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 عربي 10

 (EMC). معلومات هامة بشأن التوافق الكهرومغناطيسي12

زة الكمبيوتر والهواتف الخلوية، فإن المعدات الطبية قد هرونية مثل أجنظرا للعدد المتزايد من األجهزة االلكت
قد يؤدي التداخل الكهرومغناطيسي إلى تشغيل غير  تكون عرضة لتداخل كهرومغناطيسي من األجهزة األخرى.

 صحيح لألجهزة الطبية والتسبب في احتمال حدوث وضع غير آمن.

ألجهزة األخرى، وسعيا إلى تنظيم متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي كما يتعين أال تتداخل األجهزة الطبية مع ا
. وهذا المعيار يحدد EN60601-1-2:2007بغية منع حدوث مواقف بها منتج غير آمن، ينفذ المعيار 

مستويات المناعة ضد التداخالت الكهرومغناطيسية، وكذلك ضد أقصى مستويات لالنبعاثات الكهرومغناطيسية 
 ية. للمعدات الطب

بشأن كل من المناعة واالنبعاثات. ومع ذلك  EN60601-1-2:2007وهذا الجهاز الطبي يتوافق مع المعيار 
 يتطلب األمر مراعاة احتياطات خاصة: 

ال تستخدم هواتف خلوية وأجهزة طبية يولدان مجاالت كهربائية قوية، أو مجال كهرومغناطيسي قوي بالقرب  ●
. ومسافة البعد التي غير آمن احتمال إيجاد وضعتشغيل غير صحيح للوحدة ومن الجهاز. قد يسفر هذا عن 

يوصى بها ال تقل عن سبعة أمتار. تأكد من التشغيل الصحيح للجهاز في حالة ما إذا كانت المسافة أقصر من 
ذلك. 

المعدات الكهربائية التخلص من من هذا المنتج )للتخلص  ةالصحيح الطريقة 13.
وااللكترونية(

هذه العالمة الموضحة على هذا المنتج وعلى المطبوعات الخاصة به تشير إلى أن من الالزم عدم التخلص منها 
مع النفايات المنزلية األخرى في نهاية مدة صالحيته للعمل. ومنعا ألي ضرر محتمل للبيئة أو لصحة االنسان 

ت عن األصناف األخرى من النفايات إعادة نتيجة التخلص من النفايات غير المراقبة، نرجو فصل هذه النفايا
 تدويرها بشكل مسؤول، للنهوض بإعادة االستخدام المستديم للموارد المادية. 

هذا الجهاز منه، أو إلتصال إما ببائع التجزئة الذي قاموا بشراء وعلى المستخدمين لهذا الجهاز من األسر ا
لذي يمكنهم التخلص فيه من هذا النفايات وكيفية عمل بالمكتب الحكومي المحلي لمعرفة تفاصيل عن المكان ا

 اآلمن بيئيا. ذلك، من أجل إعادة التدوير

هذا المنتج ال يحتوي على أي مواد خطرة. 
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تحديد األخطاء وحلها. 11

. ويمكنك أيضا الرجوع إلى صفحات هذا الدليل لمعرفة راجع ما يلي إذا تعرض الجهاز للتوقف أثناء التشغيل
 التعليمات كاملة. 

العالجالسببالمشكلة

ال يحدث شيء عند 
الضغط على مفتاح 

القوى.

بصورة  عدم توصيل منظم التيار
أو  صحيحة إلى منفذ الكهرباء

 الكومبريسور.

تأكد من أن كابل الكهرباء دخل في مخرج 
تركيبه إذا كان ذلك الكهرباء. انزعه ثم أعد 

 ضرورًيا. 

عدم خروج رذاذ أو 
انخفاض معدل الرذاذ 

.عند فتح الكهرباء

ة من الدواء إلى حيحاضف الكمية الصعدم وجود دواء في خزان الدواء.
خزان الدواء. من الالزم أو أقل وجود دواء أكثر 

 في خزان الدواء. 

أو لم يتم  رأس المبخر مفقودة
 تجميعها بشكل صحيح.

ضع رأس المبخر بطريقة صحيحة.

ة بطريقة غير عقطع الجهاز مجم
 صحيحة.

قم بتجميع أجزاء الجهاز بشكل صحيح.

تأكد من أن الفوهة خالية من أي أسباب انسداد الفوهة. 
 للسدد.

إلى أي  تأكد من أن قطع الجهاز غير مائلةقطعة المبخر مائلة بزاوية حادة. 
 درجة. 45زاوية أكثر من 

الهواء مركب بطريقة غير أنبوب 
 صحيحة.

تأكد من أن أنبوب الهواء موصل بصورة 
وقطعة الجهاز.الكومبريسور صحيحة إلى 

الهواء ليس بها إلتواءات. تأكد أن أنبوبالهواء ملتوي أو به عطب.أنبوب 

من أي  خالي نبوب الهواءأتأكد من أن أنبوب الهواء مسدود.
 انسدادات.

استبدل فلتر الهواء بفلتر جديد.فيلتر الهواء غير نظيف. 

الجهاز يصدر صوتا 
عاليا بشكل غير طبيعي

غطاء فلتر الهواء ليس مركبا بشكل 
 صحيح.

ضع غطاء فلتر الهواء بشكل صحيح.

سور بأي نوع من أنواع يال تغطي الكومبرسور مغطى بشيء ما.يالكومبر الجهاز ساخن جًدا. 
 األغطية أثناء االستخدام. 

الجهاز تم تشغيله بصورة مستمرة 
 دقيقة. 20أكثر من 

دقيقة فقط  20اقتصر في االستخدام على 
وال تستخدم الجهاز مرة في المرة الواحدة. 

 دقيقة.  40أخرى اال بعد 

إذا كان العالج المذكور ال يحل المشكلة ال تحاول أن تصلح الجهاز. ال توجد أجزاء في هذا الجهاز :ظةحمال
يمكن للمستخدم إصالحها. أعد الجهاز إلى منفذ بيع تجزئة معتمد، أو إلى الموزع. 
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الجهاز تنظيف 9.

اغلق الكهرباء وانزع األسالك من مخرج الكهرباء.  .1

 انزع االنبوب من مدخل الهواء. .2

والفواصل بين الفراغات، واغسل هذه  عاء جهاز الرذاذوقم بتفكيك الجزء الخاص بالفم و :التنظيفمن أجل  .3
األجزاء في ماء ساخن بمنظف لغسيل األطباق. اشطف بدقة إلزالة المنظف وجفف في الهواء. 

اغمر قطعة  اخلط مقدار من الخل األبيض بثالثة مقادير من الماء الساخن في وعاء نظيف. ولمنع العدوى: .4
واتركها تجف ثم أخرجها منه  الفم ووعاء الرذاذ وأجزاء الحيز والفواصل لمدة نصف ساعة في المحلول،

 في الهواء. 

إذا لزم األمر امسح السطح بصفة منتظمة.ال حاجة إلى تنظيف األنبوب.  .5

مالحظة :

  ،وقطعة الفم، وخزان السوائل، وأنبوب الهواء استبدل قطع غيار الجهاز بما في ذلك األقنعة للبالغين ولألطفال
بعد االستخدام لمدة ستة أشهر.

 لتر إلى اللون الرمادي. يوًما، أو إذا تحول الف 30تر كل لاستبدل الف

 ذاذ النفاث ينبغي تغييره إذا انسد.جهاز الر:تنبيه

 ال ينبغي غلي جهاز الرذاذ وقطع غياره.:تنبيه

الجهاز صيانة. 10

سور عند تغير لونه إلى اللون الرمادي، ويمكن شراء فالتر إضافية من ييتعين تغيير فلتر هواء الكومبر 1.
البائع الذي تتعامل معه.

ال يقوم بإصالحات في هذا الجهاز إال األشخاص المعتمدين.  .2

قد يتعرض جهاز الرذاذ ألعطال إذا استخدمت فلتر غير نظيف أو إذا استبدل الفلتر بمواد أخرى مثل :تنبيه
القطن. ال تقم بتشغيل الجهاز بدون فلتر. 
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تعليمات التشغيل 8.

بسهولة وأنت جالس.  بة ومسطحة، حتى يمكن الوصول إليهضع الكومبريسور على أرضية ثابتة وصل .1

اسحب كابل القوى من قاعدة الجهاز، وتأكد من أن الجهاز في وضع اإلغالق، وذلك بالضغط على الجانب  .2
األيسر للمفتاح. 

 ادخل كابل القوى في مخرج الكهرباء بالجدار.  .3

أوصل أحد أطراف أنبوب الرذاذ في جزء التوصيل بمخرج الهواء.  .4

به جرعة  وف لك من خالل الفتحة الموجودة على وعاء الجهاز مستخدًما قطارة أو وعاءضع السائل الموص .5
الموجودة على وعاء جهاز الرذاذ تبين األقصى.  "cc6"محسوبة. وعالمة 

 يجوز وضع كمية من الدواء أكثر من هذا المستوى األقصي. وال

إذا كنت تستخدم قناع أوصل الطرف السفلي قم بتجميع  قطعة الفم وادخلها في قمة وعاء جهاز الرذاذ.  .6
للقناع بقمة وعاء جهاز الرذاذ.

 أوصل األنبوب بجزء التوصيل بمدخل الهواء إلى جهاز الرذاذ. .7

 أدر تيار الكهرباء لبدء تشغيل الجهاز.  .8

ابدأ العالج بوضع القطع الخاصة بالفم بين األسنان، وقم بالشهيق والزفير عبر هذا الجزء الخاص بالفم.  .9

 عند استخدام القناع ضع القناع على الفم واألنف. .10
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. مسميات األجزاء7

)جهاز الضغط( الوحدة الرئيسية 1.

 قناع البالغين 2.

 قناع األطفال 3.

 قطعة الفم 4.

 (*)كابل القوى 5.

 أنبوب هواء 6.

 خزان السوائل 7.

 فالتر هواء 8.

دليل تعليمات االستخدام 9.
 حقيبة الجهاز 10.

(*) UN-014A-EC1B :C-plug ،:BF-plug UN-014A-EC2B

:A-plug UN-014A-EC3B ،:O-plug UN-014A-EC4B

قائمة أجزاء الغيار

الخامةالكميةالكوداسم القطعةالشكل

UNB-014A-01EC1PVCقناع بالغين

UNB-014A-02EC1PVCقناع أطفال

UNB-014A-03EC1PVCأنبوب هواء

وريثانييسفنج اUNB-014A-04EC5فيلتر هواء

UNB-014A-05EC1PP ، SANخزان سوائل

UNB-014A-06EC1PP ، SANقطعة فم

2 4 

5 (*) 7 

9 

3 

6 

10 

(فتح: "｜"، قفل:"○") ل التشغيمفتاح  

1 

8 
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مقدمة 5.

هذا الجهاز مصمم ألخذ المحاليل الدوائية لعالج االختالالت التنفسية للمريض، مثل أزمات الربو والحساسية 
مريض عبر قطعة الفم أو والتهابات الشعب الهوائية. ويحول هذا الجهاز المحلول الدوائي إلى رذاذ يستنشقه ال

 قناع. اقرأ هذا الدليل بدقة قبل استخدام هذا الجهاز، واحتفظ به للرجوع إليه مستقبال. 

المواصفات 6.

V / 50 Hz 230االحتياجات الكهربائية

وات 60أقل من استهالك الكهرباء

أمبير0.70 أقل من يار المقننتال

 × مليمتر 140العرض  × مليمتر 150الطول األبعاد
مليمتر 90االرتفاع 

 2.64) رطل(  kg 1.2الوزن

dBA 55مستوى ضغط الصوت

حتى  kpa 241)من   50psiحتى  psi 35من أقصى درجة ضغط للجهاز
345 kpa)

(kpa 110حتى  62 kpa) psi 16-9ضغط التشغيل للجهاز

لتر في الدقيقة 5-8نطاق التدفق باللتر

من الدواء يمكن  لم 6في الدقيقة ) لم 0.25حوالي :الرذاذمتوسط معدل بث 
 دقيقة( 18بثها في غضون 

مل 6أقصى سعة لسائل الرذاذ

مل0.5 أقصى كمية متبقية من الدواء

ترميكروم 3حوالي (MMAD)حجم الجزيئات 

 C°40حتى + C° 10+ من درجة الحرارة و الرطوبة في مكان التشغيل
  RH % 85حتى   RH%30من 

 C° 70 +حتى C°  20 -من نطاق درجة الحرارة والرطوبة عند التخزين والنقل
 RH%95حتى  RH %10من 

hpa 1,060حتى   700hpaمن الضغط الجوي عند التشغيل والنقل والتخزين

الحماية من الصدمات الكهربائية

 مصنف كموديل - 
: قطعة الفم، وقناعBFاألجزاء المستخدمة مع الموديل  -

No AP/APG ─ درجة السالمة في وجود مواد تخدير أو أكسجين قابلين لالشتعال

)قابلين لالشتعالغير مناسب لالستخدام في وجود مواد تخدير أو أكسجين (
 مستمر ─نمط التشغيل 

IPX0 ─  .ال توجد وقاية خاصة ضد الدخول الضار للمياه
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خطر التعرض لحروقات أو صدمة كهربائية أو النار أو إصابة:تحذير

 خطر حدوث صدمة كهربائية: ال تنزع الكابينة، أوتفتح الغطاء. .1

 افصل كابل الكهرباء عن مصدر الكهرباء قبل إجراء تنظيف أو خدمة. .2

ال تضع الجهاز بالقرب من أشياء ساخنة، أو أشياء تصدر شرًرا أو أشياء محترقة. .3

 ال تستخدم زيوت أو شحومات فوق أو بالقرب من هذا الجهاز.  .4

 اقفل تيار الكهرباء عند عدم استخدام الجهاز.  .5

 احتفظ بالكابل بعيًدا عن األسطح الساخنة، أو الحارة. .6

 ال تسقط هذا الجهاز وال تدخل أي أشياء في أي فتحات فيه. .7

انسداد  أريكة، منعا الحتمالعه على سطح طري، مثل سرير أو ال تسد فتحات هواء هذا المنتج، وال تض .8
فتحات الهواء.

تجنب استخدام الجهاز في األماكن المبتلة، أو الرطبة. .9

 افصل الكهرباء قبل مأل جهاز بث الرذاذ. .10

بنظام النبض، فزيون أو أفران الميكروويف، أو التليفونات هذا الجهاز بالقرب من أجهزة التليعند استخدام  .11
أو أجهزة أشعة اكس، أو بالقرب من أي مجال كهربي قوي آخر، فقد يحدث تدخل كهربائي، وينصح 

 باالبتعاد عن تلك األجهزة المذكورة عند استخدام جهاز بث الرذاذ.

خطر العدوى:تحذير

هذا الجهاز مصمم الستخدام المرضى من البالغين واألطفال. .1

جهاز بث الرذاذ بعد كل معالجة بالرذاذ الهوائي، ويوصى باستخدام مطهر مرة في اليوم. يوصى بتنظيف  .2
ونرجو متابعة تعليمات النظافة ومنع العدوى في هذا الدليل.

س التخديرية.هذا الجهاز غير مناسب لالستعمال في شبكات التنف

. و يتعين الحصول على المعلومات الالزمة هذا الجهاز غير مناسب للمحاليل المعلقة أو السوائل عالية اللزوجة
 في هذه الحاالت من الموردين. 
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احتياطات هامة 4.

 :تنبيه

يحظر القانون الفيدرالي بيع أو استخدام هذا الجهاز إال بناء على طلب من طبيب. 1.

اتبع تعليمات طبيبك عند تشغيل هذا الجهاز. .2

هذا المنتج عبارة عن جهاز لبث الرذاذ من أجل االستنشاق للمواد الرذاذية العالجية. وهو مالئم للمحاليل  .3
التي يستخدمها األطفال. ال تستخدم إال هذا النوع والقدر الذي يصفه الطبيب المعالج للمريض. 

ة. هذ الجهاز مخصص للعالج بالرذاذ الهوائي فقط. وأي استخدامات أخرى ممنوع .4

 أثناء التشغيل. النفاثي ال تفك ليَّات هذا الجهاز .5

 مل من المحلول في هذا الجهاز النفاثي. 6ال تصب أكثر من  .6

.خطر التعرض لصدمة كهربائية:خطر

 افصل الكهرباء فور االستخدام. .7

ال تستخدم هذا الجهاز أثناء االستحمام. .8

ال تضع هذا الجهاز وال تخزنه في مكان من الممكن أن يسقط منه، أو أن يتعرض لجذب يسقطه في حوض  .9
االستحمام أو بالوعة. 

 تسقطه في ماء أو أي سائل آخر. ال تضع هذا الجهاز وال .10

. افصل الكهرباء على الفور. ال تمد يدك للوصول إلى هذا الجهاز، إذا وقع في الماء .11
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 السادة العمالء األعزاء1.  

. UN-014من طراز  نشكركم على شراء جهاز الضغط لتشغيل الرذاذ الالزم لالستنشاق

 مصمم ألخذ األدوية التي يصفها لك طبيبك. مصغرهذا جهاز طبي 

وجهاز الضغط هذا يحدث تياًرا من الهواء ينتقل عبر انبوب مطهر إلى جهاز بث الرذاذ الذي يولد شحنة رذاذية 
أجل  منمن الجزيئات الدوائية الصغيرة بما فيه الكفاية للوصول إلى أقصى أرجاء رئتيك من لتوفير أقصى فائدة 

 عالج أزمات الربو، والحساسيات، واالختالالت التنفسية األخرى. 

إال حسب إرشادات الطبيب فقط. ال تستخدم هذا الجهاز ألي غرض آخر غير ما يصفه  هذا الجهاز ال يستخدمو
 لك طبيبك. 

ِاقرأ دليل التعليمات هذا بدقة قبل االستخدام. 

مالحظات أولية 2.

كد بالعالمة ؤالمنتجات الطبية. وهذا التوافق مبشأن  EEC 93/42يتفق هذا الجهاز مع التوجيه األوروبي رقم 
CE0120( .0120 ).رقم تحديد الصنف الصادر من الهيئة المعنية : 

. الرموز المستخدمة3

المعنىالرمز

تحذير إلى االنتباه، أو الرجوع إلى المستندات المصاحبة

BFمعدة طراز 

مترددتيار ～
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