دليل التطهري

االستعامل الرسيري فقط

هذا الدليل من أجل إعادة االستعمال متعدد المرضى لقناع الوجه الكامل  AirFit F30في مختبر لدراسة اضطرابات النوم أو عيادة أو مستشفى .وإذا كنت تستعمل القناع كمستخدم وحيد في المنزل ،ارجع إلى دليل المستخدم لمعرفة تعليمات التنظيف .ويشرح هذا الدليل اإلجراءات التي توصي بها وتقرها  ResMedلتنظيف وتطهير القناع طبقا
للمعيار .ISO17664

التنظيف – neodisher MediClean forte

التنظيف – Alconox
التطهري الحراري – يدوي

التطهري الحراري – يدوي

مكونات القناع AirFit F301

 90درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة

التطهري الحراري – جهاز التطهري-الغسالة ()WD
 93–90درجة مئوية ملدة  10–5دقائق

 93درجة مئوية ملدة  10دقائق

عدد الدورات املعتمد

2

•الوسادة

–

30

•املرفق القيايس

–

30

–

•مرفق QuietAir3

–

–

30

–

•اإلطار
•غطاء الرأس

–

30

–

 1هذا القناع رمبا ال يكون متاحا يف جميع املناطق .ملعرفة جميع التفاصيل بخصوص االستعامل الصحيح لهذا القناع ،يرجى الرجوع إىل دليل املستخدم الخاص بالقناع .ولالطالع عىل قامئة بأجزاء االستبدال املتاحة لكل نظام قناع ،ارجع إىل دليل املنتج عىل .ResMed.com
 2إذا اشرتطت منشأة رعاية صحية دورة تطهري إضافية بعد إعادة التجميع ،فيجب تقليل عدد الدورات املعتمد إىل النصف.
 3استبدل هذه األجزاء بأخرى جديدة بني املرىض.
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A

املرفق

B

اإلطار
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الوسادة

D

غطاء الرأس

1

ثقوب التهوية

2

صامم منع االختناق

3

الزران الجانبيان

4

املشابك املغنطيسية

5

رشيط غطاء الرأس العلوي

6

رشيط غطاء الرأس السفيل

7

رشيط قمة غطاء الرأس

العربية 1

إجراء التطهري الحراري
 .1التفكيك

فكك القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.

الوسادة  /اإلطار  /غطاء الرأس  /املرفق القيايس (يدوي):

.1

.2

.3

 .2التنظيف
.4

.5

1اشطف اإلطار واملرفق القيايس تحت ماء جار 1كاآليت.
شطف ملدة دقيقة واحدة.
 25-20درجة مئوية
•اإلطار
شطف ملدة دقيقة واحدة.
 25-15درجة مئوية
•املرفق القيايس
2انقع مكونات القناع كاآليت .تأكد من عدم وجود أي فقاقيع هواء.
نقع ملدة دقيقة واحدة.
 25-20درجة مئوية
محلول  Alconoxبرتكيز %2-1
•الوسادة
نقع ملدة  5دقائق ،ثم تحريك بقوة ملدة  5دقائق أخرى.
 40-35درجة مئوية
محلول  Alconoxبرتكيز %2-1
•اإلطار
نقع ملدة  3دقائق.
 30-20درجة مئوية
محلول  Alconoxبرتكيز %2-1
•غطاء الرأس
نقع ملدة  5دقائق ،ثم تحريك بقوة ملدة  3دقائق أخرى.
 50-40درجة مئوية
محلول  Alconoxبرتكيز %2-1.5
•املرفق القيايس
3بعد وقت النقع ،بينام تكون املكونات موضوعة يف املحلول ،نظف من الداخل والخارج بفرشاة بشعر ناعم كاآليت .نظف بعناية الشقوق والتجاويف.
تنظيف ملدة دقيقة واحدة.
•الوسادة
تنظيف ملدة دقيقة واحدة.
•اإلطار
تنظيف ملدة دقيقتني .بعد ذلك اعرص املكون للتخلص من املحلول الزائد.
•غطاء الرأس
تنظيف ملدة دقيقة واحدة.
•املرفق القيايس
4اشطف املكونات يف املاء 1كاآليت.
حرك بقوة ملدة دقيقة واحدة ثم كرر العملية مرة واحدة أخرى.
 18-13درجة مئوية
 5لرتات
•الوسادة
حرك بقوة ملدة دقيقة واحدة.
 20-15درجة مئوية
 5لرتات
•اإلطار
حرك بقوة ملدة دقيقة واحدة.
 25-15درجة مئوية
 5لرتات
•املرفق القيايس
5اشطف املكونات تحت ماء جار 1كاآليت.
شطف ملدة دقيقة واحدة.
 25-20درجة مئوية
•اإلطار
اعرص تكرارا ملدة  90ثانية.
 25-20درجة مئوية
•غطاء الرأس
شطف ملدة دقيقة واحدة .بعد ذلك هز املكون للتخلص من املاء الزائد.
 25-15درجة مئوية
•املرفق القيايس

املرفق القيايس (حامم موجات فوق صوتية):

1 .1اشطف املكون ونظفه بفرشاة بشعر ناعم تحت ماء جار 1درجة حرارته  30-20درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة .نظف بعناية جميع الشقوق والتجاويف ولف األجزاء املتحركة.
2 .2امأل ثلثي منظف موجات فوق صوتية مبحلول  Alconoxبرتكيز  %1تكون درجة حرارته  30–20درجة مئوية وعرضه لالهتزازات فوق الصوتية ملدة  20دقيقة .تأكد من غمر املكون بالكامل يف املحلول .استخدم سلة/صينية ملنع التالمس بني املكون والحوض.
3 .3اشطف املكون بتحريكه بقوة يف  5لرتات من املاء 1تكون درجة حرارته  30-20درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة .كرر العملية مرة واحدة أخرى.

 .3الفحص والتجفيف

1 .1افحص املكون وإذا استدعى األمر ،كرر غسله إىل أن يصبح نظيفا برؤية العني.
2 .2اعرص غطاء الرأس للتخلص من املاء الزائد.
3
3 .3اترك مكونات القناع لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.

 .4التطهري والتجفيف

1 .1انقع مكونات القناع يف حامم ماء ساخن 1باستخدام توليفات درجة الحرارة والوقت اآلتية .تأكد من عدم وجود أي فقاقيع هواء.
نقع ملدة دقيقة واحدة
 90درجة مئوية
•الوسادة  /اإلطار  /املرفق القيايس
نقع ملدة  10دقائق
 93درجة مئوية
•غطاء الرأس
2 .2اعرص غطاء الرأس للتخلص من املاء الزائد.
3 .3اترك مكونات القناع لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.
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 .5الفحص

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.

 .6إعادة التجميع

أعد تجميع القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.

 .7التعبئة والتخزين

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيدا عن ضوء الشمس املبارش .درجة حرارة التخزين -20 :درجة مئوية إىل  60درجة مئوية.

 1لجميع خطوات التنظيف والشطف والتطهري ،استخدم ماء صالحا للرشب.
 2عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع طبقا للرشح ميكن أن يؤدي إىل تطهري غري كاف.
 3ال يكون التجفيف مطلوبا إذا تواىل التطهري الحراري فورا.

العربية 2

إجراء التطهري الحراري  -جهاز التطهري-الغسالة ()WD
 .1التفكيك

فكك القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.

WD1 .2

.1
.2
.3
.4

 .3الفحص  /التجفيف

1 .1افحص وإذا لزم األمر ،كرر القسم [ ]WD .2إىل أن يصبح املكون نظيفا برؤية العني.
2 .2اعرص غطاء الرأس للتخلص من املاء الزائد.
3 .3اترك املكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس املبارش.

 .4الفحص

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.

1انقع مكونات القناع يف حامم شطف من  5لرتات من ماء الصنبور البارد ملدة دقيقة واحدة .تأكد من عدم وجود أي فقاقيع هواء يف املكونات.
2اشطف املكونات تحت ماء صنبور بارد جار 1ملدة  30ثانية.
3انقل املكونات إىل داخل جهاز تطهري-غسالة متوافق مع سلسلة .ISO 15883
4اضبط جهاز التطهري-الغسالة باستخدام اإلعدادات اآلتية:
1

وقت إعادة التدوير (دقائق)

الحرارة (درجة مئوية)

4

بارد

–

الغسل

10

60-43

 10-2مل/لرت  neodisher MediClean forteتركيز ()%1-0.2

التحييد

6

60-43

 2-1مل/لرت  neodisher Zتركيز ()%0.2-0.1

الشطف النهايئ

3

60-43

–

التطهري الحراري

10-5

93-90

–

الطور/املرحلة
قبل الغسل

املنظف
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 .5إعادة التجميع

أعد تجميع القناع طبقا للتعليامت يف دليل املستخدم.

 .6التعبئة والتخزين

خزنه يف بيئة جافة ال يوجد بها غبار بعيدا عن ضوء الشمس املبارش .درجة حرارة التخزين 20- :درجة مئوية إىل  60درجة مئوية.

 1لجميع خطوات الغسل والشطف والتطهري ،استخدم ماء صالحا للرشب .حيثام تفرض القوانني املحلية اشرتاطات لنوعية املاء املستخدم إلعادة معالجة األجهزة الطبية ،يجب تلبية هذه االشرتاطات.
 2عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع طبقا للرشح ميكن أن يؤدي إىل تطهري غري كاف.

العربية 3

تحذيرات وتنبيهات عامة
• ResMedال 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 ،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.

ResMed Ltd
E lizabeth Macarthur Drive 1
Bella Vista NSW 2153 Australia
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