمد إىل النصف.

3هذا املكون مخصص إلعادة االستخدام من ِقبل مريض واحد.
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A

1

2

3

4

B C

5 6 7

D
A املرفق القيايس

1)AAV( صامم

فتحة التهوية2

زران جانبيان3

حلقة رابطة4

B إطار

C وسادة

Dغطاء الرأس

مشابك مغناطيسية5

رشيطا غطاء الرأس السفليان6

رشيطا غطاء الرأس العلويان7

A+B+Cنظام اإلطار

A+B+C+D النظام الكامل

EQuietAir مرفق

Fمرفق بال تهوية

EF



العربية 2

إجراءات التطهري الحراري – يدوي

فكك القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.1. التفكيك

2Alconox. التنظيف

:AirFit F20 وسادة

انقع املكون يف محلول Alconox برتكيز 1% تكون درجة حرارته 20–25 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 1

بينام يكون املكون مغمورا يف املحلول، نظفه بفرشاة شعر ناعم ملدة دقيقة واحدة. نظف بعناية جميع الشقوق والتجاويف.. 2

اشطفه بتحريكه بقوة يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب. كرر العملية مرة واحدة أخرى.. 3

اإلطار:

اشطف املكون تحت ماء جار صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة. . 1

انقع املكون يف محلول Alconox برتكيز 1% تكون درجة حرارته 38.5–40 درجة مئوية ملدة 5 دقائق. تأكد من عدم وجود فقاقيع هواء وأن جميع األسطح . 2

تتعرض للمحلول.

بينام يكون املكون مغمورا يف املحلول، حركه بقوة ملدة 5 دقائق أخرى بينام تعرص نسيج الذراعني. . 3

نظف بفرشاة شعر ناعم ملدة دقيقة أخرى. نظف بعناية خاصة جميع الشقوق والوصالت.. 4

اشطف املكون بتحريكه يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 19–20 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 5

اشطف املكون تحت ماء صالح للرشب درجة حرارته 19–20 درجة مئوية.. 6

غطاء الرأس:

جهز محلوال من Alconox بتخفيفه مباء صالح للرشب برتكيز 1%، أي، 10 جرامات لكل لرت، تكون درجة حرارته 20–30 درجة مئوية، طبقا لتعليامت الرشكة . 1

املصنعة.

انقع املكون يف املحلول ملدة 3 دقائق.. 2

نظف مكون القناع متاما بفرشاة شعر ناعم ملدة دقيقتني بينام تستمر يف نقعه يف املحلول. نظف بعناية جميع الشقوق والتجاويف. . 3

اعرص املكون للتخلص من املحلول الزائد.. 4

اشطف املكون بعرصه تكرارا تحت ماء جار صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة 30 ثانية. كرر العملية مرتني أخريني باستخدام ماء عذب. . 5

املرفق القيايس )يدوي(:

اشطف املكون تحت ماء جار صالح للرشب درجة حرارته 15–25 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة. . 1

انقع املكون يف محلول Alconox برتكيز 1.5–2% تكون درجة حرارته 40–50 درجة مئوية ملدة 5 دقائق. تأكد من عدم وجود فقاقيع هواء وأن جميع . 2

األسطح تتعرض للمحلول.

بينام يكون املكون مغمورا يف املحلول، حركه بقوة ملدة 3 دقائق أخرى. نظف املكون بفرشاة ملدة دقيقة أخرى. نظف بعناية الوصلة الدوارة وثقوب التهوية.. 3

اشطف املكون بتحريكه بقوة يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 15–25 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 4

اشطف املكون تحت ماء جار صالح للرشب درجة حرارته 15–25 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة. . 5

هز املكون للتخلص من املاء الزائد.. 6

املرفق القيايس )حامم موجات فوق صوتية(:

اشطف املكون ونظفه بفرشاة شعر ناعم تحت ماء جار صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة. نظف بعناية جميع الشقوق . 1

والتجاويف ولف األجزاء املتحركة.

امأل ثلثي منظف موجات فوق صوتية مبحلول Alconox برتكيز 1% تكون درجة حرارته 20–30 درجة مئوية وعرضه للموجات فوق الصوتية ملدة 20 دقيقة. . 2

تأكد من غمر املكون بالكامل يف املحلول. استخدم سلة/صينية ملنع التالمس بني املكون والحوض. 

اشطف املكون بتحريكه بقوة يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة. كرر العملية مرة واحدة أخرى.. 3

مرفق بال تهوية )الدليل(:

انقع املكون يف محلول Alconox برتكيز 1% بدرجة حرارة 30-55 مئوية ملدة 5 إىل 10 دقائق. تأكد من عدم وجود أي فقاعات هوائية.. 1

بعد االنتهاء من النقع وأثناء وجود املكون يف املحلول، نظِّفه من الداخل والخارج بفرشاة بشعر ناعمة ملدة 30 ثانية. اهتم بتنظيف الشقوق والتجاويف . 2

بعناية.

اشطف املكون مباء جاري )بدرجة حرارة ≥60 مئوية( بتوجيهه إىل جميع األسطح مبارشة ملدة 30-60 ثانية.. 3

افحص املكون وإذا استدعى األمر، كرر غسله إىل أن يصبح نظيفا برؤية العني.1 . 31. الفحص/التجفيف

اترك مكونات القناع لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 2

باستخدام نظام تطهري باملاء الساخن، انقع مكونات القناع التي ميكن تطهريها باستخدام توليفة درجة حرارة-وقت 2:. 41. التطهري

الوسادة/المرفق القياسي/اإلطار: 75 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة؛ 80 درجة مئوية لمدة 10 دقائق؛ 90 درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة؛ 93 درجة مئوية لمدة 10 دقائق	 

غطاء الرأس: 93 درجة مئوية لمدة 10 دقائق	 

بعد اكتامل العملية، أخرج مكونات القناع من نظام التطهري باملاء الساخن. ولإلطار وغطاء الرأس، اعرص املكون للتخلص من املاء الزائد.. 2

اترك مكونات القناع لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 3

افحص بالنظر كل مكون من مكونات القناع. إذا كان هناك أي تلف ظاهري بأحد مكونات القناع )تشقق، تصدع، متزقات، إلخ(، فيجب التخلص من مكون القناع واستبداله. قد يحدث تغري بسيط للون مكونات السيليكون وهو أمر مقبول.5. الفحص

أعد تجميع القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.6. إعادة التجميع

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.7. التعبئة والتخزين

درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إىل 60 درجة مئوية.

1 عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع حسب الرشح ميكن أن يؤدي إىل عدم كفاية التطهري والتعقيم.

تم حسابها والتنبؤ بها من علم حركة اإلخامد الحراري لكائنات مجهرية إنباتية خضعت للتطهري الحراري )EN ISO 15883-1( وتشمل توليفة الوقت-درجة الحرارة التي تويص بها APIC )جمعيات املهنيني يف مجال مكافحة العدوى وعلم األوبئة( وRKI )معهد روبرت كوك(.  2
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إجراءات التطهري الحراري – الغسالة – جهاز التطهري اآليل

فُك القناع طبًقا للتعليامت الواردة يف دليل املستخدم.1. التفكيك

2neodisher MediZymneodisher MediClean forte. املطهر واملنظف اآليل

وسادة AirFit F20/املرفق القيايس/اإلطار/غطاء الرأس:

باستخدام املطهر واملنظف اآليل1، اضبط اإلعدادات اآلتية للجهاز:

4 دقائق مباء الصنبورالتنظيف املسبق

neodisher MediZym %0.5 )إنزميي، Dr. Weigert( ملدة 10 دقائق التنظيف

عند درجة حرارة 45 درجة مئوية

ماء منزوع األيونات ملدة 3 دقائقالشطف النهايئ

93 درجة مئوية ملدة 10 دقائقالتطهري

15 دقيقةالتجفيف

وسادة AirFit F20/املرفق القيايس/اإلطار/غطاء الرأس:

باستخدام املطهر واملنظف اآليل1، اضبط اإلعدادات اآلتية للجهاز:

4 دقائق مباء الصنبورالتنظيف املسبق

Dr. Weigert( neodisher MediClean forte %0.5( ملدة 10 التنظيف

دقائق عند درجة حرارة 55 مئوية

Dr. Weigert( neodisher Z %0.1( ملدة 6 دقائقالتحييد

ماء منزوع األيونات ملدة 3 دقائقالشطف النهايئ

93 درجة مئوية ملدة 10 دقائقالتطهري

15 دقيقةالتجفيف

مرفق بال تهوية:

انقع مكونات القناع يف وعاء شطف يحتوي عىل 5 لرتات من ماء الصنبور البارد2 ملدة دقيقة واحدة. تأكد . 1

من عدم وجود أي فقاعات هوائية يف املكونات.

اشطف كل مكون مباء جاٍر وبارد من الصنبور2 ملدة 30 ثانية.. 2

3 ..ISO 15883 انقل املكونات إىل داخل جهاز املطهر واملنظف املتوافق مع سلسلة

4 دقائق مباء بارد من الصنبور2التنظيف املسبق

Dr. Weigert( neodisher MediClean forte %1-0.2( ملدة 10 التنظيف

دقائق يف درجة حرارة 43-60 مئوية

Dr. Weigert( neodisher Z %0.2-0.1( ملدة 6 دقائق يف درجة حرارة التحييد

43-60 مئوية

املاء2 ملدة 3 دقائق يف درجة حرارة 43-60 مئويةالشطف النهايئ

90–93 درجة مئوية ملدة 5–10 دقائقالتطهري

اترك املكونات لتجف يف الهواء بعيًدا عن ضوء الشمس املبارش.التجفيف

قم بإجراء الفحص وإذا لزم األمر، كرر جميع الخطوات املذكورة يف القسم ]2. املطهر واملنظف اآليل[ حتى يصبح شكلها نظيًفا3.. 31. الفحص

افحص بالنظر كل مكون من مكونات القناع. إذا كان هناك أي تلف ظاهري بأحد مكونات القناع )تشقق، أو تصدع، أو متزقات أو غري ذلك(، فيجب التخلص من مكون القناع واستبداله. قد يحدث تغري بسيط للون املكونات السيليكون وهذا أمر معتاد.. 2

أعد تجميع القناع طبًقا للتعليامت يف دليل املستخدم.4. إعادة التجميع

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيًدا عن ضوء الشمس املبارش. 5. التعبئة والتخزين

درجة حرارة التخزين: -20 إىل 60 درجة مئوية.

G 7836 CD النوع Guterson ،KG ،Miele & Cie :EN ISO 15883 1 مثبتة باستخدام طراز غسالة-جهاز تطهري آيل متوافق مع

2 رشب املياه عالية الجودة

3 عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع حسب الرشح ميكن أن يؤدي إىل عدم كفاية التطهري والتعقيم.



العربية 4

CIDEX OPA – إجراءات التطهري الكيميايئ

فكك القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.التفكيك

Alconoxالتنظيف

:AirFit F20 وسادة

جهز محلوال من Alconox بتخفيفه مباء صالح للرشب برتكيز 1% أي 10 جرامات لكل لرت، عند درجة حرارة 20–25 درجة مئوية، طبقا لتعليامت الرشكة املصنعة.. 1

انقع املكون يف املحلول.. 2

بينام يكون املكون مغمورا يف املحلول، نظفه بفرشاة شعر ناعم ملدة دقيقة واحدة. نظف بعناية جميع الشقوق والتجاويف.. 3

اشطفه بتحريكه بقوة يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب. كرر العملية مرة واحدة أخرى باستخدام ماء عذب.. 4

افحص املكون وإذا استدعى األمر، كرر غسله إىل أن يصبح نظيفا برؤية العني.1. 1الفحص/التجفيف

اترك مكونات القناع لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 2

CIDEX OPAالتطهري

:AirFit F20 وسادة

اغمر وانقع بالكامل مكونات القناع التي ميكن تطهريها ملدة 12 دقيقة يف محلول يباع يف األسواق طبقا لتعليامت الرشكة املصنعة:. 1

أورثوفثال ألدهيد 0.55% )على سبيل المثال، CIDEX OPA( عند درجة حرارة الغرفة 20–25 درجة مئوية.	 

اشطف مكونات القناع 3 مرات يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة 2.. 2

اترك مكونات القناع لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 3

افحص بالنظر كل مكون من مكونات القناع. إذا كان هناك أي تلف ظاهري بأحد مكونات القناع )تشقق، تصدع، متزقات، إلخ(، فيجب التخلص من مكون القناع واستبداله. قد يحدث تغري بسيط للون مكونات السيليكون وهو أمر مقبول.الفحص

أعد تجميع القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.إعادة التجميع

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.التعبئة والتخزين

درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إىل 60 درجة مئوية.

عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع حسب الرشح ميكن أن يؤدي إىل عدم كفاية التطهري والتعقيم.   1

.CIDEX OPA عدم االلتزام بشطف املكون عىل نحو كاف ميكن أن يحدث مستويات سامة لبقايا  2
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Anioxyde 1000 – إجراءات التطهري الكيميايئ

فكك القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.التفكيك

Aniosyme DD1التنظيف

يدوي – وسادة AirFit F20/اإلطار/غطاء الرأس:

اشطف كل مكون مباء حنفية صالح للرشب ملدة دقيقة واحدة.. 1

انقع املكونات يف محلول Aniosyme DD1 مخفف بنسبة 0.5% مباء صالح للرشب درجة حرارته 15–20 درجة مئوية ملدة 8 دقائق. تأكد من غمر املكونات بالكامل يف املحلول وعدم وجود أي فقاقيع هواء.. 2

بينام تكون املكونات مغمورة يف املحلول، نظفها من الداخل والخارج بفرشاة شعر ناعم ملدة الدقائق املحددة. نظف بعناية الشقوق والتجاويف.. 3

دقيقة واحدةالوسادة	 

دقيقة واحدةاإلطار	 

دقيقتانغطاء الرأس	 

اشطف املكونات يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 4

اشطف األجزاء الداخلية والخارجية للمكون تحت ماء حنفية جار رسيع درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة أخرى.. 5

افحص املكون وإذا استدعى األمر، كرر غسله إىل أن يصبح نظيفا برؤية العني.1. 1الفحص/التجفيف

اترك املكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 2

Anioxyde 1000التطهري

وسادة AirFit F20/اإلطار/غطاء الرأس:

نشط املحلول طبقا لتعليامت الرشكة املصنعة. استخدم Anioxyde 1000 يف درجة حرارة الغرفة.. 1

انقع املكونات يف املحلول املنشط ملدة 5 دقائق. تأكد من غمر املكونات بالكامل يف املحلول وعدم وجود أي فقاقيع هواء. . 2

اشطف املكونات يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 3  

اشطف األجزاء الداخلية والخارجية للمكونات تحت ماء حنفية جار رسيع درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة أخرى.. 4  

اترك املكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 5  

افحص بالنظر كل مكون من مكونات القناع. إذا كان هناك أي تلف ظاهري بأحد مكونات القناع )تشقق، تصدع، متزقات، إلخ(، فيجب التخلص من مكون القناع واستبداله. قد يحدث تغري بسيط للون مكونات السيليكون وهو أمر مقبول.الفحص

أعد تجميع القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.إعادة التجميع

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.التعبئة والتخزين

درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إىل 60 درجة مئوية.

1 عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع حسب الرشح ميكن أن يؤدي إىل تطهري وتعقيم غري كاف.
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Gigasept FF – إجراءات التطهري الكيميايئ

فكك القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.التفكيك

Gigazymeالتنظيف

التعرض للموجات فوق الصوتية – املرفق القيايس:

اشطف كل مكون مباء حنفية جار بارد ملدة دقيقة واحدة.. 1

انقع املكونات يف محلول Gigazyme مخفف بنسبة 1% مباء صالح للرشب درجة حرارته 23 درجة مئوية. . 2

عرِّض املكونات للموجات فوق الصوتية يف حامم موجات فوق صوتية مملوء مبحلول تنظيف ملدة 20 دقيقة. تأكد من غمر املكونات بالكامل يف املحلول . 3

وعدم وجود أي فقاقيع هواء. اتبع تعليامت الرشكة املصنعة لحامم املوجات فوق الصوتية.

اشطف املكونات يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 4

اشطف األجزاء الداخلية والخارجية للمكونات تحت ماء حنفية جار رسيع درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة أخرى.. 5

يدوي – املرفق القيايس:

اشطف كل مكون مباء حنفية جار بارد ملدة دقيقة واحدة.. 1

انقع املكونات يف محلول Gigazyme مخفف بنسبة 1% مباء صالح للرشب درجة حرارته 23 درجة مئوية ملدة 5 دقائق. تأكد من غمر املكونات بالكامل يف . 2

املحلول وعدم وجود أي فقاقيع هواء. 

بينام يكون املكون مغمورا يف املحلول، حركه بقوة ملدة 3 دقائق أخرى ونظفه بفرشاة من الخارج فقط ملدة دقيقة واحدة. نظف بعناية الوصلة الدوارة . 3

وثقوب التهوية.

اشطف املكون بتحريكه بقوة يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 4

اشطف األجزاء الداخلية والخارجية للمكون تحت ماء حنفية جار رسيع درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة أخرى.. 5

يدوي – وسادة AirFit F20/اإلطار/غطاء الرأس:

اشطف كل مكون مباء حنفية جار بارد ملدة دقيقة واحدة.. 1

انقع املكونات يف محلول Gigazyme مخفف بنسبة 1% مباء صالح للرشب درجة حرارته 23 درجة مئوية ملدة 8 دقائق. تأكد من غمر املكونات بالكامل يف املحلول وعدم وجود أي فقاقيع هواء.. 2

بينام تكون املكونات مغمورة يف املحلول، نظفها من الداخل والخارج بفرشاة شعر ناعم ملدة الدقائق املحددة. نظف بعناية الشقوق والتجاويف.. 3

دقيقة واحدةالوسادة	 

دقيقة واحدةاإلطار	 

دقيقتانغطاء الرأس	 

اشطف املكونات يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 4

اشطف األجزاء الداخلية والخارجية للمكون تحت ماء حنفية جار رسيع درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة أخرى.. 5

افحص املكون وإذا استدعى األمر، كرر غسله إىل أن يصبح نظيفا برؤية العني.1. 1الفحص/التجفيف

اترك املكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 2

Gigasept FFالتطهري

وسادة AirFit F20/املرفق القيايس/اإلطار/غطاء الرأس:

جهز محلوال من Gigasept FF مخفف برتكيز 5% مباء صالح للرشب بارد بحيث تكون درجة حرارة املحلول 15–25 درجة مئوية.. 1

انقع املكونات يف املحلول ملدة 15 دقيقة. تأكد من غمر املكونات بالكامل يف املحلول وعدم وجود أي فقاقيع هواء. لإلطار، اعرص النسيج للتخلص من أي فقاقيع هواء.. 2

اشطف املكونات يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.. 3

اشطف األجزاء الداخلية والخارجية للمكونات تحت ماء حنفية جار رسيع درجة حرارته 20–30 درجة مئوية ملدة دقيقة أخرى.. 4

اترك املكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 5

افحص بالنظر كل مكون من مكونات القناع. إذا كان هناك أي تلف ظاهري بأحد مكونات القناع )تشقق، تصدع، متزقات، إلخ(، فيجب التخلص من مكون القناع واستبداله. قد يحدث تغري بسيط للون مكونات السيليكون وهو أمر مقبول.الفحص

أعد تجميع القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.إعادة التجميع

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.التعبئة والتخزين

درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إىل 60 درجة مئوية.

عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع حسب الرشح ميكن أن يؤدي إىل عدم كفاية التطهري والتعقيم.  1
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STERRAD – إجراءات التعقيم

فكك القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.التفكيك

Alconoxالتنظيف

:AirFit F20 وسادة

جهز محلوال من Alconox بتخفيفه مباء صالح للرشب برتكيز 1% أي 10 جرامات لكل لرت، عند درجة حرارة 20–25 درجة مئوية، طبقا لتعليامت الرشكة املصنعة.. 1

انقع املكون يف املحلول ملدة دقيقة واحدة.. 2

بينام يكون املكون مغمورا يف املحلول، نظفه بفرشاة شعر ناعم ملدة دقيقة واحدة. نظف بعناية جميع الشقوق والتجاويف.. 3

اشطفه بتحريكه بقوة يف 5 لرتات من ماء صالح للرشب. كرر العملية مرة واحدة أخرى.. 4

افحص املكون وإذا استدعى األمر، كرر غسله إىل أن يصبح نظيفا برؤية العني.1 . 1الفحص/التجفيف

اترك مكونات القناع لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.. 2

STERRADالتعقيم

:AirFit F20 وسادة

1 ..STERRAD مع كواشف كيميائية STERRAD وضب مكونات القناع قبل التعقيم حسب الرشح يف تعليامت الرشكة املصنعة لنظام التعقيم

مالحظة: ال ينصح باستخدام األكياس. 

2 .:STERRAD عقم املكون باتباع تعليامت الرشكة املصنعة لنظام التعقيم

 	STERRAD 100Sدورة قصرية أو طويلة

 	STERRAD NXدورة عادية أو متقدمة

ملحوظات: 

يحدث التجفيف في إطار عملية التعقيم. 	 

افحص أشرطة كواشف STERRAD لضمان أن اآللة كانت تعمل على النحو الصحيح.	 

افحص بالنظر كل مكون من مكونات القناع. إذا كان هناك أي تلف ظاهري بأحد مكونات القناع )تشقق، تصدع، متزقات، إلخ(، فيجب التخلص من مكون القناع واستبداله. قد يحدث تغري بسيط للون مكونات السيليكون وهو أمر مقبول.الفحص

أعد تجميع القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.إعادة التجميع

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.التعبئة والتخزين

درجة حرارة التخزين: -20 درجة مئوية إىل 60 درجة مئوية.

1 عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع حسب الرشح ميكن أن يؤدي إىل تطهري وتعقيم غري كاف.
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 تحذيرات وتنبيهات عامة

ResMed ال يمكنها منح أي تأكيد أن االنحرافات عن اإلجراءات المذكورة في هذا الدليل )على سبيل المثال، تجاوز عدد مرات دورات إعادة المعالجة(، وتأثيرها على أداء أو أمان المنتج، سوف تكون مقبولة.	 

ال يجب أن تخضع مكونات القناع للتعقيم بالبخار المضغوط أو التعقيم بغاز أكسيد اإليثيلين.	 

عند استخدام المنظفات أو المطهرات أو عوامل التعقيم، اتبع دائما تعليمات الشركة المصنعة. وفي حالة وجود تعارض، تكون األولوية للتعليمات في هذا الدليل.	 

ال تستخدم المكواة لكي غطاء الرأس حيث أن المادة تكون حساسة للحرارة وسوف تتلف.	 


