
1 العربية 

االستعمال السريري فقط دليل التطهير 
هذا الدليل من أجل إعادة االستعمال متعدد المرضى للقناع األنفي AirFit™ N30 في مختبر لدراسة اضطرابات النوم أو عيادة أو مستشفى. وإذا كنت تستعمل القناع كمستخدم وحيد في المنزل، ارجع إلى دليل المستخدم لمعرفة تعليمات التنظيف. ويكون الشخص الذي 

يعالج القناع مسؤوال عن ضمان إكمال المعالجة طبقا إلجراءات ResMed المعتمدة.

مكون القناع1

التنظيف

عدد الدورات المعتمد

Alconox منظف أنيوني، قلوي معتدل، مثالneodisher MediClean forte

التطهير الحراري

الغسالة-جهاز التطهير اآللييدوي

30الوسادة	 

30إطار قياسي	 

 	2QuietAir™ إطار–––

30غطاء رأس بشريط مشقوق	 

.ResMed.com 1 ربما ال يتوفر في جميع المناطق. لمعرفة جميع التفاصيل بخصوص االستعمال الصحيح لهذا القناع، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم. ولالطالع على قائمة بأجزاء االستبدال المتاحة، ارجع إلى دليل المنتج على

2 غير مخصص إلعادة االستعمال متعدد المرضى.

Aغطاء رأس برشيط مشقوق

إبزيم1

عروة2

غطاء طريف3

Bالوسادة

Cإطار قيايس / QuietAir™

مثبت4

5QuietAir ثقوب تهوية

ثقوب تهوية6

أنبوب القناع7
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إجراء التطهير الحراري
فكك القناع طبقا للتعليمات في دليل المستخدم.1. التفكيك

2. التنظيف

جهز محلوال من منظف أنيوني، قلوي معتدل وماء1 طبقا لتعليمات الشركة المصنعة. أقرت ResMed اآلتي.. 1

 	Alconox)30-55 درجة مئويةتركيز 1% )10 جم/لتر

انقع جميع المكونات لمدة 5 إلى 10 دقائق. تأكد من عدم وجود أي فقاقيع هواء.. 2

بعد وقت النقع، بينما تكون المكونات موضوعة في المحلول، نظف من الداخل والخارج بفرشاة بشعر ناعم كاآلتي. نظف بعناية الشقوق والتجاويف.. 3

تنظيف بالفرشاة لمدة دقيقة واحدةالوسادة / اإلطار / غطاء الرأس	 

اشطف المكونات كاآلتي تحت ماء جار1 )حرارته 60 درجة مئوية أو أقل( يالمس مباشرة جميع األسطح.. 4

شطف لمدة 30-60 ثانيةالوسادة / اإلطار 	 

شطف لمدة دقيقة واحدة، مع عصره تكراراغطاء الرأس	 

3. الفحص والتجفيف

افحص وإذا لزم األمر، كرر جميع الخطوات في القسم ]2 التنظيف[ إلى أن يصبح المكون نظيفا برؤية العين.2. 1

اعصر غطاء الرأس للتخلص من الماء الزائد.. 2

اترك المكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس المباشر.3. 3

4. التطهير

انقع مكونات القناع في حمام ماء ساخن1 باستخدام واحدة من توليفات درجة الحرارة والوقت اآلتية:. 1

75 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة	 

80 درجة مئوية لمدة 10 دقائق	 

90-93 درجة مئوية لمدة دقيقة واحدة إلى 10 دقائق.	 

اعصر غطاء الرأس للتخلص من الماء الزائد.. 2

اترك المكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس المباشر.. 3

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

وهو أمر مقبول.

أعد تجميع القناع طبقا للتعليمات في دليل المستخدم.6. إعادة التجميع

لمعرفة تفاصيل التخزين والنقل، ارجع إلى دليل المستخدم.7. التخزين والنقل

1 لجميع خطوات التنظيف والشطف والتطهير، استخدم ماء صالحا للشرب. حيثما تفرض القوانين المحلية اشتراطات لنوعية الماء المستخدم إلعادة معالجة األجهزة الطبية، يجب تلبية هذه االشتراطات. 

2 عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع طبقا للشرح يمكن أن يؤدي إلى تطهير غير كاف.

3 ال يكون التجفيف مطلوبا إذا توالى التطهير الحراري فورا.



 تحذيرات وتنبيهات عامة

اتبع دائما تعليمات التنظيف والتطهير. فبعض منتجات التنظيف ربما تضر بالقناع وأجزائه ووظائفها، أو تترك أبخرة متبقية ضارة. أي انحرافات عن اإلجراءات المذكورة في هذا الدليل، بما في ذلك تجاوز العدد األقصى للدورات المحدد، يمكن أن يكون لها 	 

أثر ضار على القناع وبالتالي سالمة أو جودة العالج.

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

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

اتبع دائما ممارسات التشغيل اآلمن، بما في ذلك استخدام معدات الوقاية الشخصية )PPE( المناسبة، كما هو مطلوب. ارجع إلى تعليمات السالمة للشركة المصنعة لمزيد من التفاصيل.	 
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إجراءات التطهير الحراري - الغسالة-جهاز التطهير اآللي
فكك القناع طبقا للتعليمات في دليل المستخدم.1. التفكيك

2. الغسالة-جهاز التطهير اآللي1

انقع مكونات القناع في حمام شطف من 5 لترات من ماء الصنبور البارد1 لمدة دقيقة واحدة. تأكد من عدم وجود أي فقاقيع هواء في المكونات.. 1

اشطف كل مكون تحت ماء صنبور بارد جار1 لمدة 30 ثانية. تأكد من شطف األسطح الداخلية.. 2

انقل المكونات إلى داخل جهاز تطهير-غسالة متوافق مع سلسلة ISO 15883. لمكون اإلطار القياسي، ركب فوهة رش3 لتسهيل تدفق الماء خالل أنبوب القناع. يجب توجيه المكونات لضمان صرف فعال للماء.. 3

اضبط الغسالة - جهاز التطهير اآللي باستخدام اإلعدادات اآلتية: . 4

المنظفالحرارة )درجة مئوية(وقت إعادة التدوير )دقائق(الطور/المرحلة

–بارد4قبل الغسل

2-10 مل/لتر neodisher MediClean forte تركيز )0.2-1%(43-1060الغسل

1-2 مل/لتر neodisher Z تركيز )0.1-0.2%(43-660التحييد

–43-360الشطف النهائي

–90-593-10التطهير الحراري

3. الفحص والتجفيف

افحص وإذا لزم األمر، كرر جميع الخطوات في القسم ]2 الغسالة-جهاز التطهير اآللي[ إلى أن يصبح المكون نظيفا برؤية العين2.. 1

اعصر غطاء الرأس للتخلص من الماء الزائد.. 2

اترك المكونات لتجف بفعل الهواء بعيدا عن ضوء الشمس المباشر.. 3

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

مقبول.

أعد تجميع القناع طبقا للتعليمات في دليل المستخدم.5. إعادة التجميع

لمعرفة تفاصيل التخزين والنقل، ارجع إلى دليل المستخدم. 6. التخزين والنقل

1 لجميع خطوات التنظيف والشطف والتطهير، استخدم ماء صالحا للشرب. حيثما تفرض القوانين المحلية اشتراطات لنوعية الماء المستخدم إلعادة معالجة األجهزة الطبية، يجب تلبية هذه االشتراطات.

2 عدم االلتزام بتنظيف مكون القناع طبقا للشرح يمكن أن يؤدي إلى تطهير غير كاف.

3 استخدم حاملة حمل/رف للغسالة-جهاز التطهير يتضمن فوهات رش/حقن.


