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قبل البدء
يرجى قراءة هذا الدليل بدقة قبل استخدام جهاز ™ DreamStarبحيث تكون على دراية بالقيود المفروضة
على هذا الجهاز بشكل تام.

احتياطات األمان
تحذير

























يشير ذلك في هذا الدليل إلى خطر تعرضك أنت أو اآلخرين إلصابة أو حادث..

ال يمكن استخدام مجموعة منتجات ™ DreamStarدون وصفة طبية .وال يجوز لك تحت أي
ظروف محاولة ضبط اإلعدادات الموصوفة دون موافقة من الفريق الطبي.
استخدم الجهاز فقط لغرض االستخدام الموصى به كما هو موضح في هذا الدليل .يجب أال
يجب استخدام األجهزة الخاصة بمجموعة منتجات ™ DreamStarفقط مع الدوائر الكهربائية واألقنعة واألجهزة والملحقات
الموصى بها بواسطة طبيب أو المتوفرة بواسطة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك .تأكد من وجود التعليمات الخاصة "بطريقة
االستخدام" لكل ملحق في العبوة واقرأها بعناية.
في حالة الشك بوجود عيب في الجهاز أو في أحد ملحقاته أو تلفه أو عدم عمله بشكل صحيح ،الرجاء االتصال بمقدم الرعاية
الصحية الخاص بك.
ال تحاول فتح أو تعديل الجهاز (فقد تتعرض لخطر اإلصابة بصدمة كهربائية) .يجب أن يقوم موظف متخصص فقط بصيانة هذا
الجهاز .الرجاء االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
إذا لزم األمر ،يمكن فصل الجهاز عن الكهرباء وذلك بفصل سلك الكهرباء القابل للفصل .واحرص على أن يكون ذلك السلك
سهل الوصول إليه.
متصال بمشترك كهربائي ،فال يوصل بالنظام مشترك كهربائي آخر أو سلك تمديد كهرباء.
ً
إذا كان الجهاز
أثناء العالج ،ال توصل بمنفذ يو.إس.بي أي جهاز فيما عدا األجهزة التي يأتي بها مقدم الرعاية المنزلية.
ضع الجهاز على سطح أفقي ثابت في بيئة نظيفة .ال تستخدم الجهاز إذا تم وضعه بجوار جهاز آخر أو فوقه.
احرص على عدم سد مخرج الهواء ،أو أي فتحة أخرى للجهاز أو الدائرة التنفسية ،بدون عمد أو عن عمد .ال تغطي الجهاز وال
تضعه قريب جدًا من الحائط .وال تقم بتغطية الجهاز أو وضعة بالقرب الشديد من الحائط .ال تُدخل سوائل أو أشياء في مخرج
الهواء.
يرجى االحتفاظ بالجهاز وسلك الطاقة بعيدين عن أي مصدر ماء (خطر التعرض لصعق كهربائي) .استخدم الجهاز وملحقاته
(أسالك الطاقة) فقط إذا كانت جافة وجاهزة لالستخدام.
احتفظ بسلك الطاقة بعيدًا عن األسطح الساخنة.
في حال ضرورة توفير أكسجين إضافي ،اتبع تعليمات استخدام األكسجين واحتياطات األمان الخاصة به بدقة.
ال تستخدم الجهاز بالقرب من األبخرة القابلة لالشتعال وخاصة ال تستخدم جهاز الترطيب الساخن المتكامل بالقرب من األدوية
المخدرة القابلة لالشتعال ،سواء كانت موجودة بمفردها أو مع غازات أخرى (خطر حدوث انفجار).
بمجرد وضع القناع في موضعه ،تأكد من أن الجهاز يولد تدفق هواء .ال تقم أبدًا بسد فتحة الزفير بالقناع ،التي تسمح بطرد
الهواء باستمرار .عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل ،يقوم الهواء المتولد بدفع هواء الزفير للخارج عبر فتحة القناع .عندما
يكون الجهاز في وضع عدم التشغيل ،ال يتم توليد هواء نقي بشكل كاف في القناع ،مما يؤدي إلى خطر إعادة تنفس هواء
الزفير ،وهذا قد يؤدي بدوره في ظل ظروف معينة إلى تعريض سالمة المريض للخطر في غضون دقائق عديدة.
إذا كان الجهاز ال يعمل بشكل صحيح وإذا كان المريض يستخدم قناع أنفي ،تكون مقاومة الجهاز منخفضة بشكل كاف بحيث
يمكن للمريض الزفير من خالل الجهاز أو حتى عن طريق فتح فمه .في حال استخدام قناع على الوجه بالكامل ،يجب أن
يحتوي القناع على صمام مضاد لالختناق.
في حال توقف التيار الكهربائي أو حدوث عطل به ،قم بإزالة القناع.
ال تترك أنابيب ذات أطوال كبيرة على السرير .فقد تلتف حول رأسك أو رقبتك أثناء نومك.
احفظ الجهاز بعيدًا عن األطفال والحيوانات األليفة المنزلية والحيوانات الضارة كذلك.

إذا كان الجهاز مجهزًا بغرفة ماء:





عند استخدام غرفة الماء ،توخ الحذر لتقليل خطر دخول ماء في الجهاز حيث أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ضرر ال يمكن
إصالحه .يجب وضع الجهاز على سطح أفقي ثابت ويجب عدم إمالته.
يحتوي جهاز الترطيب على صفيحة ،مثل قاعدة غرفة الماء ،والتي قد تسخن خالل العمل الطبيعي .لذا تجنب مالمستها.
يجب تنظيف غرفة الماء قبل االستخدام ألول مرة وبعد أي تدخل فني وتنظيفها بانتظام بعد ذلك ،وفقًا للتعليمات المقدمة تحت
موضوع "(الصيانة والتنظيف)" ،في الصفحة .28
قم دائمًا بتفريغ غرفة الماء قبل تحريك الجهاز أو نقله.
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قم بملء غرفة الماء بعيدًا عن الجهاز لتجنب انسياب الماء فوقه.
ال تستخدم الجهاز في حال اكتشاف تسريب في الحجرة ،نتيجة لتلف الحشية على سبيل المثال.
يجب عدم استخدام ميزة الترطيب الدافئ عندما تكون درجة حرارة الجو المحيط أعلى من  35درجة مئوية ( 95درجة
فهرنهايت) وذلك نظرًا ألن درجة حرارة الهواء التي تصل إلى المريض قد تتجاوز  43درجة مئوية ( 01904درجة فهرنهايت) ،مما
قد يشكل خطر تعرض السبيل التنفسي العلوي للحرق.
قد تتسبب إضافة مصدر لزيادة الرطوبة في التغيير من أداء الجهاز.
يوجد خطر حدوث تسرب في الهواء إذا لم يتم إعادة تركيب غرفة الماء أو الغطاء بشكل صحيح ،مما قد يؤدي إلى انحراف
الضغط المستخدم عن الضغط المحدد.

تحذير








يشير ذلك في هذا الدليل إلى احتمالية حدوث تلف مادي لهذا الجهاز أو ألي جهاز
آخر.

إذا كان الجهاز مزود بغطاء حيث يجب أن توجد غرفة الماء ،فيجب تعطيل ميزة الترطيب الدافئ .وإال ،فقد يستمر عنصر التدفئة
للجهاز في تزويد الجهاز بالحرارة ،على الرغم من أنها قد ال تصل إلى درجات الحرارة الخطيرة .لكن ،إذا تم تشغيلهاا ،فقم
بتعيين مستوى الحرارة على أدنى قيمة ،وقم بتنبيه مقدم الرعاية المنزلية الخاص بك.
تأكد من وضع الجهاز في مكان مالئم بحيث تتجنب تعثر أي شخص في سلك الكهرباء.
إذا تم وضع الجهاز على األرض ،فتأكد من أنه من مكان خال من األتربة أو الفراش أو األشياء األخرى التي قد تعوق المقدار
المسحوب
من الهواء.
مثل جميع األجهزة الكهربائية الطبية ،فإن الجهاز الخاص بمجموعة منتجات ™ DreamStarعرضة للتشويش من الجوال ومن
أجهزة االتصاالت المحمولة ذات التردد الالسلكي (الهواتف المتنقلة ،واي فاي (.)...)Wi-Fi
بعد تخزين الجهاز أو نقله ،تأكد من استخدامه وفقًا لشروط االستخدام المحددة في هذا الدليل.

دواعي االستخدام
إن  DreamStar™ Duoو ™( DreamStarواألجهزة المعادلة لها في التكوين المتطور) معدة للتنفس غير
الباضع للمرضى الذين يزيد وزنهم عن  31كجم ( 66رطل) ،الذين يعانون من قصور تنفسي أو متالزمة انقطاع
التنفس أثناء النوم ( ،)SASلكنهم ال يعتمدون على مساعدة من أجهزة التنفس الصناعي .يمكن استخدام هذه
األجهزة في المنزل أو في مركز النوم.

موانع االستعمال
أظهرت الدراسات أنه ال يوصى باستخدام الضغط اإليجابي في بعض المرضى الذين يعانون من الحاالت التالية
الموجودة مسبقًا:
 نفاخ فقاعي حاد أو انتفاخ الرئة الذي أدى استرواح الصدر إلى مضاعفته مسبقًا.
 انفتاق الدماغ أو الرضح أو حالة ناتجة عن الناسور القحفي األنفي البلعومي.
 قصور قلبي المعاوض أو انخفاض ضغط الدم ،خاصة في حالة انخفاض حجم الدم أو اضطراب النظم
القلبي.
 الجفاف.
 رعاف جسيم أو تاريخ بوجود رعاف جسيم .التهاب الجيب الحاد أو التهاب األذن الوسطى أو ثقب في
الغشاء الطبلي.
 عملية جراحية يتم فيها اختراق القصبة الهوائية.

اآلثار الجانبية
يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك في حال ظهور األعراض التالية أثناء استخدام جهاز من
مجموعة منتجات ™ : DreamStarجفاف المسالك الهوائية أو األنف أو حساسية الجلد أو رشح األنف أو نزيف
أو ألم في األذن أو الشعور بعدم الراحة في الجيب االنفي أو الشعور بنعاس نهارًا أو تغييرات في المزاج أو
التوهان أو التهيج أو فقدان في الذاكرة.
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التحقق من عناصر الجهاز
يتم تسليم جهاز مجموعة منتجات ™ DreamStarمع المكونات التالية:
 سلك كهرباء قابل للفصل
 حقيبة حمل


أنبوب
فلتر قابل إلعادة االستخدام





غطاء (اختياري)







بطاقة ذاكرة
دليل المريض
حجرة ماء (اختياري)

يمكن استخدام أجهزة مجموعة منتجات ™ DreamStarمع الملحقات االختيارية التالية .اتصل بمقدم الرعاية
المنزلية الخاص بك للحصول على معلومات إضافية حول الملحقات المتوفرة .خالل االستخدام ،اتبع التعليمات
المتوفرة
مع الملحقات.


كابل بطارية



كابل قداحة



مجموعة أدوات حامل الفلتر
مصرف مكوع دوار زاوية  °71وقطر  22مم



فلتر عالي الجودة اختياري (يستخدم لمرة واحدة)
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مواصفات الجهاز
إن جهاز مجموعة منتجات ™ DreamStarمجهز بملحقات مخصصة ويتضمن موفر طاقة كهربائية متكامل.

صور للجهاز
شكل ( - )0صورة أمامية

1
2
4

3
5

1

شاشة

2

زر التحكم األيسر

تتيح رؤية المعلومات.
يتيح تحديد الرمز الظاهر في الجزء األيسر السفلي من الشاشة.

3

زر التحكم األيمن

يتيح تحديد الرمز الظاهر في الجزء األيمن السفلي من الشاشة.

4

زر التدرج والتحديد

5

زر التشغيل/إيقاف التشغيل

يوفر إمكانية الوصول إلى وظائف التدرج .يستخدم أيضًا لتحديد
المعلمة التالية في القائمة التي تظهر خالل إعدادات الجهاز.
يقوم بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله .ويستخدم أيضًا للخروج من
قوائم إعدادات الجهاز.
شكل ( – )3صورة خلفية دون غرفة الماء

شكل ( – )2صورة للجانب األيمن

8
11
9

10
7 6
6

منفذ الطاقة

7

منفذ البطارية الخارجي

8

فلتر مدخل الهواء

هنا يتم توصيل سلك الطاقة.
هذا يسمح بتوصيل الطاقة بالجهاز عن طريق بطارية خارجية أو
سلك طاقة قداحة.
يمنع دخول األتربة الموجودة في تيار الهواء إلى الجهاز.

9

جزء التسخين

تستخدم قاعدة جهاز الترطيب لتسخين غرفة الماء.

10

كابل تسلسلي/موصل يو إس بي

متوفر في األجهزة ،ويتم استخدامه بواسطة الطبيب أو مقدم الرعاية
المنزلية الخاص بك.
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11

الموصل الذي يمكنك إدخال بطاقة الذاكرة فيه.

موصل بطاقة الذاكرة

شكل( -)5صورة خلفية للجهاز مع غرفة الماء

شكل ( – )4صورة خلفية للجهاز مع الغطاء

12
2
13

12
2
14
2
15
2
)

 12موصل المخرج (يشار إليه بواسطة

2

15
2

مخرج الهواء الذي سيتم توصيل األنبوب به.
حجرة ماء في حالة الترطيب ،التي يتم تحديدها إلظهار
الحد األقصى لمستوى تعبئة الماء.

 13غرفة الماء (إذا كانت مضمنة)
 14الغطاء (إذا كان مضمنًا)
 15مدخل الهواء (يشار إليه بواسطة

)

الرموز الموجودة على الجهاز
الرمز

وصف الرمز

الرمز

وصف الرمز

رمز زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

رمز زر التدرج والتحديد.

رمز زر التحكم األيسر.

رمز زر التحكم األيمن.

جهاز محمي من إدخال األجسام
الصلبة التي تتعدى  21مم ومحمي من
التساقط الرأسي لقطرات المياه.

أداة للتخلص من النفايات تتم إزالتها
بشكل منفصل عن النفايات المنزلية.
للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع
الفقرة "التخلص من الجهاز بعد انتهاء
فترة الحياة" ،صفحة .37

جهاز من الفئة .2

جهاز من نوع بي إف.

موفر طاقة التيار المباشر.

التسجيل وإعادة التشغيل.

راجع دليل االستخدام.

تحذيرات خاصة

الجهاز متوافق مع متطلبات التوجيهات
األوروبية  /42/93إي سي الخاص
باألجهزة الطبية.
على العبوة :هذا الرمز يعني:
حد درجة الحرارة .مدى درجة الحرارة:
 21درجة مئوية إلى  61+درجة مئويةعلى العبوة :هذا الرمز يعني:
"قابل للكسر" ،ألن المغلف يجب
التعامل معه بحذر.
DreamStar Duo, DuoST

على العبوة ،هذا الرمز يعني:
"حد الضغط الجوي".
على العبوة ،هذا الرمز يعني
"حد الرطوبة النسبية".
على الصندوق  ،هذه اإلشارة تعني "
المحافظة عليه جافا" وذلك من أجل
الحفاظ على العبوة من الماء والرطوبة.
مواصفات الجهاز 7 

التركيب
التركيب المعياري للجهاز
يتم تسليم الجهاز مزودًا بغطاء (الجزء أ) أو بغرفة ماء (الجزء ب).
 .0تركيب الغطاء أو غرفة الماء
أ .الجهاز المزود بغطاء

ب .الجهاز المزود بغرفة ماء

انزع الغطاء الموجود فوق القاعدة الخلفية للجهاز قم بتوصيل قاعدة غرفة الماء بجزء التسخين
وإمالة غرفة الماء نحو األمام حتى تقفل في
وقم بإمالة الغطاء لألمام حتى يُقفل.
مكانها.

 .2توصيل دائرة المريض
ب .الجهاز المزود بغطاء
أ .الجهاز المزود بغرفة ماء
قم بتوصيل أحد طرفي دائرة المريض بموصل قم بتوصيل أحد طرفي دائرة المريض بموصل
المخرج الموجود على ظهر الغطاء الخلفي للجهاز.
المخرج الموجود أعلى غطاء غرفة الماء.

 .3أعد القناع وفقًا للتعليمات المقدمة في تعليمات التشغيل المرفقة مع القناع .قم بوصل القناع بالطرف
اآلخر لدائرة المريض.
.4

قم بتوصيل نهاية سلك الطاقة بمدخل الطاقة للجهاز والنهاية األخرى بمصدر الطاقة.
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 .5عند التشغيل ألول مرة ،تضيء الشاشة وتظهر شاشة إعدادات اللغة:
اضغط على زر التحكم األيمن
الحاجة لعرض اللغة المطلوبة.
.

أو زر التحكم األيسر

عدة

للرجوع
بعد تحديد اللغة ،اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل
إلى رأس الصفحة ،ثم اضغط على هذا الزر مرة ثانية للخروج من القائمة.

 .6تُظهر الشاشة الوقت والتاريخ .يكون الجهاز جاهزًا للعمل.
تحذير
يوجد خطر حدوث تسرب هواء إذا لم يتم تركيب غرفة الماء أو الغطاء بشكل صحيح ،مما قد يؤدي إلى انحراف الضغط
المستخدم عن الضغط المحدد.

التركيب لالستخدام بواسطة بطارية أو كابل قداحة (اختياري)
يمكن تزويد جهاز مجموعة منتجات ™ DreamStarبالطاقة بواسطة بطارية خاصة اختيارية  02فولت قابلة
إلعادة الشحن عن طريق توصيل كابل البطارية بمدخل البطارية الخارجية للجهاز (العنصر  7من الشكل 2
صفحة .)6
يمكن أيضًا تزويد الجهاز بالطاقة من مقبس القداحة الذي يستخدم كابل اختياري مصمم خصيصًا لهذا الغرض.
للقيام بهذا الجزء ،استبدل الخطوة  4من إجراء التثبيت المعياري بالخطوة التالية:
● وصل كابل الطاقة بمدخل البطارية الخارجية للجهاز (عنصر  7من الشكل  2صفحة  )6ووصل الطرف
اآلخر للكابل مباشرة بمقبس القداحة.
واصل العمل باستخدام الخطوات من  5إلى الخطوة  6من إجراء التثبيت المعياري.
تنبيه





ال تستخدم كابل طاقة بطارية غير الكابل المتوفر مع البطارية.
ال تقم بتوصيل كابل طاقة البطارية بكابل قداحة ذو قدرة  24فولت.
ال تستخدم بطارية ذات قدرة  24فولت.
ال تقم بتوصيل جهاز مجموعة منتجات ™ DreamStarبموفر طاقة ذو قدرة  02فولت موصل بالموصالت الرئيسية.

مالحظة:
عندما يعمل الجهاز بطاقة البطارية ،ال يمكن استخدام ميزة الترطيب الدافئ (إذا كانت مضمنة) وتظهر صفحة الشاشة التالية بعد
الضغط على زر اإلعدادات:
تشير إلى أن جهاز الترطيب ال يعمل ألنه
مشغل بواسطة بطارية.

DreamStar Duo, DuoST
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التشغيل
ملء غرفة الماء (إذا كانت مضمنة)

عالمة "ادفع"

 .0قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأزل أنبوب
المريض .اضغط بأصابعك على عالمة "ادفع"
أعلى الجهاز لفصل غرفة الماء عن الجهاز.

 .2قم بإمالة الخزان إلى الوراء وإزالته من
الجهاز.
غرفة ماء

 .3قم بملء غرفة الماء (من خالل الفتحة العلوية) حتى عالمة مستوى الحد األقصى.
 .4أعد توصيل غرفة الماء بالجزء الخلفي للجهاز.

تنبيه





احرص على عدم تجاوز الحد األقصى لمستوى الملء.
ال تقم بإضافة منتج آخر إلى الماء في غرفة الماء.
ال تستخدم محلول قلوي (محلول ملحي فيزيولوجي).
استخدم ماء ذو درجة حرارة الغرفة فقط؛ ال تقم بملء غرفة الماء بماء ساخن أو بارد.

بدء العالج
 .0ارتد القناع كما هو موضح في تعليمات المستخدم .إذا تم تفعيل وظيفة  Auto ONمن خالل مسئول
الرعاية المنزلية ،يعمل الجهاز أثناء أول تنفس داخل القناع.
 .2وإال فعند بدء العالج ،اضغط على زر التشغيل  /إيقاف التشغيل
المتولد.

 .تُظهر شاشة الجهاز الضغط

 .3إذا ظهرت رسالة "القناع غير موصل" على الشاشة ،فهذا يعني أن القناع غير موصل بشكل صحيح .أعد
أو
وضع القناع بشكل صحيح للحد من حدوث تسريبات ،واضغط على زر التشغيل  /وضع االستعداد
 .سيقوم الجهاز باستعادة إعداد الضغط وستختفي الرسالة "القناع غير موصل" .وإال،
زر التدرج
سيتوقف الجهاز بعد  03دقيقة.
 .4قم باالستلقاء ووضع األنبوب بحيث يمكنه التحرك معك أثناء نومك.
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 .5يتم تلخيص الرموز التي قد تظهر على الشاشة في الجدول المعنون "وصف للرموز التي تظهر على
الشاشة" في الصفحة .11
 .6إذا كان الجهاز مزود بخزان وفي حال تنشيط وظيفة الترطيب على جهازك ،يتم تشغيل جهاز الترطيب
قدرة التدفئة من خالل نقل السهم في مستوى
أو إنقاص
الدافئ تلقائيًا .بإمكانك زيادة
الشريط باستخدام الزر األيمن أو الزر األيسر للضبط كما هو مبين الحقًا.

تحذير
عقب انقطاع التيار الكهربائي ،يستعيد الجهاز الوضع الذي كان عليه قبل انقطاع التيار (تشغيل/سكون).

إيقاف العالج
 .2أزل القناع.
 .1قم بإيقاف تشغيل جهاز مجموعة منتجات ™ DreamStarعن طريق الضغط على زر تشغيل /إيقاف
تشغيل

لمدة ثانيتين.

وظيفة القناع المفصول
إذا قمت بخلع القناع ،ينتقل الجهاز إلى العمل أوتوماتيكيًا بشكل منخفض .وتعمل الجهاز بشكل طبيعي عند
 .وإال ستتوقف
أو زر التدريج
إعادة توصيل القناع أو إذا ضغطت على زر التشغيل  /وضع االستعداد
الجهاز في غضون  31دقيقة .يمكن استخدام هذه الوظيفة مساءا إذا كنت بحاجة لالستحمام.

الوصول إلى قائمة الجهاز
تتيح لك األزرار األربعة الموجودة على الجزء األمامي من الجهاز الوصول إلى قائمة إعدادات الجهاز أو التمرير
خالل الصفحات أو احتمالية تعديل قيمة معلمات محددة ضمن هذه الصفحات.
يمكن الوصول إلى المعلمات عندما يكون الجهاز في وضع االستعداد أو التشغيل.
يتم تجميع المعلمات التي يمكن الوصول إليها على صفحات عديدة في الشاشة والتي تشير إلى ما يلي:
 إعدادات الجهاز المتعلقة بالعالج الموصوف
 إعدادات الجهاز العامة ،مثل التاريخ والوقتe
 بيانات االمتثال المسجلة
 رسائل التذكير

وصف لصفحة شاشة
تتضمن كل صفحة شاشة ما يلي:
 السطر األول أو رأس الصفحة
 ما يصل إلى  4أسطر للمعلمات مع القيم المقترنة
 سطر أخير يُظهر الرموز المختلفة المستخدمة لهذه
الميزات مثل تغيير قيمة معلمة أو التجول في صفحة ما
أو االنتقال من صفحة إلى صفحة (انظر الجدول المعنون
"وصف للرموز التي تظهر على الشاشة").
DreamStar Duo, DuoST
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وصف للرموز التي تظهر على الشاشة
وصف

وصف

الرمز
الوصول إلى معلومات الجهاز.

الوصول إلى إعدادات الجهاز

يوفر الوصول إلى الصفحة التالية
المتاحة للعرض على الشاشة.

يوفر الوصول إلى الصفحة السابقة
المعروضة على الشاشة.

يتيح عرض قيمة المعلمة على الشاشة
المراد إظهارها.

يسمح بعرض قيمة المعلمة على
الشاشة المراد إخفاؤها.

تنشيط وظيفة الترطيب الدافئ دون
حرارة أو على جهاز متصل ببطارية.

تمكين ميزة
باستخدام حرارة.

الدافئ

يمكن تغيير المعلمات الظاهرة على
الشاشة.

المعلمات الظاهرة على الشاشة
للمعلومات فقط وال يمكن تغييرها.

تمكين الميزة.

تعطيل الميزة.

نعم

ال.

ميزة التدرج في وضع الضغط اإليجابي
المستمر للطرق الهوائية.

مؤشر دورة الجهاز التنفسي للمريض
(على جهاز DreamStar™ DuoST
أو جهاز DreamStar™ DuoST
المتطور)

يومض الرمز عند تحديد ميزة التدرج
ولكنها ال تزال معطلة.

C

وضع تشغيل الضغط اإليجابي المستمر
للطرق الهوائية.

Vt

الحجم المدي

LEAK

الرمز

مبين مستوى التسريب
يعرض .OK, +, ++, +++, ++++

B

الترطيب

وضع التشغيل
(مستويين للضغط).

ثنائي

المستوى

يشير إلى أنه جار تسجيل االمتثال.

DD/MM/YYYY

يومض الرمز عند وشوك انتهاء أحد
رسائل التذكير الخاصة بالمرضى أو
عدة
انتهاء
رسائل تذكير.
اكتشف الجهاز خطأ في التشغيل.
يظهر الرمز بالتناوب مع رمز الخطأ.

ي ي/ش ش/س س س س يكون
التاريخ المعروض على الشاشة
بتنسيق
يوم /شهر  /سنة.
وجود بطاقة الذاكرة.
يومض الرمز عند عدم عمل بطاقة
الذاكرة.
يشير إلى أن جهاز التحكم عن بعد
متصل.

يشير إلى أن البطارية متصلة.
فيما يتعلق باإلعدادات الخاصة بجهاز  DreamStar™ Duoأو جهاز  DreamStar™ Duoالمتطور ،انظر "كيفية
إعداد جهاز  DreamStar™ Duo/ Duoالمتطور" في الصفحة .05
فيما يتعلق باإلعدادات الخاصة بجهاز  DreamStar™ DuoSTأو جهاز DreamStar™ DuoSTالمتطور ،انظر
"كيفية تعيين جهاز  DreamStar™ DuoST/DuoSTالمتطور" في الصفحة .21
يتم توضيح قائمة المعلومات العامة للجهاز في الصفحة .25
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الميزات المتوفرة
يعمل الجهاز إما في وضع ثابت (الضغط اإليجابي المستمر للطرق الهوائية) أو في الوضع ثنائي المستوى،
الذي يقدم مستويين للضغط (أحدهما شهيقي واآلخر زفيري) .باإلضافة إلى ذلك ،يتيح نموذج إس تي تعيين
النسخ
االحتياطي المستمر.
يتضمن الجهاز موفر طاقة متكامل ويمكن تزويده بوظيفة الترطيب (تكوين متطور) ،والذي يمكن لمقدم
الرعاية المنزلية تمكينه أو تعطيله.
يمكن أن تساعدك ميزة التذكير الخاصة بالمريض في تذكر األحداث ،مثل عمليات تغيير الفلتر والقناع وعمليات
فحص الجهاز وعمليات تنزيل بيانات االمتثال الخاصة ببطاقة الذاكرة على بطاقة الذاكرة .يتم توضيح هذه
الميزة ،المماثلة على جميع األجهزة الموجودة في مجموعة المنتجات ،تحت عنوان "رسائل التذكير الخاصة
باإلعدادات التي على وشك االنتهاء" ،في الصفحة .25

ميزة التدرج
إذا قام مقدم الرعاية المنزلية لديك بتمكينها ،فإن ميزة التدرج تتيح إمكانية رفع الضغط تدريجيًا لمساعدتك في
الخلود إلى النوم :يبدأ العالج عند ضغط منخفض يسمى الضغط المريح ،ثم يزداد الضغط ليصل إلى ضغط
العالج .في الوضع ثنائي المستوى ،يتم خفض الضغط إلى الضغط المريح ثم يرتفع إلى الضغط اإليجابي
الشهيقي للطرق الهوائية ( )IPAPوالضغط اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية (.)EPAP

تبديل الضغط ()Altuuslt Pretl
إذا قام الطبيب أو مقدم الرعاية المنزلية بتمكين هذه الميزة ،فإنها توفر خيار تغيير الضغط المحدد بنسبة  1
سم ماء.

مالحظة:
تتوفر هذه الميزة فقط في وضع الضغط اإليجابي المستمر للطرق الهوائية.

نقل الجهاز
قم بنزع القابس الكهربائي للجهاز وفصل الملحقات من الجهاز .قم بتخزينها في حقيبة الحمل.

جهاز ™ DreamStarأو ™ DreamStarالمتطور المزود بغطاء
يجب فصل الغطاء عن الجهاز .افصل الغطاء عن الجهاز عن طريق الضغط على زر "ادفع" الموجود أعلى
الجهاز .ثم قم بعد ذلك برفع مؤخرة الغطاء وأزالته من الجهاز .ضع الغطاء والجهاز في األجزاء المنفصلة
لحقيبة الحمل.

جهاز ™ DreamStarالمتطور المزود بغرفة ماء
يتعين إزالة غرفة الماء من الجهاز وتفريغ الماء الموجود بها .افصل غرفة الماء عن الجهاز عن طريق الضغط
على زر "ادفع" الموجود أعلى الجهاز .ثم قم بعد ذلك برفع مؤخرة غرفة الماء وإزالتها من الجهاز .قم بفكها
عن طريق اتباع التعليمات الموجودة تحت عنوان "التنظيف والصيانة" ،في الصفحة  ،29وقم بتفريغ غرفة
الماء بشكل تام .ضع الحجرة والجهاز في األجزاء المنفصلة لحقيبة الحمل.
تنبيه
للحد من حدوث أي خطر لدخول الماء في الجهاز والذي سيؤدي بدوره إلى تلف ال يمكن إصالحه ،يجب تفريغ غرفة الماء بالكامل
قبل تحريك الجهاز أو نقله.
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استخدام بطاقة الذاكرة
يمكن استخدام وسيط تخزين خارجي إما لتخزين أحدث بيانات االمتثال المخزنة على الجهاز ،أو لتحديث معلمات
إعدادات الجهاز الخاص بك .راجع التعليمات المقدمة بواسطة مقدم الرعاية المنزلية لديك الستخدام هذه البطاقة.
إذا كان الجهاز قيد التشغيل ،فقم بإيقاف تشغيله قبل إدخال بطاقة الذاكرة في موصل بطاقة الذاكرة :سيظهر
على يمين رأس الشاشة .إذا ومض هذا الرمز ،فإن ذلك يشير إلى أنه قد تم إدخال البطاقة بشكل
الرمز
غير صحيح أو بطريقة معكوسة أو أنه ال يعمل .أعد إدخاله بشكل صحيح وإذا استمر الرمز في الوميض ،فاتصل
بمقدم الرعاية المنزلية الخاص بك.

تحديث اإلعدادات
إذا قام مقدم الرعاية بتكوين بطاقة الذاكرة لتقوم بتحديث إعدادات الجهاز ،فسيعمل الجهاز تلقائيًا عند إدخال
البطاقة فيه .بمجرد اكتمال التحديث ،ستظهر رسالة تطلب إزالة البطاقة .قم بإزالتها .يمكن أداء هذه العملية
مرة واحدة فقط.

تنزيل البيانات
يبدأ تنزيل البيانات تلقائيًا عند إدخال البطاقة في الجهاز .يتيح مؤشر ما مراقبة تقدم تنزيل البيانات .بمجرد تسجيل
البيانات ،ستظهر رسالة على الجهاز "انتهى التنزيل .قم بإزالة بطاقة الذاكرة" .يمكن بعد ذلك إعطاء بطاقة
الذاكرة إلى مقدم الرعاية المنزلية الخاص بك.

مالحظات:



يمكن الوصول إلى وظيفتي بيانات التنزيل وإعدادات التحديث فقط إذا كان الجهاز في وضع االستعداد.
إذا تم ترك البطاقة داخل الجهاز ،فلن يمكن تشغيل الجهاز ولن يمكن الوصول إلى أي وظيفة.

  04التشغيل

DreamStar Duo, DuoST

كيفية إعداد جهاز DreamStar™ Duo/
Duoالمتطور
الوصول إلى قائمة اإلعدادات
لتحديد الرمز
للوصول إلى إعدادات الجهاز ،اضغط على زر التحكم األيمن
عندما يكون الجهاز في وضع االستعداد فقط .ما يلي يظهر في صفحة اإلعدادات:

الظاهر على الشاشة،



يشير الرمز

الذي يظهر أسفل الشاشة إلى أنه من الممكن تغيير المعلمات الظاهرة.



يشير الرمز

الذي يظهر أسفل الشاشة إلى أنه يكن تغيير المعلمات الظاهرة:

o
o

حدد المعلمة المراد تغييرها عن طريق الضغط على زر التدرج عدد المرات الالزمة
أو خفض

قم بزيادة

.

قيمة المعلمة عن طريق الضغط على أزرار التحكم.

أسفل الصفحة أو زر التشغيل /إيقاف التشغيل

للرجوع إلى رأس الصفحة ،اضغط على زر التدرج
.
لالنتقال من صفحة إعدادات واحدة إلى أخرى ،حدد الرمز
زر التحكم األيمن
األيسر

الظاهر على الشاشة عن طريق الضغط على

 .للرجوع إلى الصفحة السابقة ،حدد الرمز

عن طريق الضغط على زر التحكم

.

للخروج من قائمة اإلعدادات ،اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل

أو انتظر لمدة  31ثانية.

مالحظة:
في الصفحات التالية ،يتم تقديم القيم الظاهرة على سبيل المثال.

الخطوة  :0مستوى التدفئة (إذا تم تضمين غرفة الماء)
تظهر هذه الصفحة فقط عندما يقوم مقدم الرعاية المنزلية لديك بتمكين ميزة الترطيب الدافئ للجهاز.








اضغط

تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:

على زر
في



أو خفض
قم بزيادة
قيمة المعلمة باستخدام زر إعدادات
المعلمة األيمن أو األيسر.

على زر لتحديد
اإلعداد.

وضع
االستعداد أو

التشغيل.
للرجوع إلى رأس الصفحة.

 اضغط على

أسفل الصفحة أو

 اضغط على

لالنتقال إلى الصفحة التالية.

مالحظة:
عندما يعمل الجهاز بالبطارية ،ال يمكن استخدام ميزة الترطيب الدافئ (انظر فقرة " التركيب لالستخدام بواسطة بطارية أو كابل
قداحة (اختياري)" ،صفحة .)9


DreamStar Duo, DuoST

كيفية إعداد جهاز DreamStar™ Duo/ Duoالمتطور 05 

الخطوة  :2اإلعدادات
في وضع الضغط اإليجابي المستمر للطرق الهوائية ()CPAP
تظهر هذه الصفحة فقط إذا قام مقدم الرعاية المنزلية بتنشيط ميزة التخفيض و (أو) ميزة تبديل الضغط.






تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:
قيمة
أو خفض
قم بزيادة
المعلمة باستخدام زر إعدادات المعلمة األيمن
أو األيسر.

على بحسب
عدد المرات
الالزمة للوصول
إلى إعداد
المعلمة
المطلوب.

 اضغط على
 اضغط على

أسفل الصفحة أو



للوصول إلى معلمة

ثم اضغط على
القائمة التالية.

للرجوع إلى رأس الصفحة.


لالنتقال إلى الصفحة التالية.

الضغط المريح :مستوى من مستويات الضغط يظهره الجهاز عند بدء تشغيل ميزة التدرج.
وقت التدرج :الوقت الذي يستغرقه الجهاز للوصول إلى الضغط المطلوب عند البدء من الضغط المريح.
الضغط :الضغط المحدد ،مستوى الضغط المحدد ،الذي يمكن تبديله بنسبة   1سم ماء ،إذا تم تفعيل وظيفة
تبديل الضغط بواسطة مقدم خدمة الرعاية المنزلية.

في الوضع ثنائي المستوى
تظهر هذه الصفحة فقط عند قيام مقدم الرعاية المنزلية لديك بتمكين ميزة التدرج.






تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:

على بحسب عدد
المرات الالزمة
للوصول إلى
إعداد المعلمة
المطلوب.


قيمة
أو خفض
قم بزيادة
المعلمة باستخدام زر إعدادات المعلمة األيمن

أو

األيسر.

ثم اضغط على
القائمة التالية.

 اضغط على

أسفل الصفحة أو

 اضغط على

لالنتقال إلى الصفحة التالية.

للوصول إلى معلمة

للرجوع إلى رأس الصفحة.

الضغط المريح :مستوى من مستويات الضغط يظهره الجهاز عند بدء تشغيل ميزة التدرج.
وقت التدرج :الوقت المحدد للجهاز للوصول إلى الضغط اإليجابي الشهيقي للطرق الهوائية ( )IPAPوالضغط
اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية ( )EPAPعند البدء من الضغط المريح.

  06كيفية إعداد جهاز DreamStar™ Duo/ Duoالمتطور

DreamStar Duo, DuoST

الخطوة  :3تعيين شاشة المعلمات
في وضع الضغط اإليجابي المستمر للطرق الهوائية ()PAPA

تظهر الصفحة:

الضغط المحدد :مستوى الضغط الذي يصفه الطبيب.
أنه تم تمكين الميزة بواسطة مقدم الرعاية

تبديل الضغط :يُظهر الرمز
المنزلية.
الحد األقصى لوقت التدرج :الحد األقصى لوقت التدرج المعين بواسطة مقدم
الرعاية المنزلية.
 اضغط على


لالنتقال إلى الصفحة التالية.

في الوضع ثنائي المستوى ()iB-ltvtr
ميزة تبديل الضغط غير متوفرة في الوضع ثنائي المستوى.

تظهر الصفحة:

 اضغط على

تظهر الصفحة:

 اضغط على

DreamStar Duo, DuoST

الحد األقصى لوقت التدرج :الحد األقصى لوقت التدرج المعين بواسطة مقدم
الرعاية المنزلية.
الضغط اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية :الضغط الزفيري المحدد (تحديد
الضغط المنخفض للضغط اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية).
الضغط اإليجابي الشهيقي للطرق الهوائية :الضغط الشهيقي المحدد (تحديد
الضغط المرتفع للضغط اإليجابي الشهيقي للطرق الهوائية).


لالنتقال إلى الصفحة التالية.
وقت ارتفاع الضغط :يحدده الطبيب .الوقت الذي يبدأ الجهاز فيه في االرتفاع
من الضغط اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية ( )EPAPإلى الضغط اإليجابي
للطرق
الشهيقي
الهوائية (.)IPAP
حساسية الشهيق :حساسية الشهيق المحددة بواسطة الطبيب (اكتشاف
الحساسية من بداية مرحلة الشهيق لعملية التنفس).
حساسية الزفير :حساسية الزفير المحددة بواسطة الطبيب (اكتشاف الحساسية
من بداء مرحلة الزفير لعملية التنفس).


لالنتقال إلى الصفحة التالية.

كيفية إعداد جهاز DreamStar™ Duo/ Duoالمتطور 07 

الخطوة  :4تعيين شاشة رسائل التذكيرالخاصة بالمريض
تظهر هذه الشاشة فقط إذا قام مقدم الرعاية المنزلية بتنشيط رسالة تذكير لتذكرتك على سبيل المثال
الفلتر
باستبدال
أو القناع.

تظهر الصفحة:
يظهر تاريخ تنشيط رسالة التذكير في الجهة المقابلة لرسالة التذكير المطابقة.

 اضغط على


لالنتقال إلى الصفحة التالية.

الخطوة  :5تعيين الساعة
يمكن تعيين الوقت عندما يكون الجهاز في وضع االستعداد فقط.






تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:

على بحسب عدد
المرات الالزمة
للوصول إلى إعداد
المعلمة المطلوب.

 اضغط على زر
 اضغط على

أسفل الصفحة أو


قيمة
أو خفض
قم بزيادة
المعلمة باستخدام زر إعدادات المعلمة
األيمن أو األيسر.
اضغط بعد ذلك على
قائمة المعلمة التالية.

للوصول إلى

للرجوع إلى رأس الصفحة.

لالنتقال إلى الصفحة التالية.

  08كيفية إعداد جهاز DreamStar™ Duo/ Duoالمتطور

DreamStar Duo, DuoST

الخطوة  :6إعدادات متنوعة








تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:

إذا أعطاك مقدم خدمة العناية

على بحسب عدد
المرات الالزمة
للوصول إلى إعداد
المعلمة المطلوب.

 ،فيمكن اختيار
المنزلية إمكانية
اللغة من خالل الضغط المتتابع على
الزر األيسر والزر األيمن.
يمكن تحديد اللغة عن طريق الضغط
المتتالي على زر إعدادات المعلمات األيمن
أو األيسر .
قم بعد ذلك بالضغط على
للوصول إلى التباين.
التباين
أو خفض
قم بزيادة
باستخدام زر إعدادات المعلمة األيمن أو
األيسر.

أن وظيفة Auto
يبين الرمز
 ONلم يتم تفعليها من خالل مقدم
خدمة العناية المنزلية.
 :Auto ONهي وظيفة تسمح بتشغيل العالج بطريقة أوتوماتيكية بدون الضغط على زر التشغيل /وضع
االستعداد.
 اضغط على

أسفل الصفحة أو

 أضغط على

للخروج من القائمة.

DreamStar Duo, DuoST

للرجوع إلى رأس الصفحة.

كيفية إعداد جهاز DreamStar™ Duo/ Duoالمتطور 09 

كيفية تعيين جهاز ™DreamStar
 DuoST/DuoSTالمتطور
الوصول إلى قائمة اإلعدادات
لتحديد الرمز
للوصول إلى إعدادات الجهاز ،اضغط على زر التحكم األيمن
الشاشة عندما يكون الجهاز في وضع االستعداد فقط .ما يلي يظهر على صفحة اإلعدادات:


يشير الرمز

الذي يظهر أسفل الشاشة إلى أنه من الممكن تغيير المعلمات الظاهرة.



يشير الرمز

الذي يظهر أسفل الشاشة إلى أنه يكن تغيير المعلمات الظاهرة:

o
o

حدد المعلمة المراد تغييرها عن طريق الضغط على زر التدرج عدد المرات الالزمة
أو خفض

قم بزيادة

الظاهر على

.

قيمة المعلمة عن طريق الضغط على أزرار التحكم.

أسفل الصفحة أو زر التشغيل /إيقاف التشغيل

للرجوع إلى رأس الصفحة ،اضغط على زر التدرج
.
لالنتقال من صفحة إعدادات واحدة إلى أخرى ،حدد الرمز
على زر التحكم األيمن
التحكم
األيسر

الظاهر على الشاشة عن طريق الضغط

 .للرجوع إلى الصفحة السابقة ،حدد الرمز

عن طريق الضغط على زر

.

للخروج من قائمة اإلعدادات ،اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل

أو انتظر لمدة  31ثانية.

مالحظة:
في الصفحات التالية ،يتم تقديم القيم الظاهرة على سبيل المثال.

الخطوة  :0مستوى التدفئة (إذا تم تضمين غرفة الماء)
تظهر هذه الصفحة فقط عندما يقوم مقدم الرعاية المنزلية لديك بتمكين ميزة الترطيب الدافئ للجهاز.








اضغط

تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:

على زر
في

على زر لتحديد
اإلعداد.

وضع
االستعداد أو
التشغيل.

 اضغط على

أسفل الصفحة أو

 اضغط على

لالنتقال إلى الصفحة التالية.



أو خفض
قم بزيادة
قيمة المعلمة باستخدام زر إعدادات
المعلمة األيمن أو األيسر.

للرجوع إلى رأس الصفحة.

مالحظة
عندما يعمل الجهاز بالبطارية ،ال يمكن استخدام ميزة الترطيب الدافئ (انظر فقرة "التركيب لالستخدام بواسطة بطارية أو كابل
قداحة (اختياري)" ،صفحة .)9
  21كيفية تعيين جهاز  DreamStar™ DuoST/DuoSTالمتطور

DreamStar Duo, DuoST

الخطوة  :2اإلعدادات
في وضع الضغط اإليجابي المستمر للطرق الهوائية ()CPAP
تظهر هذه الصفحة فقط إذا قام مقدم الرعاية المنزلية بتنشيط ميزة التخفيض و (أو) ميزة تبديل الضغط .








تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:
قيمة
أو خفض
قم بزيادة
المعلمة باستخدام زر إعدادات المعلمة األيمن
أو األيسر.

على بحسب
عدد المرات
الالزمة للوصول
إلى إعداد
المعلمة
المطلوب.

اضغط بعد ذلك على
قائمة المعلمة التالية.

 اضغط على

أسفل الصفحة أو

 اضغط على


لالنتقال إلى الصفحة التالية.

للوصول إلى

للرجوع إلى رأس الصفحة.

الضغط المريح :مستوى من مستويات الضغط يظهره الجهاز عند بدء تشغيل ميزة التدرج.
وقت التدرج :الوقت الذي يستغرقه الجهاز للوصول إلى الضغط المطلوب عند البدء من الضغط المريح.
الضغط :الضغط المحدد ،مستوى الضغط المحدد ،الذي يمكن تبديله بنسبة   1سم ماء إذا تم تفعيل وظيفة
تبديل الضغط من خالل مقدم خدمة الرعاية المنزلية.

في الوضع ثنائي المستوى()iB-ltvtr
تظهر هذه الصفحة فقط عند قيام مقدم الرعاية المنزلية لديك بتمكين ميزة التدرج.






تظهر الصفحة:

اضغط

الصفحة إلى:


قيمة
أو خفض
قم بزيادة
المعلمة باستخدام زر إعدادات المعلمة األيمن
أو األيسر.

على بحسب
عدد المرات
الالزمة للوصول
إلى إعداد
المعلمة
المطلوب.

ثم اضغط على
القائمة التالية.

 اضغط على

أسفل الصفحة أو

 اضغط على

لالنتقال إلى الصفحة التالية.

للوصول إلى معلمة

للرجوع إلى رأس الصفحة.

الضغط المريح :مستوى من مستويات الضغط يظهره الجهاز عند بدء تشغيل ميزة التدرج.
وقت التدرج :الوقت المحدد للجهاز للوصول إلى الضغط اإليجابي الشهيقي للطرق الهوائية ( )IPAPوالضغط
اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية ( )EPAPعند البدء من الضغط المريح.
DreamStar Duo, DuoST

كيفية تعيين جهاز  DreamStar™ DuoST/DuoSTالمتطور 20 

الخطوة  :3تعيين شاشة المعلمات
في وضع الضغط اإليجابي المستمر للطرق الهوائية()PAPA

تظهر الصفحة:

الضغط المحدد :مستوى الضغط الذي يصفه الطبيب.
أنه تم تمكين الميزة بواسطة مقدم الرعاية

تبديل الضغط :يُظهر الرمز
المنزلية.
الحد األقصى لوقت التدرج :الحد األقصى لوقت التدرج المعين بواسطة مقدم
الرعاية المنزلية.
 اضغط على

لالنتقال إلى الصفحة التالية.

في الوضع ثنائي المستوى()iB-ltvtr
ميزة تبديل الضغط غير متوفرة في الوضع ثنائي المستوى.

تظهر الصفحة:

 اضغط على

تظهر الصفحة:

الحد األقصى لوقت التدرج :الحد األقصى لوقت التدرج المعين بواسطة مقدم
الرعاية المنزلية.
الضغط اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية :الضغط الزفيري المحدد (تحديد
الضغط المنخفض للضغط اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية).
الضغط اإليجابي الشهيقي للطرق الهوائية :الضغط الشهيقي المحدد (تحديد
الضغط المرتفع للضغط اإليجابي الشهيقي للطرق الهوائية).


لالنتقال إلى الصفحة التالية.
احتياطي التردد الخاص بالجهاز :يجمب التردد الخاص بجهازك.
نسبة  :I/Eقيمة نسبة وقت الشهيق علة وقت الزفير.
وقت ارتفاع الضغط :يحدده الطبيب .الوقت الذي يبدأ الجهاز فيه في االرتفاع
من الضغط اإليجابي الزفيري للطرق الهوائية ( )EPAPإلى الضغط اإليجابي
للطرق
الشهيقي
الهوائية (.)IPAP

 اضغط على

تظهر الصفحة:

 اضغط على

لالنتقال إلى الصفحة التالية.

حساسية الشهيق :حساسية الشهيق المحددة بواسطة الطبيب (اكتشاف
الحساسية من بداية مرحلة الشهيق لعملية التنفس).
حساسية الزفير :حساسية الزفير المحددة بواسطة الطبيب (اكتشاف الحساسية
من بداء مرحلة الزفير لعملية التنفس).


لالنتقال إلى الصفحة التالية.
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الخطوة  :4تعيين شاشة رسائل التذكير الخاصة بالمريض
تظهر هذه الشاشة فقط إذا قام مقدم الرعاية المنزلية بتنشيط رسالة تذكير لتذكرتك على سبيل المثال
باستبدال الفلتر أو القناع.

تظهر الصفحة:
يظهر تاريخ تنشيط رسالة التذكير في الجهة المقابلة لرسالة التذكير المطابقة.

 اضغط على


لالنتقال إلى الصفحة التالية.

الخطوة  :5تعيين الساعة
يمكن تعيين الوقت عندما يكون الجهاز في وضع االستعداد فقط.

تظهر الصفحة:





اضغط

تتغير الصفحة إلى:

على بحسب عدد
المرات الالزمة
للوصول إلى إعداد
المعلمة المطلوب.

 اضغط على زر
 اضغط على
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أسفل الصفحة أو


قيمة
أو خفض
قم بزيادة
المعلمة باستخدام زر إعدادات المعلمة
األيمن أو األيسر.
اضغط بعد ذلك على
قائمة المعلمة التالية.

للوصول إلى

للرجوع إلى رأس الصفحة.

لالنتقال إلى الصفحة التالية
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الخطوة  :6إعدادات متنوعة








تظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:

إذا أعطاك مقدم خدمة العناية المنزلية

على بحسب
عدد المرات
الالزمة للوصول
إلى إعداد
المعلمة
المطلوب.

 ،فيمكن اختيار اللغة من
إمكانية
خالل الضغط المتتابع على الزر األيسر
أو الزر األيمن للضبط.
يمكن تحديد اللغة عن طريق الضغط المتتالي
على زر إعدادات المعلمات األيمن أو األيسر .
قم بعد ذلك بالضغط على
إلى التباين.

للوصول

التباين
أو خفض
قم بزيادة
باستخدام زر إعدادات المعلمة األيمن أو
األيسر.

أن وظيفة Auto ON
يبين الرمز
لم يتم تفعليها من خالل مقدم خدمة
العناية المنزلية.
 :Auto ONهي وظيفة تسمح بتشغيل العالج بطريقة أوتوماتيكية بدون الضغط على زر التشغيل /وضع
االستعداد.
 اضغط على
 أضغط على

أسفل الصفحة أو

للرجوع إلى رأس الصفحة.

للخروج من القائمة.
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معلومات أخرى
معلومات عامة
األيسر عندما يكون الجهاز
عندما يكون الجهاز في وضع االستعداد ،اضغط على زر إعدادات المعلمات
على الشاشة :ستظهر قائمة المعلومات العامة.
في وضع االستعداد ،لتحديد الرمز

تظهر الصفحة:

عداد الساعة :وقت تشغيل الجهاز.
إجمالي االستخدام :إجمالي المدة الفعلية لتنفس المريض من خالل القناع.
إجمالي عدد جلسات العمل :عدد مراتبدء تشغيل /إيقاف تشغيلجلسات العمل
في
ذاكرة الجهاز.

 اضغط على


لالنتقال إلى الصفحة التالية.


ستظهر الجلسة األخيرة:

التاريخ :تاريخ آخر تشغيل  /إيقاف تشغيل لجلسة العمل وساعة البدء.
مدة االستخدام :المدة الفعلية لتنفس المريض من خالل القناع.
متوسط التكرار :متوسط التكرار المقاس خالل جلسة العمل.
متوسط التسريب :يشير إلى متوسط التسريب ،الذي يظهر "موافق أو  +أو  ++أو
+++
أو ".++++
يظهر تاريخ جلسة العمل ووقتها أعلى يمين الشاشة.

يمكن عرض صفحات آخر خمس جلسات عمل ،من األحدث إلى األقدم.
 اضغط على زر التحكم األيمن
 اضغط على زر تشغيل /إيقاف تشغيل

للوصول إلى الصفحة التالية.
للخروج من القائمة.

مالحظة:
تتوفر صفحة جلسة العمل فقط إذا تم تسجيل جلسة عمل واحدة على األقل.

رسائل التذكير الخاصة باإلعدادات التي على وشك االنتهاء
توجد هذه الوظيفة في جميع األجهزة الموجودة ضمن مجموعة منتجات ™0DreamStar
عندما تكون هناك رسالة تذكير واحدة أو عدة رسائل خاصةباإلعدادات التي على وشك االنتهاء ،يومض رمز
 .يؤدي الضغط على
الموجود أسفل يسار الشاشة حتى يشمل الرمز .
الوصول إلى المعلومات
الزر الموجود في الجهة المقابلة للرمز إلى ظهور نافذة تحتوي على قائمة برسائل التذكير المضمنة ،كما يوضح
المثال التالي.
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اضغط

ستظهر الصفحة:

اضغط

تتغير الصفحة إلى:

على
عدد المرات
الالزمة للوصول
إلى رسالة
التذكير المطلوبة.

 اضغط على

أسفل الصفحة أو

 اضغط على

للخروج من القائمة.
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أو ال
أجب بنعم
باستخدام زر إعدادات المعلمة
األيمن أو األيسر.
على
اضغط
للوصول إلى رسالة التذكير التالية.

للرجوع إلى رأس الصفحة.
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كيفية االستخدام عند إضافة األكسجين
(اختياري)
تحذيرات
●
●
●
●
●

●

عند استخدام األكسجين ،اتبع دائمًا تعليمات الفريق الطبي أو مقدم الرعاية المنزلية .يجب وضع مصدر األكسجين على بعد أكثر
من متر من الجهاز.
ال تدخن في وجود األكسجين.
ال تحقن األكسجين في مدخل الهواء الخاص بالجهاز.
اتبع تعليمات بدء العالج وإيقافه بدقة.
في حال استخدام مولد األكسجين أو وحدة األكسجين السائل ،قم بإيقاف تدفق األكسجين في حال عدم عمل الجهاز .إذا ظل
مولد األكسجين في وضع التشغيل عند إيقاف تشغيل الجهاز ،فقد يتراكم األكسجين الذي يصل إلى دائرة المريض داخل الجهاز،
مما قد يشكل خطر حدوث حريق.
يجب أن ال يتجاوز الحد األقصى لمعدل تدفق األكسجين  02ليتر/دقيقة.

تنبيه
بالنسبة لتدفق األكسجين المحدد ،يختلف تركيز األكسجين االختياري كأحد ميزات إعدادات الضغط والتنفس ونوع القناع المستخدم
ومعدل التسريب .ينطبق هذا التنبيه على معظم أجهزة الضغط اإليجابي المستمر للطرق الهوائية.

التركيب مع مهايئ األكسجين (اختياري)
في حال التوفير اإلضافي لألكسجين ،يلزم استخدام صمام مانع لالرتداد مزود بصمام خاص مصمم من أجل
منع تراكم األكسجين داخل الجهاز.
يجب تركيب هذا الصمام ما بين الجهاز ودائرة المريض.
ارجع إلى تعليمات الصانع لمعرفة كيفية تركيب ،وتنظيف ،وصيانة هذا الصمام.

بدء العالج وإيقافه
 .2يلزم تشغيل جهاز ™ DreamStarوتوليد تدفق الهواء قبل بدء تدفق األكسجين بحيث ال يتراكم األكسجين
في الجهاز.
 .1بالمثل ،يجب إيقاف تدفق األكسجين قبل إيقاف تشغيل الجهاز بحيث ال يتراكم األكسجين في الجهاز
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استخدام مصرف مكوع دوار (اختياري)
يعد المصرف المكوع الدوار بزاوية  °71وقطر  22مم ملحق ألجهزة المجموعة ™ ،DreamStarوالتي صنعت
بغرض توفير راحة أكثر في استخدام الجهاز الذي يتم توصيله به.
وهو مكون من أنبوب مكوع يثبت على قاعدة ،ويمكن أن يدور على محور رأسي (.)

التركيب
تنبيه
نظف المصرف الدوار قبل االستخدام األول باتباع التعليمات في الفقرة التالية.

ولتركيبه ،وصل القاعدة بموصل الصرف الموجود في الجهاز وأنبوب مكوع دوار عند طرف دائرة المريض
(.)




طرف دائرة المريض
مصرف دوار

األنبوب
المكوع

وصلة الصرف
قاعدة

التنظيف الشهري
تنبيه



ال تستخدم مواد تنظيف قوية.
ال تعقمه.



افصل المصرف الدوار من الجهاز ومن دائرة المريض.
نظف الجزء الخارجي من المصرف الدوار بواسطة قطعة رطبة (قماشة ،محارم ورقية) مبللة بقليل من
الماء وقطرة من منظف خفيف.
قليال
ً
تخلص من آثار المنظف بتكرار هذه العملية بواسطة قطعة جديدة (قماشة ،محارم ورقية) مرطبة
بالماء فقط.
امسح المصرف الدوار بأكمله بواسطة قطعة جافة (قماشة ،محارم ورقية)
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التنظيف والصيانة
يرجى مراجعة تعليمات المستخدم الخاصة بالقناعة واألنبوب للحصول على تفاصيل حول صيانتها.
تحذير
انزع القابس الكهربائي من مصدر الطاقة وافصل دائمًا دائرة التنفس وغرفة الماء من الجهاز قبل تنظيفها.

تنبيه



استخدم مادة التنظيف المخصصة لهذا الغرض.
ال تستخدم منظف قوي أو إسفنجة خادشة أو فرشاة خشنة.

يوميًا
غرفة الماء (إذا كانت مضمنة)



أفرغ غرفة الماء واشطفها جيدًا بالماء النظيف.
اتركها حتى تجف في أشعة الشمس المباشرة.

أسبوعيًا
غرفة الماء (إذا كانت مضمنة(


فك غرفة الماء.
o

 oأزل غرفة الماء من الجهاز.

o

انزع الغطاء بالضغط على المقبض الرئيسي ولفه باتجاه عكسي ①.

o

افصل الغطاء عن قاعدة غرفة الماء.

o

أفرغ أي ماء متبقي في الحجرة.

o

إلزالة األنبوب الداخلي②.
 .0اضغط برفق على المشبك (أ) لتحريره من نظام اإلغالق (ب).

 .2مع االستمرار في الضغط ،اسحب بحذر األنبوب إلخراجه من الغطاء.

②

①
المقبض الرئيسي

الغطاء الداخلي
الغطاء

الحاشية

أ

القاعدة
المقبض الوسط
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نظف أجزاء غرفة الماء المتنوعة ( )3بالماء الدافئ ومنظف معتدل
(على سبيل المثال  3قطرات من سائل غسيل األطباق المخفف
بالماء).
أغسل جيدًا بالماء للتخلص من أي آثار للمنظف.
اتركها تجف بشكل طبيعي.



بمجرد أن تجف ،أعد تجميع غرفة الماء.






o

أدخل األنبوب الداخلي في فتحة الحشية وتأكد من تثبيته.

o

ضع الغطاء على قاعدة غرفة الماء ( )4وقم بإمالته لألمام .اقفل
الحجرة بالضغط على المقبض الرئيسي.

o

قم بملء الحجرة قبل إعادتها إلى الجهاز.

مالحظات:



• يمكن أيضًا غسل األجزاء المختلفة لغرفة الماء في غسالة أطباق (في درجة حرارة  61درجة مئوية بحد أقصى
لمدة ساعتين(.
•لمنع نمو الكائنات الدقيقة ،ال تسمح بركود الماء في الحجرة.

الفلتر القابل للغسل:



اسحب حامل الفلتر  لألمام باتجاهك إلزالته .
أزل الفلتر من حامل الفلتر .
حامل الفلتر



حامل الفلتر



الفلتر



حامل
الفلتر








اغسل الفلتر وحامل الفلتر بالماء الدافئ ومنظف معتدل (على سبيل المثال قطرة واحدة من سائل غسيل
األطباق على الفلتر وحامل الفلتر ثم مسحها)...
اشطفه جيدًا بالماء للتخلص من أي آثار للمنظف.
اتركه ليجف:
o

جفف الفلتر باستخدام منشفة ماصة للماء نظيفة ،ثم اتركه يجف تمامًا بشكل طبيعي.

o

اترك حامل الفلتر حتى يجف بشكل طبيعي.

بمجرد أن يجف الفلتر ،ضعه داخل حامل الفلتر ثم ركبه في الجزء الخلفي من الجهاز .ال تستخدم مرشح
لم يجف بشكل تام.
أعد تركيب الغطاء أو غرفة الماء.

  31التنظيف والصيانة
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شهريًا
الجهاز




نظف الجزء الخارجي من الجهاز باستخدام قطعة نسيج مبللة (قماش ،منشفة ورقية) بالقليل من الماء
وقطرة واحدة من منظف معتدل.
قم بإزالة أي آثر للمنظف بتكرار هذه العملية باستخدام قطعة نسيج جديدة (قماش ،منشفة ورقية) مبللة
بالماء فقط.
امسح الجهاز بالكامل باستخدام قطعة نسيج جافة (قماش ،منشفة ورقية).

فلترات مدخل الهواء:



ال يمكن غسل الفلتر عالي الكفاءة ،المتوفر كاختيار .يجب تغيير مرة شهريًا أو أكثر بشكل متكرر إذا اتسخ
بشكل واضح.
قم بتغيير الفلترات بشكل منتظم ،بمجرد تعرضها للتمزق أو التلوث أو عندما يُظهر الجهاز رسالة تذكير
للقيام بذلك.

غرفة الماء (إذا كانت مضمنة):




بعد فك غرفة الماء وتنظيفها ،يمكنك نقعها لمدة  05دقيقة في محلول مكون من جزء واحد من الخل
األبيض إلى  9أجزاء من الماء.
اشطفها جيدًا بالماء للتخلص من أي آثر للخل.
اتركها حتى تجف بشكل طبيعي.
تحذيرات:






ال تستخدم منظف رشاش .فقد تدخل بقايا المنتج الضارة في مخرج الهواء أو في مرشح مدخل الهواء أو في الجزء الداخلي
للجهاز ،مما قد يؤدي إلى تهيج المسلك الهوائي.
ال تستخدم أبدًا مادة مبيضة ذات تركيز أعلى من  100%على سبيل المثال :اسكب  211مللتر من  206%من المادة المبيضة في 5
لتر من الماء البارد.
ال تستخدم الجهاز أبدًا دون التأكد من تركيب مرشح مدخل الهواء.
تحقق من أن عامل التسخين جاف تمامًا قبل إعادة توصيل الجهاز بمصدر اإلمداد بالطاقة.
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استكشاف األخطاء وإصالحها
إرشادات مفيدة
المشكلة

السبب المحتمل

زكام.

درجة حرارة الغرفة منخفضة ارفع درجة حرارة الغرفة.
جدًا.
الهواء المحرر شديد البرودة .ضع أنبوب المريض تحدت غطاء وقم بتشغيلها بجوار
جسمك للحد من فقدان الحرارة.

رشح األنف.
جفاف األنف
الحلق أو تهيجهما.

رد فعل لتدفق
ومستويات الضغط

االقتراح

الهواء اتصل بالفريق الفني الطبي الخاص بك أو بطبيبك.

أو الهواء شديد الجفاف.

استخدم ميزة الترطيب إذا كان جهازك مزود بغرفة ماء .قم
بزيادة مستوى الحرارة باتباع التعليمات الموجودة في إجراء
إعدادات المعلمة الخاصة بالجهاز المطابق.

ال يوجد ماء في غرفة الماء افحص مستوى الماء الموجود في غرفة الماء .إذا لزم
(إذا كانت مضمنة).
األمر ،قم بزيادة مستوى الماء باتباع التعليمات الموجودة
تحت عنوان " ملء غرفة الماء (إذا كانت مضمنة)" في
الصفحة .01
الجيوب
ألم في األنف أو التهاب
احتقان األنف.
الجيوب أو األذن.
احمرار الجلد
اتصاله بالقناع.

جفاف
تهيجهما.

العينين

أو اتصل بالطبيب الموجود على الفور.

عند احتمال وجود قرح ضغط مما اضبط غطاء الرأس .اتصل بالطبيب الموجود أو مقدم
يشير إلى أن غطاء الرأس الرعاية المنزلية للحصول على حجم آخر للقناع.
ضيق جدًا أو أن حجمه
صغير جدًا.
مكونات توقف عن استخدام القناع .اتصل بالطبيب الموجود أو مقدم
تجاه
حساسية
الرعاية المنزلية.
القناع.
أو تسرب هواء حول القناع.

صحح وضع القناع .اطلب من الطبيب الموجود أو مقدم
الرعاية المنزلية الحصول على حجم آخر للقناع.

الهواء الذي يحرره قد تكون مرشحات مدخل نظف الفلترات أو استبدلها حسب الحاجة (انظر "التنظيف
شديد الهواء متسخة .أو قد يكون والصيانة" ،صفحة  .)29أبعدها عن جميع البطانيات
الجهاز
والمالبس.
مدخل الهواء مسدود.
السخونة.
درجة حرارة الغرفة مرتفعة اخفض درجة حرارة الغرفة .تأكد من أن جهاز مجموعة
منتجات ™DreamStarبعيد بشكل كاف عن أي مصدر
جدًا.
حرارة .قم بإزالة دائرة المريض من تحت الغطاء.
عدم الشعور بالراحة ضغط الجهاز.
بسبب ارتفاع الضغط
بشكل كبير.

قد يستغرق التعود على استخدام ضغط الجيوب وقتًا.
استخدم وضع انخفاض الضغط عند الخلود إلى النوم (انظر
"ميزة التدرج" صفحة  .)03استرخ وتنفس بعمق من خالل
األنف بشكل تام t.إذا بدا أن الضغط الذي يوصله الجهاز قد
تغير ،فاتصل بمقدم الرعاية المنزلية للتحقق من ضغط
الجهاز.

الجهاز معد على الوضع ثنائي يقوم الطبيب لديك بتحديد مستويات الضغط ويمكن تغييرها
فقط بواسطة وصفة طبية.
المستوى.
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المشكلة

السبب المحتمل

االقتراح

الجهاز ال يعرض
مستويات الضغط
الصحيحة.

تم تمكين ميزة التدرج.

تأكد من أن مؤشر التدرج ظاهر .قم بتعطيل ميزة التدرج لإلشارة إلى
إجراء اإلعداد الخاص للجهاز المعني.

معاودة أعراض
متالزمة انقطاع
التنفس أثناء النوم.

الجهاز ال يضيء (ال
توجد شاشة)

تم تمكين ميزة تبديل
الضغط في وضع الضغط
اإليجابي المستمر للطرق
الهوائية.

قم بتعطيل ميزة تبديل الضغط لإلشارة إلى إجراء اإلعداد الخاص
بالجهاز المعني.

الجهاز غير معد على
الضغط الصحيح أو أنه ال
يعمل بالشكل الصحيح.

اطلب من مقدم الرعاية المنزلية لديك فحص عمل الجهاز.

قد تم تغيير الشروط
المحددة من قبل الطبيب
أو متطلبات الضغط.

اتصل بالطبيب الموجود لديك.

سلك اإلمداد بالطاقة غير
متصل بشكل صحيح بمنفذ
الطاقة.

افحص التوصيالت بين الجهاز وسلك الطاقة ومصدر الطاقة.

ال يوجد مصدر طاقة.

قم بتوصيل جهاز آخر (مصباح أو راديو ،الخ ،على سبيل المثال) في
مصدر الطاقة للتأكد من أن التيار الكهربائي متوفر في مصدر الطاقة.
اتصل بمقدم الرعاية المنزلية لديك.

يبدو أن الجهاز يواجه
تداخال ً وال يعمل
بشكل صحيح.
ال يبدو أن جهاز
الترطيب يقوم
بتسخين الماء.

يوجد تداخل
كهرومغناطيسي مرتفع
جدًا.

عندما يعمل الجهاز بواسطة البطارية ،ال يمكن استخدام ميزة
الترطيب الدافئ.
مستوى الحرارة معين على
.1
يوجد خلل بمكون
التسخين.

انسكب ماء داخل
الجهاز.
ظهور قطرات ماء
زائدة في دائرة
المريض أو في
القناع.

ظهور ترسبات بيضاء،
على شكل مسحوق
في غرفة الماء.
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انقل الجهاز بعيدًا عن مصادر التداخل ،مثل مصابيح الهالوجين،
الهواتف الالسلكية ،الخ.

قم بتعيين مستوى الحرارة بين  0و ،01عن طريق اتباع التعليمات
الموجودة في إجراء إعدادات المعلمة الخاصة بالجهاز المطابق.
تأكد من أن مؤشر جهاز الترطيب الدافئ ظاهر على الشاشة
وال يومض.
إذا كان المؤشر يومض أو غير موجود ،فاتصل بمقدم الرعاية المنزلية
الخاص بك.
افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه يجف لمدة  24ساعة على األقل.
أعد توصيل الطاقة ثم تحقق من أن الجهاز يعمل بشكل صحيح.

مستوى الماء في غرفة
الماء (إذا كانت مضمنة)
مرتفع جدًا.

تحقق من أن مستوى الماء ليس أعلى من الحد األقصى لمستوى
تعبئة غرفة الماء؛ فإذا كان أعلى ،قم بالتخلص من الماء الزائد.

يعد وجود مقدار قليل من
قطرات الماء أمرًا طبيعيًا،
خاصة خالل أشهر الشتاء.

قم بتعيين مستوى الحرارة عن طريق اتباع التعليمات الموجودة في
إجراء إعدادات المعلمة الخاصة بالجهاز المطابق.

تكثف زائد لبخار الماء.

وجه دائرة المريض تحت البطانية.

بقايا قشور من ماء
الصنبور.

تخلص من هذه اآلثار باستخدام أسفنجة ومنظف أطباق سائل.
انقع غرفة الماء في محلول مكون من جزء واحد من الخل األبيض
و 9أجزاء من الماء كما هو موضح تحت عنوان "التنظيف والصيانة "
،صفحة  29اشطفها جيدًا بماء الصنبور .جفف الجزء الخارجي
باستخدام قطعة قماش نظيفة.
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رسائل المعلومات
الرسالة

السبب المحتمل

اإلجراء التصحيحي

ظهور القناع غير متصل على
الشاشة.

القناع مفصول.

افحص التوصيالت بين القناع ودائرة المريض والجهاز.
ستختفي هذه الرسالة عند إعادة توصيل قناع التنفس
بشكل صحيح أو عند الضغط على زر التشغيل  /وضع
 .وإال سيتوقف الجهاز
أو زر التدرج
االستعداد
بعد  31دقيقة.

اكتشاف تردد
عالي زائد.

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل بالجهاز مرتين .افحص
توصيالت دائرة المريض .إذا تكررت المشكلة ،فاتصل بمقدم الرعاية
المنزلية الخاص بك.

يكتشف الجهاز
مستوى تسرب
كبير.

اضبط القناع أو فقاعة القناع أو المعدات حتى تصل لوضع
الضبط الجيد .يجب أن ينخفض مستوى التسربب حتى
تعرض الشاشة :التسريب .OK

)(UNPLUGGED MASK

ظهور تردد عالي على
الشاشة.
()ECNE QEHF HGPH
التسريب( ++ :أو  +++أو
 )++++معروض على
الشاشة.
()lHPK
الرمز
يومض
بالتناوب مع رمز الخطأ
وسط الشاشة.
الرمز
يومض
بالتناوب مع رمز الخطأ وسط
صفحة مستوى تسخين
جهاز الترطيب.
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إذا استمر الخطأ ،فاتصل بمقدم خدمة الرعاية المنزلية.
اكتشف الجهاز
خطأ في
التشغيل.
اكتشف الجهاز
خطأ في تشغيل
جهاز الترطيب.

افصل الجهاز من جميع مصادر الطاقة الكهربائية .وقم بتوصيله مرة
أخرى وتشغيله.
إذا استمر الخطأ ،فاتصل بمقدم الرعاية المنزلية الخاص بك.

افصل الجهاز من جميع مصادر الطاقة الكهربائية .وقم بتوصيله مرة
أخرى وتشغيله.
إذا استمر الخطأ ،فاتصل بمقدم الرعاية المنزلية الخاص بك.
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المواصفات الفنية
أداء الجهاز
نطاق ضغط الجهاز:

 4سم ماء إلى  21سم ماء في وضع الضغط اإليجابي المستمر
للطرق الهوائية
 3سم ماء إلى  25سم ماء في وضع المستوى الثنائي

الدقة:

 ± 0.5سم ماء

معدل الزيادة:
الحد األقصى للضغط المحدد الثابت في فتحة
التوصيل بالمريض في حال حدوث خطأ واحد:
الحد األدنى للضغط المحدد الثابت في فتحة
التوصيل بالمريض في حال حدوث خطأ واحد:
مدة التدرج:
الدقة:
معدل الزيادة:
ضغط الصوت المقاس وفقًا لمواصفات األيزو
17510-1:2002
ضغط الصوت المقاس وفقًا لمواصفات األيزو
17510-1:2009
مقاومة الجهاز لتدفق الهواء بنسبة  61لتر/دقيقة
في فتحة التوصيل بالمريض في حال حدوث خطأ
بوحدة اإلمداد بالطاقة:
فتحة التوصيل بالمريض:
فترة الحياة المتوقعة للجهاز:
كفاءة مرشح مدخل الهواء:

 0.5سم ماء
الحد األقصى لـ بي إل إس ) 30 = (PLSسم ماء
الحد األقصى لـ بي إل إس ) 0 ≥ (PLSسم ماء
 0إلى  45دقيقة   1دقيقة
 1دقيقة
 5دقائق
 27ديسيبل باستخدام جهاز الترطيب
 30ديسيبل بدون جهاز الترطيب
 31ديسيبل باستخدام جهاز الترطيب
 33ديسيبل بدون جهاز الترطيب
 1.6سم ماء بدون جهاز الترطيب
 1.9سم ماء باستخدام جهاز الترطيب
صامولة يونيون ،قطر  22مم.
 5أعوام (لالستخدام المعتاد المتمثل في  8ساعات يوميًا)
مرشح اختياري عالي الكفاءة.
ورق نسيجي لتصفية ذرات الهواء عالي الكفاءة ،والذي يعد
فعاال ً بنسبة  91%للجزيئات >  3مكرون.
رغوة عالية الكثافة (قابلة إلعادة االستخدام) وفعالة بنسبة
 91%للجزيئات >  21مكرون.

يتم تحديد القيم بموجب شروط (إيه ت ب يدي) (درجة الحرارة المحيطة والضغط والجفاف).

األداء المتكامل لجهاز الترطيب
معدل الترطيب:
زمن التسخين:
معدل فقدان الضغط نتيجة للتدفق:
الحد األقصى لضغط الجهاز:
التوافق مع غرفة الماء:
الحد األقصى لدرجة حرارة الغاز المحرر من أنبوب
المريض:

 > 10مللي غرام ماء/لتر في اإلعداد األقصى لتدفق التسرب<
 61لتر/دقيقة
<  45دقيقة
 0.59سم ماء عند  0لتر/ثانية
 1073سم ماء عند  0لتر/ثانية مع مصرف دوار
 25سم ماء
 14.2ملليلتر/كيلو بسكال (الغرفة فارغة)
 12.2ملليلتر/كيلو بسكال (الغرفة ممتلئة)
 43درجة مئوية ( 01904درجة فهرنهايت)

يتم تحديد القيم بموجب شروط ( ATPDدرجة الحرارة المحيطة والضغط والجفاف).
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شروط التشغيل الخاصة بالجهاز وجهاز الترطيب

الرطوبة النسبية:

 730هكتو باسكال إلى  0161هكتو باسكال
 +5درجة مئوية إلى  41+درجة مئوية ( 40درجة
فهرنهايت إلى  014درجة فهرنهايت) تقريبًا دون
جهاز الترطيب
 5+درجة مئوية إلى  35+درجة مئوية ( 40درجة
فهرنهايت إلى  95درجة فهرنهايت) تقريبًا مع جهاز
الترطيب
ما بين  %01و  %95دون تكثيف

نطاق الضغط:
درجة الحرارة:

نطاق االرتفاع:

 2711 -1م ( 90111-1قدم) تقريبًا

شروط النقل والتخزين
نطاق الضغط:
درجة الحرارة:
الرطوبة النسبية:

 500هكتو باسكال إلى  0161هكتو باسكال
 -20درجة مئوية إلى  61+درجة مئوية ( 4-درجةفهرنهايت إلى  041+درجة فهرنهايت) ما يصل إلى
 %95دون تكثيف

المواصفات الكهربائية للجهاز
الطاقة الكهربائية الداخلية العالمية مع سلك الطاقة الكهربائية القابل للفصل (الذي يختلف حسب البلد).
 241 – 011فولت تيار متردد ( ،)%01+ ،%05-عند
قوة التيار (التحديد التلقائي):
 61/51هرتز.
 100فولت أمبير عند اإلعداد األقصى*.
الحد األقصى الستهالك الطاقة:
التيار المستهلك عند  21سم ماء مع نسبة تسريب  4مم 130 :مللي أمبير كفاءة عند  231فولت تيار متردد.
نطاق الجهد المسموح به 03 :فولت (،%21-
موفر طاقة تيار مباشر ( 03فولت)
.)%25+
* يعتمد استهالك الطاقة على نوع الطراز .يكون الجهاز الممكن عليه ميزة الترطيب الدافئ (التكوين المتطور)
هو الجهاز ذو أعلى نسبة استهالك.

مواصفات مواد
األبعاد (البعد × العرض × االرتفاع):
أبعاد حقيبة الحمل (البعد × العرض × االرتفاع):
الوزن:
حجم التشغيل (الحجم األدنى للغاز في غرفة الماء):
الحجم المفيد لغرفة الماء:
الحد األقصى لمستوى تعبئة السائل:
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 200 × 230 × 120مم ( 407× 901× 708بوصة)
تقريبًا مع غرفة الماء
 051 × 351 × 261مم ( 509 × 0307× 0102بوصة)
تقريبًا
 005كجم ( 303رطل) تقريبًا مع غرفة الماء
 004كجم ( 300رطل) تقريبًا مع الغطاء
 811ملليلتر
 300ملليلتر
مشار إليه على غرفة الماء
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عالمة CE
DreamStar™ Duo, DreamStar™ Duo Evolve : 2011
DreamStar™ DuoST, DreamStar™ DuoST Evolve : 2011

مالءمة المعايير
تم تقييم المخاطر المتعلقة بهذا الجهاز الطبي وفقًا لمعيار األيزو  ،0497012117خاصة بالرجوع إلى المخاطر
المتبقية العالمية.
يتوافق جهاز مجموعة منتجات ™ DreamStarمع المعايير التالية.
● المنظمة الدولية الكهروتقنية  :60601-1:2005 + AC1:2006 + AC2:2007 + Amd1:2012األجهزة
الكهربائية الطبية – الجزء  :2المتطلبات العامة للسالمة األولية واألداءات األساسية
● المنظمة الدولية الكهروتقنية  :IEC 60 601-1-2:2007الجهاز الكهربائي الطبي .جزء  :0متطلبات السالمة
العامة .المعيار اإلضافي :التوافق الكهرومغناطيسي – المتطلبات واالختبارات.
● شهادة األيزو اإلنجليزية  :EN ISO 17510-1:2009أجهزة ترطيب السبيل التنفسي لالستخدام الطبي - -
متطلبات خاصة ألنظمة الترطيب أثناء التنفس.شهادة األيزو  :ISO 10651-6:2009أجهزة تهئة الرئتين
لالستخدام الطبي – متطلبات خاصة للسالمة األساسية واألداء األساسي – الجزء  :6أجهزة داعمة للتهوئة
في البيت ضمن إطار االستخدام المفترض للتهوئة الغير باضعة مع مرضى مستقلين.
● شهادة األيزو اإلنجليزية  :EN ISO 8185:2009أجهزة ترطيب السبيل التنفسي لالستخدام الطبي - -
متطلبات خاصة ألنظمة الترطيب أثناء التنفس.
● التوجيه  93/42/ECالخاص باألجهزة الطبية المتعلقة بالمجلس.
● التوجيه  2011/65/EUللبرلمان األوروبي والمجلس حول القيود المفروضة على استخدام مواد خطرة معينة
في تصنيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية (.)RoHS
● التوجيه  2012/19/EUللبرلمان األوروبي والمجلس الخاص بنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية
(.)WEEE

التخلص من الجهاز بعد انتهاء فترة الحياة
داخل االتحاد األوروبي ،يجب اعتبار هذا الجهاز قطعة جهاز كهربائي أو إلكتروني كما هو معرف في التوجيه األوروبي
 ،EU/09/2102ويجب جمعها والتعامل معها منفصلة عن النفايات المنزلية وذلك للتخلص منها كما هو موضح من خالل رمز
سلة المهمالت المرسوم عليه عالمة ( Xانظر الفقرة " الرموز الموجودة على الجهاز" صفحة .)7
في الدول األخرى ،يجب التعامل مع هذا الجهاز تب ًعا لللوائح المحلية.
إن التخلص غير المالئم للجهاز عند انتهاء عمره االفتراضي قد يؤذي البيئة.
اتصل بمقدم الرعاية المنزلية الخاص بك.
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معلومات االتصال بمقدم الرعاية المنزلية لديك

:اسم المُنتِج

:مصنع االنتاج

SEFAM

SEFAM
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