
1 انگریزی	

رصف	کلینیکل	استعامل	کے	لیے جراثیم	کشی	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کی	گائیڈ	
اس	گائیڈ	کو	نیند	کی	لیب،	کلینک	یا	اسپتال	میں	ResMed	F20	AirTouch™	/	NV	F20	AirFit	/	F20	AirFit™	کے	پورے	چہرے	کے	ماسک	کے	متعدد	مریضوں	میں	استعمال	کے	مقصد	کی	غرض	سے	ترتیب	دیا	گیا	ہے۔	اگر	آپ	ماسک	کو	واحد	صارف	کی	حیثیت	سے	گھر	میں	استعمال	کرتے	ہیں،	تو	صفائی	کی	ہدایات	کے	لیے	صارف	گائیڈ	سے	رجوع	کریں۔	یہ	گائیڈ	

ISO17664	کے	تحت	ResMed	کے	ماسک	کی	صفائی،	جراثیم	کشی	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	تجویز	کردہ	اور	توثیق	کردہ	طریقہ	ہائے	کار	کی	تفصیل	بیان	کرتی	ہے۔	

ماسک کا جزو1

صفائی

سائیکلز کی توثیق 
کردہ تعداد2

Alconoxneodisher MediZym
 neodisher 

MediClean forte
AlconoxAniosyme DD1GigazymeAlconoxAlconox

جراثیم سے پاک کرناکیمیائی جراثیم کشیحرارتی جراثیم کشی

AWD4AWD4CIDEX™ OPAAnioxyde 1000Gigasept FFSTERRAD™ 100SSTERRAD™ NXکتابچہ

	 AirFit30	کا	F20	کُشن	

	 –––––––––AirTouch	کا	F20	کُشن3	

	 30––––معیاری	ایلبو	

	 30––––––بغیر	سوراخ	والی	ایلبو	

	 –––––––––™QuietAir	ایلبو3	

	 30–––فریم	

	 30–––ہیڈ	گیرئ	

1	ہو	سکتا	ہے	کہ	یہ	ماسک	متام	عالقوں	میں	دستیاب	نہ	ہو۔	ان	ماسکوں	کے	درست	استعامل	کے	حوالے	سے	مکمل	تفصیالت	کے	لیے،	براہ	کرم	مخصوص	صارف	گائیڈ	مالحظہ	کریں۔	ہر	ماسک	سسٹم	کے	لیے	دستیاب	متبادل	اجزاء	کی	فہرست	کے	لیے،	ResMed.com	پر	پراڈکٹ	گائیڈ	کی	جانچ	کریں۔

2	اگر	دوبارہ	جوڑنے	کے	بعد	نگہداشِت	صحت	کی	سہولت	کو	اضافی	جراثیم	کشی	یا	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کا	سائیکل	درکار	ہو،	تو	توثیق	کردہ	سائیکلز	کی	تعداد	کو	نصف	کر	دینا	چاہیے۔

3	اس	جزو	کو	واحد	مریض	کے	دوبارہ	استعامل	کے	مقصد	کے	لیے	بنایا	گیا	ہے۔

4	خود	کار	وارش-جراثیم	کش	مادہ۔

A معیاری ایلبو

1)AAV(	والو
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2 انگریزی	

حرارتی	جراثیم	کشی	کے	طریقہ	ہائے	کار	-	کتابچہ

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	الگ	کریں۔1. اجزاء الگ کرنا

2Alconox. صفائی

AirFit کا F20 کُشن:

1	 جزو	کو	1%	Alconox	کے	محلول	میں	C°25-20	پر	1	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔.

2	 محلول	میں	ڈبوتے	ہوئے،	نرم	بالوں	والے	برش	سے	1	منٹ	تک	صاف	کریں۔	متام	شگافوں	اور	سوراخوں	کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔.

3	 پینے	کے	معیار	والے	5	لیٹر	پانی	میں	زور	سے	ہالتے	ہوئے	کھنگالیں۔	یہ	عمل	مزید	ایک	بار	دہرائیں۔.

فریم:

1	 جزو	کو	پینے	کے	معیار	والے	بہتے	پانی	میں	C°30-20	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔	.

2	 جزو	کو	1%	Alconox	کے	محلول	میں	C°40-38.5	پر	5	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	یہ	اطمینان	کر	لیں	کہ	ہوا	کے	کوئی	بلبلے	موجود	نہیں	ہیں	اور	محلول	.

متام	سطحوں	تک	پہنچ	رہا	ہے۔

3	 محلول	میں	ڈبوتے	ہوئے،	بازوؤں	کے	کپڑے	کو	نچوڑتے	ہوئے	مزید	5	منٹ	کے	لیے	زور	سے	ہالئیں۔	.

4	 مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	نرم	بالوں	والے	برش	سے	صاف	کریں۔	متام	سوراخوں	اور	شگافوں	کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔.

5	 C°20-19	پر	جزو	کو	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	1	منٹ	کے	لیے	رگڑتے	ہوئے	کھنگالیں۔.

6	 C°20-19	پر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	جزو	کو	کھنگالیں۔.

ہیڈ گیرئ:

1	 پینے	کے	معیار	والے	پانی	کی	آمیزش	کر	کے	1%	Alconox	کا	محلول	بنائیں	جو	کہ،	مینوفیکچرر	کی	ہدایات	کے	مطابق،	C°30-20	پر،	10	گرام	فی	لیٹر	.

ہے۔

2	 محلول	میں	جزو	کو	3	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔.

3	 محلول	میں	بھگونا	جاری	رکھتے	ہوئے	2	منٹ	کے	لیے	ماسک	کے	جزو	کو	نرم	بالوں	والے	برش	سے	پوری	طرح	صاف	کریں۔	متام	شگافوں	اور	سوراخوں	.

کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔	

4	 اضافی	محلول	ہٹانے	کے	لیے	جزو	کو	نچوڑیں۔.

5	 جزو	کو	C°30-20	پر	بار	بار	نچوڑتے	ہوئے	پینے	کے	معیار	والے	بہتے	ہوئے	پانی	میں	30	سیکنڈ	تک	کھنگالیں۔	تازہ	پانی	کے	ساتھ	یہ	عمل	مزید	دو	بار	.

دہرائیں۔	

معیاری ایلبو )کتابچہ(:

1	 جزو	کو	پینے	کے	معیار	والے	بہتے	پانی	میں	C°25-15	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔	.

2	 جزو	کو	1.5-2%	Alconox	کے	محلول	میں	C°50-40	پر	5	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	یہ	اطمینان	کر	لیں	کہ	ہوا	کے	کوئی	بلبلے	موجود	نہیں	ہیں	اور	.

محلول	متام	سطحوں	تک	پہنچ	رہا	ہے۔

3	 محلول	میں	ڈبوتے	ہوئے،	مزید	3	منٹ	تک	زور	سے	ہالئیں۔	مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	جزو	کو	برش	سے	صاف	کریں۔	چول	اور	سوراخوں	کی	طرف	.

خصوصی	توجہ	دیں۔

4	 جزو	کو	1	منٹ	کے	لئے	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°25-15	پر	زور	سے	رگڑتے	ہوئے	کھنگالیں۔.

5	 جزو	کو	پینے	کے	معیار	والے	بہتے	پانی	میں	C°25-15	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔	.

6	 اضافی	پانی	ہٹانے	کے	لیے	جزو	کو	ہالئیں۔.

معیاری ایلبو )الٹراسانک باتھ(

1	 جزو	کو	پینے	کے	معیار	والے	بہتے	پانی	میں	C°30-20	پر	1	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں	اور	نرم	بالوں	والے	برش	سے	صاف	کریں۔	متام	شگافوں،	سوراخوں	کی	.

طرف	خصوصی	توجہ	دیں	اور	حرکت	پذیر	حصوں	کو	گھامئیں۔

2	 الٹرا	سونک	کلیرن	کو	C°30-20	پر	1%	Alconox	کے	محلول	سے	دو	تہائی	بھریں	اور	20	منٹ	کے	لیے	اسے	سونیکیٹ	کریں۔	یہ	اطمینان	کر	لیں	کہ	جزو	.

محلول	میں	مکمل	طور	پر	ڈوبا	ہوا	ہو۔	جزو	اور	ٹینک	کو	رابطے	میں	آنے	سے	روکنے	کے	لیے	ٹوکری/ٹرے	کا	استعامل	کریں۔	

3	 جزو	کو	1	منٹ	کے	لیے	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°30-20	پر	زور	سے	رگڑتے	ہوئے	کھنگالیں۔	یہ	عمل	مزید	ایک	بار	دہرائیں۔.

بغیر سوراخ والی ایلبو )کتابچہ(

1	 جزو	کو	1%	Alconox	کے	محلول	میں	C°55-30	پر	5	سے	10	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	یہ	اطمینان	کر	لیں	کہ	ہوا	کے	بلبلے	نہیں	بن	رہے	ہیں۔.

2	 بھگونے	کے	وقفے	کے	بعد،	جزو	کو	محلول	میں	رکھتے	ہوئے،	اسے	نرم	بالوں	والے	برش	سے	اندر	اور	باہر	سے	30	سیکنڈ	تک	صاف	کریں۔	متام	شگافوں	.

اور	سوراخوں	کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔

3	 جزو	کو	بہتے	پانی	میں	)C°60≤(	متام	سطحوں	تک	براہ	راست	پہنچتے	ہوئے	60-30	سیکنڈ	تک	کھنگالیں۔.

	31. جانچ / خشک کرنا جانچ	کریں	اور	اگر	رضورت	ہو،	تو	دوبارہ	دھو	لیں	جب	تک	بظاہر	صاف	نہ	نظر	آئے۔1	.

2	 ماسک	کے	اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

	41. جراثیم کشی گرم	پانی	واال	جراثیم	کش	سسٹم	استعامل	کرتے	ہوئے،	جراثیم	دور	کرنے	والے	ماسک	کے	اجزاء	کو	درجۂ	حرارت	اور	وقت	کے	باہم	مالپ	کے	پیش	نظر	بھگوئیں۔2:.

	 کُشن/معیاری ایلبو/بغیر سوراخ والی ایلبو/فریم: C°75	پر	30	منٹ	کے	لیے؛	C°80	پر	10	منٹ	کے	لیے؛	C°90	پر	1	منٹ	کے	لیے؛	C°93	پر	10	منٹ	کے	لیے	

	 ہیڈ گیئر:	C°93	پر	10	منٹ	کے	لیے	

2	 مکمل	ہونے	پر،	گرم	پانی	والے	جراثیم	کش	سسٹم	سے	ماسک	کے	اجزاء	کو	نکال	لیں۔	فریم	اور	ہیڈ	گیرئ	کے	لیے،	اضافی	پانی	نکالنے	کے	لیے	جزو	کو	نچوڑیں۔.

3	 ماسک	کے	اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

ماسک	کے	ہر	جزو	کا	برصی	معائنہ	کریں۔	ماسک	کے	جزو	میں	بظاہر	کسی	بھی	خرابی	)شگاف	پڑنے،	خراشیں	آنے،	پھٹنے	وغیرہ(	کے	ظاہر	ہونے	کی	صورت	میں،	ماسک	کے	جزو	کا	استعامل	ترک	کر	کے	اسے	تبدیل	کر	لینا	چاہیے۔	سیلیکون	اجزاء	کا	رنگ	ہلکا	سا	خراب	ہو	سکتا	ہے	اور	یہ	قابل	قبول	بات	ہے۔5. معائنہ

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	دوبارہ	جوڑیں۔6. اجزاء دوبارہ جوڑنا

براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	خشک،	گرد	سے	پاک	ماحول	میں	اسٹور	کریں۔	7. پیکیجنگ اور اسٹوریج

اسٹوریج کا درجہ حرارت: C°20-	تا	C°60۔

1	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	جزو	کو	صاف	نہ	کرنے	کا	نتیجہ	جراثیم	کش	بنانے	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	نا	مناسب	ہونے	کی	صورت	میں	برآمد	ہو	سکتا	ہے۔

2		حرارتی	جراثیم	کشی	)15883-1	ISO	EN(	کے	پیش	نظر	نباتاتی	جراثیم	کے	معلوم	حرارتی	غیر	عمل	سازی	کی	حرکیات	سے	شامر	کیے	گئے	اور	اندازہ	لگائے	گئے	ہیں	اور	یہ	انفیکشن	کنٹرول	اور	وبائی	امراض	کے	ماہرین	کی	ایسوسی	ایشنز	))Epidemiology	and	Control	Infection	in	Professionals	for	Associations(	APIC(	اور	رابرٹ	کوچ	انسٹیٹیوٹ	))Institute	Koch	)Robert	RKI(	کے	تجویز	کردہ	وقت	اور	

درجہ	حرارت	کے	مالپ	میں	شامل	ہیں۔



3 انگریزی	

AWD	-	کار	ہائے	طریقہ	کے	کشی	جراثیم	حرارتی

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	الگ	کریں۔1. اجزاء الگ کرنا

AWD .2neodisher MediZymneodisher MediClean forte

AirFit کا F20 کُشن/معیاری ایلبو/فریم/ہیڈ گیرئ:

خودکار	وارش	جراثیم	کش	مادہ	استعامل	کرتے	ہوئے1،	مندرجہ	ذیل	مشین	کی	ترتیبات	سیٹ	کریں:

4	منٹ	نلکے	کا	پانیپیشگی	صفائی

0.5%	MediZym	neodisher	)خامری	)،)enzymatic	Weigert	Dr.(	صاف	کریں

C°45	پر	10	منٹ	کے	لیے

3	منٹ	کے	لیے	ڈی	آیونائزڈ	پانیآخری	بار	کھنگالنا

C°93	پر	10	منٹ	کے	لیےجراثیم	کشی

15	منٹخشک	کرنا

AirFit کا F20 کُشن/معیاری ایلبو/فریم/ہیڈ گیرئ:

خودکار	وارش	جراثیم	کش	مادہ	استعامل	کرتے	ہوئے1،	مندرجہ	ذیل	مشین	کی	ترتیبات	سیٹ	کریں:

4	منٹ	نلکے	کا	پانیپیشگی	صفائی

	0.5%	forte	MediClean	neodisher	Weigert(	Dr.(	صاف	کریں

C°55	پر	10	منٹ	کے	لیے

6	Weigert(	)Dr.	Z	neodisher	%0.1	منٹ	کے	لیےبے	اثر	کرنا

3	منٹ	کے	لیے	ڈی	آیونائزڈ	پانیآخری	بار	کھنگالنا

C°93	پر	10	منٹ	کے	لیےجراثیم	کشی

15	منٹخشک	کرنا

بغیر سوراخ والی ایلبو:

1	 ماسک	کے	اجزاء	کو	5	لیٹر	نلکے	کے	بہتے	ٹھنڈے	پانی	میں21	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	اطمینان	کر	.

لیں	کہ	اجزاء	پر	ہوا	کے	بلبلے	نہیں	بنے	ہوں۔

2	 نلکے	کے	ٹھنڈے	بہتے	پانی	میں2	30	سیکنڈ	تک	ہر	جزو	کو	کھنگالیں.

3	 اجزاء	کو	15883	ISO	سیریز	کے	مطابقتی	وارش	جراثیم	کش	مادے	میں	منتقل	کریں۔.

نلکے	کے	ٹھنڈے	پانی	میں	4	منٹ2پیشگی	صفائی

	forte	MediClean	neodisher	Weigert(	Dr.(	%1	-	0.2	صاف	کریں

C°60-43	پر	10	منٹ	کے	لیے

	Z	neodisher	Weigert(	Dr.(	%0.2-0.1	بے	اثر	کرنا

C°60-43	پر	6	منٹ	کے	لیے

پانی2	C°60-43	پر	3	منٹ	کے	لیےآخری	بار	کھنگالنا

C°93-90	پر	10-5	منٹ	کے	لیےجراثیم	کشی

ماسک	کے	اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	خشک	کرنا

ہونے	دیں۔

	31. معائنہ معائنہ	کریں	اور	اگر	رضورت	ہو،	تو	سیکشن	]2	AWD[	کے	مرحلے	میں	بظاہر	صاف	ہونے	تک	متام	مراحل	دہرائیں3۔.

2	 ماسک	کے	ہر	جزو	کا	برصی	معائنہ	کریں۔	ماسک	کے	جزو	میں	بظاہر	کسی	بھی	خرابی	)شگاف	پڑنے،	خراشیں	آنے،	پھٹنے	وغیرہ(	کے	ظاہر	ہونے	کی	صورت	میں،	ماسک	کے	جزو	کا	استعامل	ترک	کر	کے	اسے	تبدیل	کر	لینا	چاہیے۔	سیلیکون	اجزاء	کا	رنگ	ہلکا	سا	خراب	ہو	سکتا	ہے	اور	یہ	قابل	قبول	بات	ہے۔.

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	دوبارہ	جوڑیں۔4. اجزاء دوبارہ جوڑنا

براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	خشک،	گرد	سے	پاک	ماحول	میں	اسٹور	کریں۔	5. پیکیجنگ اور اسٹوریج

 اسٹوریج کا درجہ حرارت: -

C°20	تا	C°60۔

G	7836	CD	قسم	،Miele	&	Cie،	KG،	Guterson	:شدہ	توثیق	ہوئے	کرتے	استعامل	کا	ماڈل	AWD	مطابقتی	کے	EN	ISO	15883	1

2	پینے	کے	معیار	واال	پانی

3	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	جزو	کو	صاف	نہ	کرنے	کا	نتیجہ	جراثیم	کش	بنانے	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کا	عمل	نامناسب	ہونے	کی	صورت	میں	برآمد	ہو	سکتا	ہے۔



4 انگریزی	

CIDEX	OPA	-	کار	ہائے	طریقہ	کے	کشی	جراثیم	کیمیائی

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	الگ	کریں۔اجزاء الگ کرنا

Alconoxصفائی

AirFit کا F20 کُشن:

1	 %1	پینے	کے	معیار	والے	پانی	کی	آمیزش	کر	کے	Alconox	کا	محلول	بنائیں	جو	کہ،	مینوفیکچرر	کی	ہدایات	کے	مطابق،	)C°25-20	پر،	10	گرام	فی	لیٹر	ہے۔.

2	 جزو	کو	محلول	میں	بھگوئیں۔.

3	 محلول	میں	ڈبوتے	ہوئے،	نرم	بالوں	والے	برش	سے	1	منٹ	تک	صاف	کریں۔	متام	شگافوں	اور	سوراخوں	کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔.

4	 پینے	کے	معیار	والے	5	لیٹر	پانی	میں	زور	سے	ہالتے	ہوئے	کھنگالیں۔	تازہ	پانی	استعامل	کرتے	ہوئے	مزید	ایک	بار	یہ	عمل	دوہرائیں۔.

	1معائنہ/خشک کرنا جانچ	کریں	اور	اگر	رضورت	ہو،	تو	دوبارہ	دھو	لیں	جب	تک	بظاہر	صاف	نہ	نظر	آئے۔1.

2	 ماسک	کے	اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

CIDEX™ OPAجراثیم کشی

AirFit کا F20 کُشن:

1	 مینوفیکچرر	کی	ہدایات	کے	مطابق	کمرشل	طور	پر	دستیاب	محلول	میں	ماسک	کے	جراثیم	کش	اجزاء	کو	12	منٹ	کے	لیے	پوری	طرح	ڈبوئیں	اور	بھگو	دیں:.

	 )20-25°C(	F°77-68	کمرے	کے	درجہ	حرارت	پر	0.55%	ortho-phthalaldehyde	)مثالً	OPA	CIDEX(۔	

2	 ماسک	کے	اجزاء	کو	3	بار	))20-30°C	F°86-68	پر	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	1	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں2۔.

3	 ماسک	کے	اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

ماسک	کے	ہر	جزو	کا	برصی	معائنہ	کریں۔	ماسک	کے	جزو	میں	بظاہر	کسی	بھی	خرابی	)شگاف	پڑنے،	خراشیں	آنے،	پھٹنے	وغیرہ(	کے	ظاہر	ہونے	کی	صورت	میں،	ماسک	کے	جزو	کا	استعامل	ترک	کر	کے	اسے	تبدیل	کر	لینا	چاہیے۔	سیلیکون	اجزاء	کا	رنگ	ہلکا	سا	خراب	ہو	سکتا	ہے	اور	یہ	قابل	قبول	بات	ہے۔معائنہ

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	دوبارہ	جوڑیں۔اجزاء دوبارہ جوڑنا

براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	خشک،	گرد	سے	پاک	ماحول	میں	اسٹور	کریں۔پیکیجنگ اور اسٹوریج

اسٹوریج کا درجہ حرارت: C°20-	تا	C°60۔

1	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	جزو	کو	صاف	نہ	کرنے	کا	نتیجہ	جراثیم	کش	بنانے	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	نا	مناسب	ہونے	کی	صورت	میں	برآمد	ہو	سکتا	ہے۔

2	مناسب	طور	پر	جزو	کو	کھنگالنے	میں	ناکامی	کی	صورت	میں	نتیجہ	باقی	رہ	جانے	والی	OPA	CIDEX	زہریلی	سطحوں	کے	طور	پر	سامنے	آ	سکتا	ہے۔



5 انگریزی	

Anioxyde	1000	-	کار	ہائے	طریقہ	کے	کشی	جراثیم	کیمیائی

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	الگ	کریں۔اجزاء الگ کرنا

Aniosyme DD1صفائی

کتابچہ – AirFit کا F20 کُشن/فریم/ہیڈ گیرئ:

1	 ہر	علیحدہ	جزو	کو	پینے	کے	معیار	والے	نلکے	کے	پانی	میں	1	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

2	 اجزاء	کو	پینے	کے	معیار	کے	پانی	میں	%0.5	پر	آمیزش	کیے	گئے	DD1	Aniosyme	کے	محلول	میں	C°20-15	پر	8	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	اطمینان	کر	لیں	کہ	اجزاء	محلول	میں	پوری	طرح	ڈبوئے	ہوئے	ہیں	اور	پانی	کے	کوئی	بلبلے	نہیں	بنے	ہیں۔.

3	 محلول	میں	بھگوتے	ہوئے،	منٹوں	کی	ایک	مخصوص	مدت	تک	اجزاء	کو	اندر	اور	باہر	سے	نرم	بالوں	والے	برش	سے	صاف	کریں۔	متام	شگافوں	اور	سوراخوں	کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔.

	 1	منٹکُشن	

	 1	منٹفریم	

	 2	منٹہیڈ	گیرئ	

4	 اجزاء	کو	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°30-20	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔.

5	 جزو	کے	اندرونی	اور	بیرونی	دونوں	حصوں	کو	C°30-20	پر	نلکے	کے	تیز	بہتے	پانی	میں	مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

	1معائنہ/خشک کرنا جانچ	کریں	اور	اگر	رضورت	ہو،	تو	دوبارہ	دھو	لیں	جب	تک	بظاہر	صاف	نہ	نظر	آئے۔1.

2	 اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

Anioxyde 1000جراثیم کشی

AirFit کا F20 کُشن/فریم/ہیڈ گیرئ: 

1	 مینوفیکچرر	کی	ہدایات	کے	مطابق	محلول	کو	فعال	کریں۔	کمرے	کے	درجہ	حرارت	پر	1000	Anioxyde	استعامل	کریں۔.

2	 اجزاء	کو	فعال	کردہ	محلول	میں	5	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	اطمینان	کر	لیں	کہ	اجزاء	محلول	میں	پوری	طرح	ڈبوئے	ہوئے	ہیں	اور	پانی	کے	کوئی	بلبلے	نہیں	بنے	ہیں۔	.

3	 اجزاء	کو	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°30-20	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔.

4	 اجزاء	کے	اندرونی	اور	بیرونی	دونوں	حصوں	کو	C°30-20	پر	نلکے	کے	تیز	بہتے	پانی	میں	مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

5	 اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

ماسک	کے	ہر	جزو	کا	برصی	معائنہ	کریں۔	ماسک	کے	جزو	میں	بظاہر	کسی	بھی	خرابی	)شگاف	پڑنے،	خراشیں	آنے،	پھٹنے	وغیرہ(	کے	ظاہر	ہونے	کی	صورت	میں،	ماسک	کے	جزو	کا	استعامل	ترک	کر	کے	اسے	تبدیل	کر	لینا	چاہیے۔	سیلیکون	اجزاء	کا	رنگ	ہلکا	سا	خراب	ہو	سکتا	ہے	اور	یہ	قابل	قبول	بات	ہے۔معائنہ

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	دوبارہ	جوڑیں۔اجزاء دوبارہ جوڑنا

براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	خشک،	گرد	سے	پاک	ماحول	میں	اسٹور	کریں۔	پیکیجنگ اور اسٹوریج

اسٹوریج کا درجہ حرارت: C°20-	تا	C°60۔

1	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	جزو	کو	صاف	نہ	کرنے	کا	نتیجہ	جراثیم	کش	بنانے	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	نا	مناسب	ہونے	کی	صورت	میں	برآمد	ہو	سکتا	ہے۔



6 انگریزی	

Gigasept	FF	-	کار	ہائے	طریقہ	کے	کشی	جراثیم	کیمیائی

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	الگ	کریں۔اجزاء الگ کرنا

Gigazymeصفائی

سانیکیشن – معیاری ایلبو:

1	 ہر	علیحدہ	جزو	کو	نلکے	کے	بہتے	ٹھنڈے	پانی	میں	1	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

2	 C°23	پر	%1	پر	Gigazyme	ہلکائے	پینے	کے	معیار	والے	پانی	کے	محلول	میں	اجزاء	کو	بھگوئیں۔	.

3	 اجزاء	کو	20	منٹ	کے	لیے	صفائی	کے	محلول	سے	بھرے	الٹراسانک	باتھ	میں	سانیکیٹ	کریں۔	اطمینان	کر	لیں	کہ	اجزاء	محلول	میں	پوری	طرح	ڈبوئے	.

ہوئے	ہیں	اور	پانی	کے	کوئی	بلبلے	نہیں	بنے	ہیں۔	مینوفیکچرر	کی	الٹراسانک	باتھ	کی	ہدایات	پر	عمل	پیرا	ہوں۔

4	 اجزاء	کو	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°30-20	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔.

5	 اجزاء	کے	اندرونی	اور	بیرونی	دونوں	حصوں	کو	C°30-20	پر	نلکے	کے	تیز	بہتے	پانی	میں	مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

کتابچہ – معیاری ایلبو:

1	 ہر	علیحدہ	جزو	کو	نلکے	کے	بہتے	ٹھنڈے	پانی	میں	1	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

2	 اجزاء	کو	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	%1	پر	ہلکائے	گئے	Gigazyme	کے	محلول	میں	C°23	پر	5	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	اطمینان	کر	لیں	کہ	اجزاء	.

محلول	میں	پوری	طرح	ڈبوئے	ہوئے	ہیں	اور	پانی	کے	کوئی	بلبلے	نہیں	بنے	ہیں۔	

3	 محلول	میں	ڈوبا	ہوا	رہنے	پر،	جزو	کو	مزید	3	منٹ	کے	لیے	زور	سے	رگڑیں	اور	رصف	ایک	منٹ	کے	لیے	باہر	سے	برش	سے	صاف	کریں۔	چول	اور	.

سوراخوں	کی	طرف	خصوصی	توجہ	دیں۔

4	 جزو	کو	1	منٹ	کے	لیے	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°30-20	پر	زور	سے	رگڑتے	ہوئے	کھنگالیں۔.

5	 جزو	کے	اندرونی	اور	بیرونی	دونوں	حصوں	کو	C°30-20	پر	نلکے	کے	تیز	بہتے	پانی	میں	مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

کتابچہ – AirFit کا F20 کُشن/فریم/ہیڈ گیرئ:

1	 ہر	علیحدہ	جزو	کو	نلکے	کے	بہتے	ٹھنڈے	پانی	میں	1	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

2	 اجزاء	کو	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	%1	پر	ہلکائے	گئے	Gigazyme	کے	محلول	میں	C°23	پر	8	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	اطمینان	کر	لیں	کہ	اجزاء	محلول	میں	پوری	طرح	ڈبوئے	ہوئے	ہیں	اور	پانی	کے	کوئی	بلبلے	نہیں	بنے	ہیں۔.

3	 محلول	میں	بھگوتے	ہوئے،	منٹوں	کی	ایک	مخصوص	مدت	تک	اجزاء	کو	اندر	اور	باہر	سے	نرم	بالوں	والے	برش	سے	صاف	کریں۔	متام	شگافوں	اور	سوراخوں	کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔.

	 1	منٹکُشن	

	 1	منٹفریم	

	 2	منٹہیڈ	گیرئ	

4	 اجزاء	کو	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°30-20	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔.

5	 جزو	کے	اندرونی	اور	بیرونی	دونوں	حصوں	کو	C°30-20	پر	نلکے	کے	تیز	بہتے	پانی	میں	مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

	1معائنہ/خشک کرنا جانچ	کریں	اور	اگر	رضورت	ہو،	تو	دوبارہ	دھو	لیں	جب	تک	بظاہر	صاف	نہ	نظر	آئے۔1.

2	 اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

Gigasept FFجراثیم کشی

AirFit کا F20 کُشن/معیاری ایلبو/فریم/ہیڈ گیرئ:

1	 پینے	کے	معیار	والے	ٹھنڈے	پانی	میں	5%	پر	ہلکائے	گئے	FF	Gigasept	کا	محلول	بنائیں	جس	کے	محلول	کا	درجہ	حرارت	C°25-15	ہو۔.

2	 اجزاء	کو	محلول	میں	15	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔	اطمینان	کر	لیں	کہ	اجزاء	محلول	میں	پوری	طرح	ڈبوئے	ہوئے	ہیں	اور	پانی	کے	کوئی	بلبلے	نہیں	بنے	ہیں۔	فریم	کے	لیے،	ہوا	کے	بلبلے	ہٹانے	کے	لیے	کپڑا	نچوڑیں۔.

3	 اجزاء	کو	5	لیٹر	پینے	کے	معیار	والے	پانی	میں	C°30-20	پر	1	منٹ	تک	کھنگالیں۔.

4	 اجزاء	کے	اندرونی	اور	بیرونی	دونوں	حصوں	کو	C°30-20	پر	نلکے	کے	تیز	بہتے	پانی	میں	مزید	ایک	منٹ	کے	لیے	کھنگالیں۔.

5	 اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

ماسک	کے	ہر	جزو	کا	برصی	معائنہ	کریں۔	ماسک	کے	جزو	میں	بظاہر	کسی	بھی	خرابی	)شگاف	پڑنے،	خراشیں	آنے،	پھٹنے	وغیرہ(	کے	ظاہر	ہونے	کی	صورت	میں،	ماسک	کے	جزو	کا	استعامل	ترک	کر	کے	اسے	تبدیل	کر	لینا	چاہیے۔	سیلیکون	اجزاء	کا	رنگ	ہلکا	سا	خراب	ہو	سکتا	ہے	اور	یہ	قابل	قبول	بات	ہے۔معائنہ

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	دوبارہ	جوڑیں۔اجزاء دوبارہ جوڑنا

براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	خشک،	گرد	سے	پاک	ماحول	میں	اسٹور	کریں۔	پیکیجنگ اور اسٹوریج

اسٹوریج کا درجہ حرارت: C°20-	تا	C°60۔

1	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	جزو	کو	صاف	نہ	کرنے	کا	نتیجہ	جراثیم	کش	بنانے	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	نا	مناسب	ہونے	کی	صورت	میں	برآمد	ہو	سکتا	ہے۔



7 انگریزی	

STERRAD	-	کار	ہائے	طریقہ	کے	کرنے	پاک	سے	جراثیم

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	الگ	کریں۔اجزاء الگ کرنا

Alconoxصفائی

AirFit کا F20 کُشن:

1	 مینوفیکچرر	کی	ہدایات	کے	مطابق،	پینے	کے	معیار	کے	پانی	میں	1%	Alconox	کا	ہلکایا	محلول	بنائیں،	جو	کہ	C°25-20	پر،	10	گرام	فی	لیٹر	ہے۔.

2	 جزو	کو	محلول	میں	1	منٹ	کے	لیے	بھگوئیں۔.

3	 محلول	میں	ڈبوتے	ہوئے،	نرم	بالوں	والے	برش	سے	1	منٹ	تک	صاف	کریں۔	متام	شگافوں	اور	سوراخوں	کی	طرف	خاص	توجہ	دیں۔.

4	 پینے	کے	معیار	والے	5	لیٹر	پانی	میں	زور	سے	ہالتے	ہوئے	کھنگالیں۔	یہ	عمل	مزید	ایک	بار	دہرائیں۔.

	1جانچ / خشک کرنا جانچ	کریں	اور	اگر	رضورت	ہو،	تو	دوبارہ	دھو	لیں	جب	تک	بظاہر	صاف	نہ	نظر	آئے۔1	.

2	 ماسک	کے	اجزاء	کو	براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	ہوا	میں	خشک	ہونے	دیں۔.

STERRADجراثیم سے پاک کرنا

AirFit کا F20 کُشن:

1	 ماسک	کے	اجزاء	کو	جراثیم	سے	پاک	کرنے	سے	قبل	پیکیج	کریں	جیسا	کہ	STERRAD	کیمیائی	شناخت	کاروں	کے	حامل	STERRAD	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	سسٹم	کے	لیے	مینوفیکچرر	کی	ہدایات	میں	بیان	کیا	گیا	ہے۔.

نوٹ:	تھیلیوں	کا	استعامل	تجویز	نہیں	کیا	جاتا۔	

2	 STERRAD	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	سسٹم	کے	لیے	مینوفیکچرر	کی	ہدایات	پر	عمل	پیرا	ہوتے	ہوئے	جزو	کو	جراثیم	سے	پاک	کریں:.

	 	STERRAD™	100Sسائیکل	طویل	یا	مخترص

	 	STERRAD	NXسائیکل	کا	سطح	اعلٰی	یا	معیاری

نوٹس:	

	 جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	عمل	کے	حصے	کے	طور	پر	خشک	کر	لیا	گیا	ہے۔		

	 مشین	کے	صحیح	طور	چلنے	کا	اطمینان	کرنے	کے	لیے	STERRAD	شناخت	کار	کی	پٹیوں	کا	جائزہ	لیں۔	

ماسک	کے	ہر	جزو	کا	برصی	معائنہ	کریں۔	ماسک	کے	جزو	میں	بظاہر	کسی	بھی	خرابی	)شگاف	پڑنے،	خراشیں	آنے،	پھٹنے	وغیرہ(	کے	ظاہر	ہونے	کی	صورت	میں،	ماسک	کے	جزو	کا	استعامل	ترک	کر	کے	اسے	تبدیل	کر	لینا	چاہیے۔	سیلیکون	اجزاء	کا	رنگ	ہلکا	سا	خراب	ہو	سکتا	ہے	اور	یہ	قابل	قبول	بات	ہے۔معائنہ

صارف	گائیڈ	میں	موجود	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	اجزاء	کو	دوبارہ	جوڑیں۔اجزاء دوبارہ جوڑنا

براہ	راست	دھوپ	سے	بچاتے	ہوئے	خشک،	گرد	سے	پاک	ماحول	میں	اسٹور	کریں۔پیکیجنگ اور اسٹوریج

اسٹوریج کا درجہ حرارت: C°20-	تا	C°60۔

1	ہدایات	کے	مطابق	ماسک	کے	جزو	کو	صاف	نہ	کرنے	کا	نتیجہ	جراثیم	کش	بنانے	اور	جراثیم	سے	پاک	کرنے	کے	نا	مناسب	ہونے	کی	صورت	میں	برآمد	ہو	سکتا	ہے۔
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 عمومی انتباہات اور احتیاطیں

ResMed اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دیتا کہ اس گائیڈ میں فہرست کردہ طریقہ ہائے کار )مثالً ری پروسیسینگ سائیکلز کی تعداد کا تجاوز کر جانا( سے انحراف، اور مصنوعے کی کارکردگی یا حفاظت پر ان کا اثر، قابل قبول ہو گا۔	 

ماسک کے اجزاء کو آٹو کلیو )autoclave( یا ایتھائلین آکسائیڈ )ethylene-oxide( گیس کی جراثیم کشی کے عمل سے مشروط نہیں ہونا چاہیے۔	 

ڈٹرجنٹس، جراثیم کش مادوں یا جراثیم سے پاک کرنے کے ایجنٹس کا استعمال کرتے وقت، ہمیشہ مینوفیکچرر کی ہدایات پر عمل کریں۔ اختالف کی صورت میں، اس گائیڈ کو مقدم رکھا جاتا ہے۔	 

ہیڈ گیئر پر استری نہ کریں کیوں کہ اس مواد کو تپش سے نقصان پہنچتا ہے اور یہ خراب ہو جائے گا	 


