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 اهال وسهال بكم
 زة هي أجه AirSense 10 Elite -وجهاز ال ™AirSense™ 10 AutoSet -جهاز ال

 (.CPAP) لضبط الضغط ولضغط هواء إيجابي ResMed متطورة لـ

 
 

 تحذير 

  الجهاز.اقرأوا كامل مرشد المستعمل قبل استخدام 

 .استعملوا الجهاز وفًقا لالستعمال المصمم والمسجل في هذا المرشد 

 .يجب العمل وفًقا لنصائح الطبيب، وهي تسبق كل المعلومات الموجودة في هذا المرشد 

 

 

 مؤرات االستعمال
AirSense 10 AutoSet 

لتنفس للضبط الذاتي مصمم لعالج االنسدادات في طرق ا AirSense 10 AutoSet -جهاز ال
كغم. وهو مصمم لالستعمال في البيت  03لدى المرضى الذين يزيد وزنهم عن ( OSA) اثناء النوم

 وفي المستشفى.

 جهاز الرطوبة مصمم لالستعمال لمريض واحد في بيئة بيتية وفي المستشفى/ أو مؤسسة عالجية.

 

 

AirSense 10 Elite 

( OSA) ي قنوات التنفس اثناء النوممصمم لعالج انسدادات ف AirSense 10 Elite -جهاز ال
 كغم. وهو مصمم لالستعمال في البيت والمستشفى. 03لدى المرضى الذين يزيد وزنهم عن 

جهاز الرطوبة مصمم الستعمال لمريض واحد في بيئة بيتية والستعمال مرة اخرى في المشفى/ 
 مؤسسة عالجية.

 

 مؤشرات مضادة

 مرضى مختلفين في الحاالت القائمة التالية:عالج ضغط ايجابي قد يكون مؤشر مضاد ل

 انتفاخ رئتين خطير 

 صدر هوائي 

  في حالة مرضيةضغط دم منخفض 

 جفاف 

 تسرب سائل فقري، عملية مخ، أو صدمة. 
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 مؤشرات سلبية

عليكم التبليغ عن كل وجع في الصدر، ووجع رأس شديد، أو قلة تنفس للطبيب المعالج. التلوث 
 .نفس العليا قد يتطلب توقف مؤقت عن العالجالخطير في قنوات الت

 :اعراض جانبية قد تحدث اثناء العالج وهي كاآلتي

 .جفاف االنف، والفم والحلق 

 نزيف انفي 

 .عدم الراحة باالذنين او الجيوب االنفية 

 تهيج في العيون 

 احمرار جلدي 

 

 

 بنظرة واحدة

 :يشمل المركبات التالية AirSense 10 -ال

 الجهاز 

 بةجهاز رطو HumidAir 

 انابيب هواء 

 وحدة لتزويد الكهرباء 

 حقيبة سفر 

 بطاقة SD (.)موجود بداخل الجهاز 

 

اتصلوا بمزود خدمات الصحة الخاص بكم فهناك مجموعة من اللوازم الموجودة للستعمال مع الجهاز 
 ومن بينها:

 (: مسخنة وغير مسخنة) أنابيب هواءClimateLineAir™, SlimLine™ة، أنابيب عادي. 

 فلتر ال يسبب الحساسية وفلتر عادي.: فلتر 

  محولir10™ DC/DC 

 قارئ بطاقة SD 

 منسق Air10 USB 
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 ما يخص جهازكم 
 

 

 مخرج للهواء .1
 غطاء فلتر الهواء .2
 مدخل للكهرباء .3
 رقم تسلسلي ورقم الجهاز .4

 HumidAir جهاز رطوبة .5
 شاشة .6
 غطاء للمنسق .7
 SD غطاء للبطاقة .8

 

 مبما يتعلق بلوحة التحك

 زر التشغيل/ التوقف 
 اضغطوا من أجل تشغيل/ توقف العالج.

 .اضغطوا وثبتوا لثالث ثواني من اجل الدخول لحالة توفير الطاقة

 َعَجل 

حركوا العجل دائريا من اجل التنقل بين امكانيات القائمة الختيار 
 امكانية معينة من بينها.

 .فظ تغييراتكمحركوا من اجل ضبط االمكانية المختارة من اجل ح

زر الصفحة  
 الرئيسية

 اضغطوا من اجل العودة للصفحة الرئيسية.

 

 من الممكن عرض رموز مختلفة على الشاشة في اوقات مختلفة ومن بينها:
 

 قوة االشارة الالسلكية )خضراء(  زمن الصعود 

 اتصال ال سلكي ال يعمل )رمادي(  زمن الصعود التلقائي 

 وجد اتصال السلكيال ي  رطوبة 

 حالة الطيران  تحذير جهاز بخار  

  تبريد مبخر  
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 بداية العالج

 .البسوا القناع .1
 .تشتغل SmartStart اضغطوا على التشغيل/التوقف أو تنفسوا كالعادة اذا كانت الوظيفة .2

 .تقرير النوماعلموا ان العالج يعمل يظهر 
 

 ضغط العالد الحالي يظهر باألخضر.
 

وقت الصعود الضغط يرتفع تدريجيا، فترون دائرة تستدير. بعد أن  أثناء
 يصل الجهاز للضغط المسجل للعالج، فإن الدائرة كلها تصبح خضراء.

 
 
 

الشاشة تعتم بصورة أوتوماتيكية بعد وقت قصير. بامكانكم الضغط على 
يبدأ العالج  الكهرباء زر الشاشة الرئيسية أو العرض من اجل اعادة تشغيل الشاشة. في حالة انقطاع

 .من جديد اوتوماتيكيا بعد أن ترجع الكهرباء
سطوع الشاشة اعتمادا على كمية الضوء في يوجد مجس ضوئي يضبط  AirSense 10 للجهاز
 الغرفة.

 
 

 توقيف العالج
 .اخلعوا القناع .1
ا تشتغل، العالج يتوقف أوتوماتيكي SmartStart اضغطوا على تشغيل/توقف، أو إذا الوظيفة .2

 .بعد عدة ثواني
 

 .تقرير النوم، يعطيكم ملخص العالج
 

 .تشير الى رقم ساعات العالج الذي حصلتم عليه -ساعات االستعمال

 اغالق محكم في القناع. 

 يجب ضبط القناع، ارجعوا الى فصل مالءمة القناع. 
 

 

 يعطي اذا كان جهاز الرطوبة يعمل بصورة صحيحة. – جهاز رطوبة

 بة يعمل.جهاز الرطو 

 من الممكن أن جهاز الرطوبة معطل، اتصلوا بمزود الخدمة الطبية الخاص بكم. 
على الشاشة كل الساعات التي استعملتموها في الجهاز، يشير  -مجموع الساعات )في ألمانيا فقط(

 . منذ بداية استعماله
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 وفًقا إلعدادات مزود الخدمة الصحية الخاص بكم، بإمكانكم رؤية:
 توقف التنفس التي حدثت اثناء العالج.يشير الى عدد مرات  -حسب الساعةأحداث 

 العجل من اجل رؤية معلومات اكثر تفصيال عن االستعمال. حركوا -معلمومات اضافية
 
 

 تنظيف
عليكم تنظيف الجهاز مرة اسبوعيا، وفقا للتفاصيل التالية، شاهدوا مرشد استعمال القناع لمعلومات 

 لقناع.مفصلة حول تنظيف ا
 اغسلوا جهاز الرطوبة وانابيب الهواء بالماء الساخن مع صابون جلي صحون ناعم. .1
اغسلوا جهاز الرطوبة وانابيب الهواء جيدا وارتكوها لتجف تحت ضوء الشمس مباشرة/ او  .2

 تحت الحرارة.
 نشفوا القسم الخارجي من الجهاز بقطعة قماش ناشفة.  .3
 

 

 مالحظات:

 ة بغسالة الصحون ولكن اختاروا برنامج ناعم او برنامج لتنظيف من الممكن غسل جهاز الرطوب
 .C°65 -الزجاج )في الجارور العلوي فقط(. ال تغسلوه بدرجات حرارة أعلى من 

 .ال تغسلوا أنابيب الهواء بغسالة الصحون أو بغسالة المالبس 

 اتركوه يجف . دةأفرغوا جهاز البخار يومًيا ونشفوه جيًدا بقطعة قماش رطبة تستعمل لمرة واح
 أو عن مصادر الحرارة./بعيًدا عن الشمس المباشرة
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 تحذيرات ومالحظات عامة
 

 تحذير  

 أن ترتبوا أنابيب الهواء بحيث ال يلتفوا حول الرأس أو الرقبة. تأكدوا 

 .تأكدوا بأن يكون كابل الكهرباء والمقبس في حالة جيدة وأن العتاد ال يوجد فيه ضرر 

 رباء من األماكن الساخنة.أبعدوا كابل الكه 

  إذا الحظتم تغييرات غير مفهومة في عمل الجهاز، إذا كان يصدر أصوات صاخبة غريبة، أو
إذا لم يعالج الجهاز أو تزويد الكهرباء كما يجب أو أنها تنقطع، أو إذا كانت الرزمة مكسورة، 

 أو بمركز الخدماتتوقفوا عن استعمال الجهاز واتصلوا بمزود الخدمة الصحية الخاص بكم 
ResMed. 

  ال تفتحوا الجهاز أو تغيروا فيه. ال يوجد قطع لالستعمال داخل قلب الجهاز. التصليح والخدمة
 .ResMed يتمان فقط بواسطة وكيل خدمات مؤهل لـ

  .احذروا من الصعقة الكهربائية. ال تغمسوا الجهاز، أو مزود الكهرباء او كابل الكهرباء بالماء
د سائلة على الجهاز، اقطعوا الكهرباء عن الجهاز واتركوا القطع لتجف. دائما اذا سكب موا

اقطعوا الكهرباء عن الجهاز قبل التنظيف وتاكدوا أن كل القطع جافة قبل أن توصلوه من جديد 
 بالتيار الكهرباء.

 .ال تستخدم األكسجين كزيادة اذا كنت من المدخنين او بوجود شعلة نار ظاهرة  

 ئما أن الجهاز يعمل وأن تدفق الهواء ينتج قبل تشغيل مزّود األكسجين. دائًما أوقفوا تأكدوا دا
تزويد األكسجين قبل أن تطفئوا الجهاز، من أجل أن ال يتجمع األكسجين الذي تم تبذيره في داخل 

 الجهاز وينتج خطر نشوب حريق.

 .ال تنفذوا مهام صيانة في الجهاز أثناء تشغيله 
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 انتباه 

 لوا بقطع ولوازم أصلية فقطاستعم ResMed .القطع المنتجة لدى شركة غير شركة 
ResMed .من الممكن أن تقلل من جودة العالج/ أو أن تضر الجهاز 

  استعملوا فقط بأقنعة ذات تهوئة الموصى عليها منResMed  أو من الطبيب المعالج. تركيب
سبب تنفس متجدد للهواء الذي استنشق. القناع بدون الجاهاز الذي يبث الهواء من الممكن أن ي

تأكدوا أن تكون ثقوب الهواء في القناع مفتوحة وغير مسدودة من أجل المحافظة على تدفق 
 الهواء النقي إلى داخل القناع.

  .احذروا أن تضعوا الجهاز في مكان يمكن االصطدام به أو دعك كابل الكهرباء 

 هاز وهو يعمل قد تؤدي إلى زيادة في سخونة الجهازانسداد أنابيب الهواء/أو دخول الهواء للج. 

  حافظوا على جفاف المنطقة حول الجهاز، ونظافتها وخلوها من األغراض )مثل مالبس أو
 مخدات( من أجل منع انسداد فتحة الهواء أو تغطية وحدة تزويد الكهرباء.

  تضعوا الجهاز على جانبه ألنه من الممكن أن يتغلغل الماء للجهاز.ال 

  إعداد غير صحيح للنظام قد يسبب قراءة غير صحيحة للضغط في القناع. تأكدوا أن النظام تم
 إعداده بصورة صحيحة.

  ال تستعملوا مادة مبيضة أو كلور، أو كحول أو مستخلصات عطرية، أو صابون رطب، أو
صابون ضد البكتيريا أو زيوت من أجل تنظيف الجهاز، وجهاز البخار واألنابيب. هذه 

 المستخلصات قد تسبب ضرًرا أو قد تؤثر على عمل الجهاز الرطب وتقلل من عمر المنتج.

  اذا استعملتم جهاز الرطوبة، ضعوه دائما فوق منطقة مستوية، ومنخفضة عن رأسكم من أجل
 منع ملء القناع واألنابيب الهوائية بالماء.

  ه، من أجل التأكد أن الماء قد قبل استعمالدقائق  11اتركوا جهاز البخار واجعلوه يجف لمدة
 يبرد ومن أجل التأكد أن الجهاز غير ساخن كثيًرا أثناء اللمس.

 .تأكدوا أن جهاز البخار فارغ قبل نقل الجهاز 

 


