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 تعليمات االستخدام

  Mark 5 Nuvoعائلة 
(NUVOو ،NUVO 8 و ،NUVO 10) 

 جهاز توليد األكسجين
 

 1005، و985، و965، و905، و595، و585، و565، و505بالنسبة للطُرز: 
 )والمتغيرات بها(

 ]اللغة األصلية هي اللغة اإلنجليزية[

 

 

يتلقى مريض يجب أن  ال تعد هذه الوحدة جهاًزا لدعم الحياة.

مصاب بأحد أمراض الشيخوخة، أو طفل مريض، أو أي مريض 

آخر غير قادر على اإلبالغ عن شعوره باالنزعاج أثناء استخدام 

 هذا الجهاز مراقبة مضاعفة.
 

 

 

 

 

د هذا الجهاز غاًزا منتًجا مشبًعا باألكسجين عالي التركيز  يزوِّ

 يعزز من االحتراق السريع.

ين أو اللهب المكشوف في الغرفة نفسها الموجود ال يُسمح بالتدخ

يمكن أن يؤدي عدم  بها هذا الجهاز أو ملحق التحكم )القنية(.

مراعاة هذا التحذير إلى اندالع حريق هائل، أو إحداث ضرر 

 بالممتلكات، و/أو التسبب في اإلصابة البدنية أو الوفاة.

  

 

 

ال تستخدم  لالشتعال. يزيد األكسجين من احتراق المواد القابلة

الزيت، أو الشحم، أو المنتجات القائمة على البترول أو غيرها من 

المواد القابلة لالشتعال على هذا الجهاز، أو ملحق التحكم )القنية(، 

 أو وجه / عنق المريض.

  

 

إال لألفراد الذين قاموا بقراءة  الجهازيجب أال يُسمح بتشغيل هذا 

 واستوعبوه. هذا الدليل بالكامل

  

 

األشخاص المداومون على التدخين )بسبب  -موانع االستعمال 

زيادة خطر اندالع الحرائق، كما أن احتمالية التشخيص األسوأ 

 ستقضي على الفائدة من العالج بالتدخين(.
  

℞Only 

يحظر القانون الفيدرالي )بالواليات المتحدة( بيع هذا الجهاز إال من 

ح له، أو بأمٍر منه. يجب أال يتم استخدام جهاز خالل طبيب مصر  

ح له.  توليد األكسجين هذا إال تحت إشراف طبيب مصر 
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 0الشكل 

 
 8الشكل 

 
 2الشكل 

   

 

 مسرد الرموز 1
  ON )تشغيل الطاقة( 

 OFF )إيقاف تشغيل الطاقة( 

 اسم جهة التصنيع وعنوانها 

 
 نوع بجهاز من ال

 
 فئة الحماية الثانية

IPX1 الحماية من قطرات المياه المتساقطة بشكل رأسي 

 
 ال تعرضه أللسنة اللهب المكشوفة

 
 ال تعرضه للزيت أو الشحم

 
 األدوات المطلوبة / يقوم به الفنيون فقط

  
 ارجع إلى المعلومات التقنية / دليل الخدمة

 
 / دليل المستخدم ارجع إلى تعليمات االستخدام

  
 يحفظ في وضعٍ رأسي

 
 تعامل معه بحرص -قابل للكسر 

 
 تحذير مؤشر تركيز األكسجين

 

ة التي قد تؤدي إلى الممارسة الخطرة أو غير اآلمن –تحذير 

 اإلصابة الخطيرة أو الوفاة ما لم يتم تجنب هذه الحاالت.

 

الممارسة الخطرة أو غير اآلمنة التي يمكن أن تؤدي  –تنبيه 

إلى حدوث إصابة طفيفة و / أو اإلضرار بالممتلكات ما لم يتم 

 تجنب هذه الحاالت.

  أو تكرارها المعلومات مهمة بما يكفي للتأكيد عليها –مالحظة 

 الجهاز 2
 االستخدام المقصود والتشغيل 8.0

، Mark 5 Nuvo (Nuvoتستخدم أجهزة توليد األكسجين من عائلة 

( كوسيلة لتوفير الغاز المنتج المشب ع باألكسجين Nuvo 10، وNuvo 8و

المستمر للمرضى، من سن الشباب حتى الشيخوخة، ممن يعانون من 

ويات األكسجين في الدم )نقص نسبة ظروف صحية تسبب انخفاض مست

 األكسجين في الدم(.

 
لضمان سالمتك، يتعين استخدامه فقط بعد تحديد إعداد واحد أو أكثر على 

نحو فردي أو وصفه لك على مستويات األنشطة المحددة الخاصة بك، كما 

 ينبغي استخدام الملحقات التي تم استخدامها عند تحديد إعداداتك.

 
وع إلى العالج باألكسجين، إذا شعرت باالنزعاج أو واجهت أثناء الخض

 أي حالة طوارئ طبية، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

من خالل سحب الهواء إلى فلتر مدخل  Mark 5 Nuvoيبدأ تشغيل عائلة 

الهواء الخارجي. يدخل هذا الهواء المفلتر إلى المكثف عبر الجهاز الرنان 

ثم يخرج الهواء المضغوط من الضاغط ويمر عبر  قيق.الماص والفلتر الد

وبعد ذلك،  مبدِّل حراري، مما يقلل من درجة حرارة الهواء المضغوط.

يقوم نظام الصمام اإللكتروني بتوجيه الهواء نحو أحد األنبوبين اللذين 

يمتص المنخل الجزيئي  يحتويان على منخل جزيئي )طبقات المنخل(.

يسمح  يتروجين من الهواء أثناء دفعه عبر طبقات المنخل.)يجذب فعليًا( الن

ذلك للغاز المنتج المشب ع باألكسجين بالمرور قبل وصوله إلى منظم 

وبينما يقوم أحد األنبوبين بتوليد الغاز المنتج، يعمل اآلخر على  الضغط.

تطهير النيتروجين الممتص، تسمى هذه العملية امتصاص تأرجح الضغط 

(PSA.) عد المرور عبر المنظم، يتم تحديد معدل الغاز المنتج المقدم إلى ب

المريض من خالل صمام ضبط مقياس التدفق. وأخيًرا، يمر عبر فلتر 

الجزيئات الدقيقة ثم مستشعر يكتشف تركيز األكسجين في الغاز المنتج قبل 

 أن يخرج من الجهاز عبر المخرج المقاوم للحريق.

 ميزات الجهاز 8.8

 (1حة األمامية )الشكل اللو

 مفتاح تشغيل الطاقة - 1

 الُمرطِّب  - 2

 )المكان المخصص(

 مخرج إنتاج األكسجين - 3

قبضة الضبط الخاصة بالتدفق  - 4

 )لتر في الساعة(

 قاطع الدائرة - 5

 أضواء المؤشر  - 6

 )األصفر واألخضر(

 

 

 (2اللوحة الخلفية )الشكل 

 فلتر هواء الخزانة - 7

 صق الفني لجهة التصنيعالمل - 8

 كبل الموصالت الرئيسية - 9

 

 

 

 
 

 

 (3اللوحة الخلفية )الشكل 

 عداد الساعات - 10

 الفلتر / كاتم الصوت - 11

 شبكة التهوية  - 12
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 استخدم سلك التيار المتوفر.

تحقق من توافق الخصائص الكهربية لمأخذ التيار المستخدم مع تلك 

 تصنيع الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز.الموضحة على لوحة جهة ال

 

يمكن تزويد هذه الوحدة بقابس مستقطب. يحتوي على شفرة أكبر من 

األخرى. وإذا كانت ال تتناسب مع المنفذ، فقم بعكس اتجاه القابس. وإن ظل 

 غير متناسب، فاتصل بكهربائي مؤهل. ال تتجاهل ميزة السالمة هذه.

 

 السالمة اإلنذارات وميزات 8.2

 
إنذاًرا مسموًعا لتحذير المستخدم عند وقوع أي مشكالت. الجهاز يتضمن 

ليكون اإلنذار مسموًعا، يجب تحديد أقصى مسافة يبتعدها المستخدم عنه بما 

 يتناسب مع مستوى الضجيج المحيط.

في حالة فقدان مصدر الطاقة الرئيسية،  لم يتم الكشف عن الجهد الكهربي:

  ت إنذار مسموع متقطع وينطفئ الضوء األخضر.يتم تنشيط صو

  ( أثناء عدم 0-0اختبر اإلنذار من خالل تشغيل مفتاح تشغيل الطاقة )الشكل

 توصيل كابل الموصالت الرئيسية في مأخذ التيار.

تعتبر وحدة مراقبة تركيز األكسجين وحدة  مؤشر حالة تركيز األكسجين:

لفّعال لألكسجين المنبعث من جهاز إلكترونية قادرة على فحص التركيز ا

التوليد. تعمل وحدة مراقبة األكسجين على قياس مدى تركيزه، كما تعمل 

كذلك على تنشيط اإلنذار المسموع واإلنذار المرئي وذلك إذا كان التركيز 

أقل من النسبة المئوية لنقطة ضبط اإلنذار. عند بدء تشغيل الجهاز، تعمل 

( التي تقع على اللوحة األمامية كما هو موضح 6-8أضواء المؤشر )الشكل 

 أدناه.

يشير هذا الضوء إلى توصيل جهاز التوليد بالتيار  المؤشر األخضر:

  الكهربائي وأنه على استعداد لضخ الهواء المشب ع باألكسجين إلى المريض.

 
عند تشغيل الطاقة األولية، سيومض ضوء المؤشر هذا باللون األخضر حتى 

وينبغي أن يتم هذا في غضون  از إلى ظروف التشغيل العادية.يصل الجه

 دقيقتين تقريبًا.

سينشط هذا الضوء وصوت إنذار مستمر عندما يقل  المؤشر األصفر:

 مستوى تركيز األكسجين عن نقطة الضبط المحددة.

 على ضوء مؤشر أحمر. 2112تشتمل األجهزة المصنوعة قبل عام 

 
ة له. تضبط جهة التصنيع نقطة ضبط اإلنذار وال ال يلزم إجراء صيانة خاص

 يمكن تعديل اإلعداد. 

% ± 22تُضبط جميع طُرز وحدات مؤشر حالة تركيز األكسجين على 

2.%  

إذا تم تزويده، يتضمن الجهاز إنذاًرا لالنسداد.  الكشف عن قنية مسدودة:

سيتم تشغيل إنذار مسموع مستمر وإضاءة أضواء كال المؤشرين على 

 لفور في حالة انسداد تدفق األكسجين إلى المريض.ا

إذا انخفض الضغط بسبب عطل ميكانيكي، فسيومض  الكشف عن أعطال:

  ضوء المؤشر باللون األصفر وسيصدر صوت إنذار مستمر.

 
إذا حدث أي ظرف من ظروف اإلنذار السابق ذكرها، اضغط على مفتاح 

  إيقاف التشغيل(.) "O"( لضبطه على الوضع 0-0الطاقة )الشكل 

د الجهاز لصيانة الجهاز.  اتصل بمورِّ

تتم حماية المحرك الضاغط من خالل مفتاح حراري  السالمة الحرارية:

وتعمل مروحة درجة مئوية(.  2±  022)موجود في ملف الجزء الساكن 

محورية أنبوبية على تبريد حجيرة الضاغط وتقوم مراوح إضافية بتبريد 

، 985و ،Nuvo 10 (585و Nuvo 8 حراري للطُرزملف المبدِّل ال

  (.1005، و595و

 الوقاية الكهربية: 

  أمبير مدمج في الخزانة األمامية بجميع الطُرز  2يوجد قاطع دائرة بقدرة

 فولت 821ذات الجهد الكهربي 

  أمبير مدمج في الخزانة األمامية بجميع  01يوجد قاطع دائرة بقدرة

 فولت 002ي الطُرز ذات الجهد الكهرب

  معيار( أجهزة الفئة الثانية بأغلفة معزولةEN60601-1) 

يتم تركيبه على مخرج الضاغط وتتم معايرته حتى يصل  صمام السالمة:

 رطالً لكل بوصة مربعة(. 21بار ) 2.2إلى القيمة 

يتم تزويد هذا الجهاز بخندق حائل للحريق عند مخرج : خندق حائل للحريق

(. سيحيل هذا الحائل دون دخول النار إلى 2-0كل إنتاج األكسجين )الش

 الجهاز.

 أداء الجهاز والمواصفات 8.2
درجة مئوية  80يتم توضيح قيم أداء الجهاز )تحديًدا تركيز األكسجين( عند 

درجة فهرنهايت( وضغط جوي بقيمة واحد. وقد تتغير المواصفات  71)

  مع تغير درجة الحرارة واالرتفاع عن سطح األرض.

 1005 595 985 585 905/965 505/565 لطرازا

 الوصف
لترات  2

في الدقيقة 

 فولت 002

لترات  2

في الدقيقة 

 فولت 821

2 

لترات 

في 

الدقيقة 

002 

 فولت

لترات  2

في الدقيقة 

821 

 فولت

01 

لترات 

في 

الدقيقة 

002 

 فولت

01 

لترات 

في 

الدقيقة 

821 

 فولت

 هرتز 61 التردد
21/61 

 هرتز
61 

 هرتز
21/61 

 هرتز
61 

 هرتز
21 

 هرتز

 وات 281 وات 201 متوسط الطاقة
211 

 وات
 وات 291

711 

 وات
611 

 وات

 الفئة الثانية فئة الحماية

حماية المأخذ 

 الرئيسي
 أمبير 2 أمبير 01

01 

 أمبير
 أمبير 2

01 

 أمبير
 أمبير 2

متوسط محتوى 

 األكسجين 
 عند لترين/دقيقة 

 >91% 

 عند لترين/دقيقة 

 >91% 

 لترين/دقيقة  عند

 >91% 

متوسط محتوى 

 األكسجين
 لترات/دقيقة 2عند 

 %92.2% إلى 27من 

 لترات/دقيقة 2عند 

% إلى 27من 

92.2% 

 لترات/دقيقة 01عند 

% إلى 27من 

92.2% 

 تدفق اللترات
لترات في  2إلى  0من 

 الدقيقة
لترات في  2إلى  8من 

 الدقيقة
لترات  01إلى  8من 

 في الدقيقة

ى الضغط عل

 المخرج
 أرطال لكل بوصة مربعة 7

رطالً لكل بوصة  02

 مربعة
رطالً لكل بوصة  81

 مربعة

 األبعاد 

× )الطول 

× العرض 

 االرتفاع(

 بوصة( 87.2×  02.6×  02.2مم ) 716×  296×  292

 رطاًل(* 22-22) كجم 86-82.2 الوزن

مستوى 

 الضوضاء
 ديسيبل 22> 

 * الوزن حسب الطراز والميزات

 ساوي التدفق الموفر وفق المعيار يEN ISO 80601-2-69 التدفق المحدد

 مل/الدقيقة، أيهما أكبر. 811% أو 01± بمقياس التدفق في حدود 

 
% من القيمة الموضحة  01± ال يتجاوز التفاوت في أقصى تدفق موصى به 

 رطل 0كيلو باسكال ) 6.9بينما يكون الضغط المرتد على مخرج الجهاز قيمته 

 لكل بوصة مربعة(.

                                                المواد المتصلة بالمريض بشكل  مباشر أو غير مباشر

 /بولي كربوناتABS ُمغل ف جهاز التوليد

 بولي كربونات الملصقات المطبوعة
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 2الشكل  -الُمرطِّب 

   

 

 
 2الشكل  -القنية 

   

 

 نايلون (0-0مفتاح الطاقة )الشكل 

الفوالذ المقاوم للصدأ أو  (2-0مخرج إنتاج األكسجين )الشكل 

 النحاس

 ABS (2-0لتدفق )الشكل قبضة الضبط الخاصة با

 بولي إستر (7-8فلتر هواء الخزانة )الشكل 

 بوليفينيل كلوريد (9-8كبل الموصالت الرئيسية )الشكل 

 بولي بروبيلين (00-2الفلتر / كاتم الصوت )الشكل 

 بولي بروبيلين الُمرِطب

 نايلون عجالت صغيرة

األلومنيوم، و/أو بوليفينيل  ماسورة/أنبوب

و/أو بولي كلوريد، 

 يوريثين، و/أو سيليكون

 الملحقات وقطع الغيار 8.2
متوافقة مع األكسجين،  الجهازيجب أن تكون الملحقات المستخدمة مع 

ومصممة لالستخدام في العالج باألكسجين، ومتوافقة بيولوجيًّا، ومتوافقة 

مع المتطلبات العامة لقوانين نظام الجودة لدى إدارة الغذاء والدواء 

(FDA أو تتوافق مع التوجيه األوروبي ،)93/42/EEC أو أي متطلبات ،

 تنظيمية مطبقة أخرى.

  تمتثل الملحقات التالية ـ المتوفرة من

 Nidek Medical Products, Inc.  .والموزعين لدينا لهذه المتطلبات

د الجهاز للحصول على هذه الملحقات.  اتصل بمورِّ

 مرجع الجزء الملحقات

  8774-9012 لترات في الدقيقة( 2إلى  0من الُمرطِّب )

  8774-9251 لترات في الدقيقة( 01إلى  8الُمرطِّب عالي التدفق )من 

  8780-9012 لترات( 2إلى  0أقدام( )من  7م ) 8القنية مع أنبوب 

 أقدام(  7م ) 8القنية عالية التدفق مع أنبوب 

 لترات في الدقيقة( 01إلى  8)من 

9251-8780  

 8781-9012 قدًما( 82م ) 7.7بوب التمديد أن

 8783-9012 مهايئ األنبوب

 8785-9012 إلى الخرطوم DISSالمهايئ، تركيبة 

 

 

مواد التشحيم والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل القائمة على 

البترول والزيت هي مواد قابلة لالشتعال، وينطوي استخدامها أثناء تشغيل 

 مخاطر.الجهاز على ال

 

توصيل القنية بالمريض بشكٍل غير سليم أو استخدامها بطريقٍة خاطئة قد 

يؤدي إلى وقوع إصابات تشمل حاالت اختناق. للحد من خطر حدوث ذلك، 

تجنب الحاالت التي قد تتسبب في أن تصبح القنية أو الخرطوم متشابكة حول 

 ل األنبوبة.قدًما( بطو 21م ) 02.2عنق المريض وأال ترفق أكثر من 

 

 قد تصاب األذنان، واألنف، والعنق بالتهيج بعد التعرض لفترة طويلة للقنية.

 للتخفيف من ذلك، ال يوصى باستخدام إال مادة التشحيم القائمة على الماء.

 

في  قد تصاب الممرات األنفية بالتهيج بعد التعرض لفترة طويلة للغاز المنتج.

  بيب بشأن استخدام ُمرطِّب أثناء العالج.حالة حدوث ذلك، استشر الط

 

استخدام بعض قطع الغيار و/أو ملحقات التحكم التي ال توصي بها جهة 

 التصنيع قد يقلل من أدائه ويخلي مسؤولية جهة التصنيع في هذا الشأن.

 

 مرجع الجزء قطع الغيار

 1025-9250 (7-8فلتر هواء الخزانة )الشكل 

 1180-9250 (00-2ت )الشكل الفلتر / كاتم الصو

 1006-9250 (08-2شبكة التهوية )الشكل 

 8068-8300 عجالت صغيرة

 0022-8400 التفاف الموصالت الرئيسية
 

 

Nuvo (PN 2010-2329 )يرجى الرجوع إلى دليل الخدمة الخاص بعائلة 

 لالطالع على التعليمات حول استبدال أي من قطع الغيار السابق ذكرها.

 تفريغ والفحصال 3
تم تغليف جهاز توليد األكسجين لحماية الجهاز من التلف أثناء النقل 

والتخزين. افحص الجهاز بعد إخراجه من الغالف للتأكد من عدم وجود 

د الجهاز.   تلف به. في حالة اكتشاف أي تلف، يُرجى االتصال بمورِّ

جوع إلى إذا لم يكن من المخطط استخدام الجهاز على الفور، يرجى الر

 شروط التخزين البيئية الواردة أدناه.

 شروط التخزين البيئية:

يجب تخزين الجهاز في مكان جاف، مع درجة حرارة محيطة تتراوح بين 

 021درجة فهرنهايت إلى  1درجة سيلزية ) 61درجة سيلزية إلى  81-

يجب تخزين  %. 92-02درجة فهرنهايت( بنسبة رطوبة نسبية تبلغ 

 له، واستخدامه في الوضع الرأسي فقط.الجهاز، ونق

افحص  –يمكن أن يتأثر تركيز األكسجين بعد فترات التخزين الطويلة 

 الجهاز قبل االستخدام.

 التركيب والتشغيل 4
 التركيب 2.0

 شروط التشغيل البيئية:

يجب تشغيل الجهاز في مكان جاف، مع درجة حرارة محيطة تتراوح بين 

 012درجة فهرنهايت إلى  21درجة سيلزية ) 21درجات سيلزية إلى  01

يمكن تشغيل  %. 92-02درجات فهرنهايت( بنسبة رطوبة نسبية تبلغ 

 80قدم( في درجة حرارة  2111م ) 0211الجهاز في ارتفاع يصل إلى 

 درجة فهرنهايت(دون التسبب في تدهور حالة المنتج. 71درجة سيلزية )

 

 ار. ال تستخدمه في محيط قابل لالنفج

لتجنب خطر حرق جهاز توليد األكسجين وانفجاره، يجب إبعاده عن مصادر 

 الحرارة، والمصادر المتوهجة، والمذيبات، واألدخنة، وما إلى ذلك.

 

يجب وضع الوحدة وتشغيلها في مكان جيد التهوية خاٍل من الملوثات أو 

 األبخرة، ومحمي من العناصر ذات اإلضاءة الجيدة.

 

لوحدة وتشغيلها في مكان، بحيث ال يتسبب موضع كل من كابل يجب وضع ا

( وأنبوب األكسجين وتخزينهما في حدوث 9-8الموصالت الرئيسية )الشكل 

ويجب إتاحة الوصول بسهولة إلى كابل الموصالت الرئيسية  خطر التعثر.

 لفصله عن الكهرباء.

 

 من أجل سالمة المريض ومنفعته، ال يسمح بإجراء تعديالت على الجهاز.

كما ال يوصى أيًضا بتوصيل الجهاز بينيًّا بأي معدات أو ملحقات غير مبي نة 

 في هذا الدليل.

 

يجب توصيل الجهاز بالطاقة كي يتم تشغيله. يوصى بتوفير مصدر احتياطي 

 ة.الستمرار التشغيل في حالة فقدان الطاق

 قطعة الوجه للمخزن المحسن

 رابطة متحركة مستطيلة

أنابيب السالمة ثالثية القناة 
 باللون األخضر الفاتح

أنابيب السالمة 
 الشفافة ثالثية القناة

 مصدر األكسجين

إنذار تصريف 

 الضغط
منفذ تصريف 

 الضغط

ء مستوى الما

 األقصى

مستوى الماء 

 األدنى

 ناشرة

منفذ مخرج 

 األكسجين
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 العربية

 

ال تستخدمه في البيئات المغناطيسية على وجه التحديد )مثل أماكن التصوير 

(، وما إلى ذلك(. فقد X-ray(، واألشعة السينية )MRIبالرنين المغناطيسي )

 يتسبب هذا األمر في عطل الجهاز.

 

نوصي بتجنب استخدام أسالك التوصيل والمحوالت، ألنها مصادر محتملة 

 دالع الحرائق.لخروج الشرر وان

  د الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص استشر مورِّ

 قدم(. 02111إلى  2111م ) 2111م و 0211االرتفاعات التي تتراوح بين 

 
الخاص بـ  A2:2014وتصنيف  EN 60529:2001يتوافق مع المعيار 

IPX1ه ، يحمي الغالف المكونات الكهربائية الداخلية من قطرات الميا

 المتساقطة بشكل رأسي.
[؛ يحمي الغالف 11.6.3] EN 60601-1:2006يتوافق مع المعيار 

المكونات الكهربائية الداخلية من انسكاب أي كوب مياه )أي محتويات 

 الُمرطِّب(.

 بدء التشغيل 2.8

)إيقاف " O( في الوضع "0-0تأكد من أن مفتاح الطاقة )الشكل  (0

 التشغيل(.

قم بفك القارورة وملئها  (:2ع الُمرطِّب )الشكل في حالة االستخدام م

بالماء المقطر حتى تصل إلى الخط )راجع تعليمات جهة التصنيع(. ثم 

ل أنبوبة  اربط الغطاء على قارورة الُمرطِّب حتى ال يوجد تسريب. وصِّ

األكسجين بفوهة مخرج الُمرطِّب. اربط الُمرطِّب مباشرةً بمخرج إنتاج 

تأكد من توصيل جميع األجزاء بصورٍة  (.2-0األكسجين )الشكل 

 صحيحة لتجنب حاالت التسرب.

 .استبدل الماء في زجاجة الُمرطِّب قبل كل عالج 

ُ   ِّ  في حالة عدم استخدام الم رط ب: بمهايئ الخرطوم  DISSاربط تركيبة                        

(PN 9012-8785 2-0( مع مخرج إنتاج األكسجين )الشكل.)  ل وصِّ

 يئ.أنبوب األكسجين بالمها

قم بتوصيل كابل الطاقة بمأخذ التيار ذي التردد والجهد الكهربي  (8

-8الصحيح كما هو محدد على الملصق التقني لجهة التصنيع )الشكل 

2.) 

لضبطه على وضع التشغيل  (0-0اضغط على مفتاح الطاقة )الشكل  (2

"I" . 

  لالطالع على  2ارجع إلى اإلنذارات وميزات السالمة في الصفحة

 لمؤشر ودالالتها.أضواء ا

( على القيمة المحددة 2-0اضبط قبضة الضبط الخاصة بالتدفق )الشكل  (2

 من قبل الطبيب.

 .عرض مقياس التدفق بشكل مستقيم لإلعدادات الدقيقة 

  يتم الحصول على تركيز األكسجين المطلوب بالشكل المعتاد خالل

 دقيقتين من بدء تشغيل الجهاز.

لخارج من جهاز التحكم )القنية األنفية أو افحص تدفق األكسجين ا (2

غيرها( بوضع الفوهة )الفوهات( على سطح كوب من الماء. يجب أن 

 ينتشر األكسجين المتدفق على سطح الماء.

 قم بضبط القنية األنفية بما يتناسب مع وجهك. (6

 إيقاف التشغيل 2.2
لضبطه ( 0-0عند االنتهاء من العالج، اضغط على مفتاح الطاقة )الشكل 

)إيقاف التشغيل( إليقاف الجهاز. يستمر تدفق الهواء " O"على الوضع 

 المشب ع باألكسجين لمدة تصل إلى حوالي دقيقة واحدة بعد توقف الجهاز.

 
تأكد أثناء التشغيل وبعد إيقاف التشغيل أن القنية متجهة بعيًدا عن األسطح 

ئد ويسبب االشتعال إذا يمكن أن يتراكم األكسجين الزا الناعمة والمالبس.

 تعرض إلى شعلة أو لهب مفتوح. 

 
 2إلى  2بعد إيقاف تشغيل الوحدة، يجب على المستخدم االنتظار لمدة من 

دقائق قبل تشغيله مرة أخرى. يجب تبديد ضغط النظام قبل إعادة تشغيل 

 الوحدة بشكل سليم.

  التنظيف والصيانة 5
 التنظيف 2.0

يجب أال يتم تنظيف إال الجزء الخارجي فقط من  :التنظيف وتعقيم الجهاز

 "O( في الوضع "0-0بعد التأكد من أن مفتاح الطاقة )الشكل  .الجهاز

)إيقاف التشغيل(، استخدم قطعة قماش جافة ناعمة أو ـ إن لزم األمر ـ 

ثم جففه جيًدا باستخدام المناديل المبللة  إسفنجة مبللة لمسح ُمغل ف الخزانة.

ول القائم على الكحول. لمنع انتشار البكتيريا والفيروسات، يجب والمحل

 القيام بذلك يوميًّا ومع كل مريض جديد.

  يجب تجنب استخدام األسيتون أو المذيبات أو أي مواد أخرى قابلة

 لالشتعال. ال تستخدم مساحيق كاشطة.

ة القابلة يجب تنظيف فلتر الهواء الخاص بالخزان التنظيف واستبدال الفالتر:

قم بتجفيفه قبل إعادة  ( بماء دافئ ومنظف منزلي.7-8لإلزالة )الشكل 

( عند 00-2يجب فحص فلتر مخرج الهواء / كاتم الصوت )الشكل  تركيبه.

كل زيارة مريض واستبداله إن لزم األمر. ال يجب استبدال فلتر المنتج 

ر( إال على يد فني إن لزم األمر )غي  ر شائع(.النهائي )غير مصو 

قم بتنظيف الُمرطِّب وفقًا لتعليمات جهة  تنظيف الملحقات واستبدالها:

وفي حالة عدم وجود تعليمات خاصة بهذا األمر، اتبع اآلتي:  التصنيع.

 أفرغ الماء من الُمرطِّب، واشطف القارورة والغطاء تحت الماء الجاري.

ورة والغطاء في قم بشكٍل منتظم بتعقيم الُمرطِّب من خالل غمر القار

محلول مطهر )نوصي بوجه عام باستخدام محلول الخل المخفف بالماء 

يجب استخدام  اشطفه تحت الماء الجاري وجفِّفه. (.01إلى  0بنسبة 

األنبوب والقنية وفقًا لتعليمات جهة التصنيع واستبدالهما لكل مريض جديد 

 لمنع انتشار البكتيريا والفيروسات.

 الصيانة 2.8
د الجهاز ال  توجد حاجة خاصة إلجراء الصيانة من قبل المريض. يقوم مورِّ

ألفضل خدمة يمكن االعتماد  الجهازبإجراء صيانة دورية لضمان تقديم 

 عليها باستمرار.

 
ال تقم بالفك لتجنب التعرض لخطر الصعق الكهربائي. قم بإحالة الصيانة إلى 

 فنيِّي الصيانة المؤهلين.

سنوات مع إجراء الصيانة الوقائية  01وقع لهذا الجهاز هو عمر الخدمة المت

 الروتينية.
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اغسل فلتر الخزانة )راجع "تنظيف الفالتر واستبدالها"(  :الصيانة الوقائية

ساعة تقريبًا من االستخدام ومع كل مريض. يوصى  011أسبوعيًّا أو بعد 

افحص فلتر  بالمزيد من عمليات التنظيف المتكررة في البيئات المتربة.

( عند زيارة كل مريض. استبدل الفلتر كل سنة 00-2هواء المدخل )الشكل 

 02111افحص تركيز األكسجين بعد كل  أو أكثر، حسب البيئة المحيطة.

سنوات للتحقق من وظيفة مؤشر حالة تركيز  2ساعة تشغيل أو بعد 

 (.OCSIاألكسجين )
ائية لألجهزة في دليل توجد تعليمات جهة التصنيع بشأن الصيانة الوق

(. تحقق من موفر الخدمة لديك 8289-8101الخدمة، )الرقم المرجعي 

للتعرف على أي تحديثات بشأن المواعيد الموصى بها. يجب أن تُجرى 

األعمال على يد فنيين مدربين بطريقٍة مناسبة ومعتمدين من جهة التصنيع. 

ات وقطع الغيار"(. يمكن ال تستخدم إال قطع الغيار األصلية )راجع "الملحق

د، عند الطلب، تقديم مخططات الدوائر الكهربية، أو قوائم قطع  للمورِّ

الغيار، أو أي تفاصيل فنية، أو أي معلومات أخرى حول االستخدام لفريق 

الفنيين المؤهل فيما يتعلق بأجزاء الجهاز التي صنفت على أنها جزء من 

 صالح من الجهة نفسها.مسؤولية جهة التصنيع أو أنها قابلة لإل

 التخلص 6
 طريقة التخلص من المخلفات 6.0

يلزم التخلص من جميع مخلفات الجهاز )دائرة المريض، والفالتر، وما إلى 

ذلك( باستخدام الطرق التي تتوافق مع ما تحدده السلطة المدنية التابع لها 

 موقع التخلص من المخلفات.

 التخلص من الجهاز 6.8
الجهاز من قِبل جهة تصنيع ذات وعٍي بيئي. معظم أجزاء تم توريد هذا 

 الجهاز قابلة إلعادة التدوير.

اتبع القوانين المحلية السائدة وخطط إعادة التدوير فيما يتعلق بالتخلص من 

الجهاز أو المكونات المستخدمة في التشغيل بشكٍل معتاد. يجب التخلص من 

عالمات الخاصة بالتخلص من أي ملحقات غير أصلية في الجهاز وفقًا لل

المخلفات الملصقة على كل منتج. وعالوة على ذلك، كجزء من توجيه 

، يجب إرسال الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز الذي EEC/92/28التوافق 

إذا كانت الوحدة تحمل  Nidek Medicalتم التخلص منه إلى شركة 

 .عالمة التوافق األوروبي 

 

 حهااستكشاف األعطال وإصال 7
 حلول أسباب محتملة مالحظات

" )تشغيل( ولكن I)تشغيل/إيقاف التشغيل( على الوضع " I/Oالزر 

 الجهاز ال يعمل.

( غير 9-8كبل الموصالت الرئيسية )الشكل 

 موصل بشكل صحيح في مقبس الحائط.
 افحص وصلة الكابل.

 اختبار عدم وجود جهد كهربي ال يعمل.

 مة()راجع اإلنذارات وميزات السال
 المكثف غير مشحون، عطل كهربائي داخلي.

( الموجود على الجزء 2-0افحص قاطع الدائرة )الشكل 

 األمامي من الوحدة؛ وأعد تشغيله إذا لزم األمر.

 

 دقائق وأعد التشغيل. 01قم بتوصيل الوحدة لمدة 

 

د الجهاز.  اتصل بمورِّ

(، وال يزال " )تشغيلI)تشغيل/إيقاف التشغيل( على الوضع " I/Oالزر 

 الضاغط يعمل مع وجود تدفق، ولكن ال تتم إضاءة الضوء األخضر.

د الجهاز. عطل بالمؤشر.  اتصل بمورِّ

" )تشغيل( لكن ال I)تشغيل/إيقاف التشغيل( على الوضع " I/Oالزر 

 يوجد تدفق. يصدر اإلنذار المسموع صوتًا متواصالً.

وصلة الهواء مكسورة أو هناك مشكلة أخرى في 

 ضغط.ال
)تشغيل/إيقاف  I/Oقم بإيقاف الجهاز بالضغط على الزر 

د الجهاز.  التشغيل( واتصل بمورِّ

" )تشغيل(، وال يزال I)تشغيل/إيقاف التشغيل( على الوضع " I/Oالزر 

الضاغط يعمل مع وجود تدفق، ولكن يصدر اإلنذار المسموع صوتًا 

 باستمرار.

 عطل كهربائي داخلي.

 

 المضغوط أو نقاء منخفض.عطل بدائرة الهواء 

)تشغيل/إيقاف  I/Oقم بإيقاف الجهاز بالضغط على الزر 

د الجهاز.  التشغيل( واتصل بمورِّ

 يتوقف الضاغط في نصف الدورة، ثم يبدأ مجدًدا بعد دقائق معدودة.

 تم تنشيط جهاز السالمة الحرارية للضاغط.

 

 فالتر متسخة.

 

 

 مروحة )مراوح( التدريب ال تعمل.

 الجهاز وانتظر حتى يهدأ. أوقف

 

قم بتنظيف فلتر الخزانة. أعد التشغيل. إذا لم يبدأ الجهاز في 

د.  العمل، فاتصل بالمورِّ

 

)تشغيل/إيقاف  I/Oقم بإيقاف الجهاز بالضغط على الزر 

د الجهاز.  التشغيل( واتصل بمورِّ

 ينقطع تدفق الهواء المشبع باألكسجين عند مخرج القنية األنفية.
بوب غير متصل أو غطاء المرطب غير األن

 محكم.
تحقق أن وصالت األنبوب محكمة القفل وأن المرطب مغلق 

 بإحكام.

 التدفق الموجود عند مخرج القنية األنفية غير منتظم.
د الجهاز في  أنبوب القنية ملتٍو أو مقيد. قم بفرد األنبوب في وضٍع مستقيم؛ واتصل بمورِّ

 حالة تلفه.
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 العربية

 ن التوافق الكهرومغناطيسيمعلومات ع 2

 الملحق أ: معلومات عن التوافق الكهرومغناطيسي

 قد يؤدي عدم اتباع المبادئ التوجيهية الواردة إلى زيادة االنبعاثات و/أو انخفاض مستوى األمان للجهاز محل النقاش. مهم:

 كهرومغناطيسي والحاجة إلى تركيبها وتشغيلها وفق معلومات التوافق الكهرومغناطيسي الواردة في هذا الدليل.تحتاج المعدات الكهربائية الطبية إلى احتياطات خاصة فيما يخص التوافق ال • 

 قد تؤثر معدات االتصال الال سلكي المنقولة والمحمولة على المعدات الكهربائية الطبية. • 

 ت إليها جهة التصنيع إلى زيادة االنبعاثات و/أو انخفاض مستوى األمان للجهاز.قد يؤدى استخدام ملحقات ومحوالت طاقة وكابالت أخرى بخالف تلك التي أشار • 

لجهاز للتأكد من تشغيله بشكل ينبغي تجنب استخدام الجهاز بالقرب من أو وسط معدات أخرى وفي حالة ضرورة استخدام الجهاز بالقرب من أو وسط معدات أخرى، يجب مراقبة ا • 
 تخدم بها.طبيعي وفق التهيئة التي سيس

 .Nidekاستخدم قطع غيار كهربائية من  • 

 المبادئ التوجيهية وإعالن جهة التصنيع ـ االنبعاثات الكهرومغناطيسية

 ي هذه البيئة.الغرض من هذا الجهاز هو االستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب أن يتأكد العميل أو المستخدم من استخدام الجهاز ف

 البيئة الكهرومغناطيسية _ المبادئ التوجيهية االمتثال ختبار االنبعاثاتا

 االنبعاثات الالسلكية

CISPR 11 

يستخدم الجهاز الطاقة الالسلكية إلجراء وظائفه الداخلية. وبالتالي، فإن االنبعاثات الالسلكية منخفضة للغاية ومن  0المجموعة 
 ة اإللكترونية المجاورة.غير المحتمل أن تسبب أي تداخل مع البيئ

 االنبعاثات الالسلكية

CISPR 11 

هذا الجهاز مناسب لالستخدام في كل المنشأت، بما في ذلك المنشأت المحلية، وتلك المتصلة مباشرةً بالشبكة  الفئة ب
د المباني المستخدمة ألغراض منزلية.  العامة إلمداد الطاقة منخفضة الجهد التي تزو 

 توافقةاالنبعاثات الم

IEC 61000-3.2 
 الفئة ب

 االمتثال االنبعاثات تذبذبات الجهد الكهربي/وميض

 المبادئ التوجيهية وإعالن جهة التصنيع ـ األمان الكهرومغناطيسية

 ام الجهاز في هذه البيئةالغرض من هذا الجهاز هو االستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب أن يتأكد العميل أو المستخدم من استخد

 البيئة الكهرومغناطيسية _ المبادئ التوجيهية االمتثال IEC 60601مستوى االختبار  اختبار األمان

 (ESDالتفريغ اإللكتروستاتي )

IEC 61000-4-2 

 كيلوفولت اتصال ±6 

 كيلوفولت هواء ±2 

 السيراميك. يجب أن تكون األرضيات من الخشب، أو الخرسانة، أو بالط االمتثال

يجب أن تكون األرض مغطاة بمادة اصطناعية، وأن تكون نسبة الرطوبة النسبية على 

 %. 21األقل 

 الذي تم إجراؤه RFIECاختبار 

61000-4-6 

 وحدة منظم الجهد 2

 كيلوهرتز 21كيلوهرتز إلى  021

النحو المحدد من  يجب أن تكون شدة المجال من أجهزة اإلرسال الالسلكية الثابتة ـ على االمتثال
فولت/الدقيقة( في كل نطاق  2مسح الموقع الكهرومغناطيسي أقل من مستوى االمتثال )

 ترددي.

 قد يحدث التداخل في المنطقة المجاورة للمعدات المميزة بالرموز التالية:

يجب عدم استخدام معدات االتصال الالسلكية المتنقلة أو المحمولة أقرب من أي جزء 

بما في ذلك الكابالت، من المسافة المحسوبة من المعادلة المطبقة في تردد من الجهاز، 

 جهاز اإلرسال.

ميجاهرتز(، القدرة )( =مستوى قدرة جهاز  80-800) (Pقدرة ) 1.2 = (dالمسافة )
 اإلرسال بالوات

( = المسافة dجيجا هرتز( المسافة ) 8.2 -ميجاهرتز  800) (Pقدرة ) 2.3 = (dالمسافة )

 تارباألم

 التردد الالسلكي المشع

IEC 61000-4-3 

 فولت/دقيقة 2

 جيجاهرتز 8.2ميجاهرتز إلى  21

 االمتثال

 تراوح مؤقت سريع في التيار الكهربائي

IEC 61000-4-4 

 كيلوفولت لخطوط اإلمداد الكهربائي ±8 

 كيلوفولت لخطوط اإلدخال/اإلخراج ±0 

رئيسي من ذلك النوع المستخدم لألغراض التجارية يجب أن تكون جودة طاقة المأخذ ال االمتثال
 العادية أو المستخدم في بيئة المستشفيات.

 التغير المفاجئ

IEC 61000-4-5 

 كيلوفولت لخطوط اإلمداد الكهربائي ±8 

 كيلوفولت لخطوط اإلدخال/اإلخراج ±0 

ألغراض التجارية يجب أن تكون جودة طاقة المأخذ الرئيسي من ذلك النوع المستخدم ل االمتثال
 العادية أو المستخدم في بيئة المستشفيات.

 هرتز( 21/61تردد القدرة )

 IEC 61000-4-8المجال المغناطيسي 

يجب أن تتجاوز الحقول المغناطيسية لتردد الطاقة مستويات خصائص الموقع النموذجي في  االمتثال أمبير/دقيقة 2
 اتالبيئة التجارية العادية أو بيئة المستشفي

انخفاضات الجهد، واالنقطاعات، ومتغيرات 
الجهد على خط إدخال اإلمداد بالطاقة. 

IEC 61000-4-8 

 

 

.( a.cهو التيار المتردد ) UT مالحظة:

لجهد المأخذ الرئيسي قبل تطبيق مستويات 

 االختبار

<2 %UT 

 دورة 1.2( لـUT% منخفض في 92)<

يسي من ذلك النوع المستخدم لألغراض التجارية يجب أن تكون جودة طاقة المأخذ الرئ االمتثال
 العادية أو المستخدم في بيئة المستشفيات.

إذا رغب مستخدم هذا الجهاز في تشغيله بشكل مستمر أثناء انقطاع مأخذ الطاقة 

 (.UPSالرئيسي، نوصي بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة غير منقطع )
21 %UT 

 دورات 2( لـUT% منخفض في 61)<

 لاالمتثا

71 %UT 

 دورة 82( لـUT% منخفض في 21)<

 االمتثال

<2 %%UT 

 ثوانٍ  2( لمدة UT% منخفض في 92)<

 يمتثل
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 EN 60601-1التوافق مع  9

 

 :EN 60601-1 ((§ 6.8.2 bالتوافق مع 

فيما يتعلق بالنتائج المترتبة على أمور السالمة،  ال يقع على عاتق جهة التصنيع، أو جهة التجميع، أو جهة التركيب، أو جهة التوزيع، المسؤولية الشخصية

 واالعتمادية، وخصائص الجهاز إال إذا:

 .قام األفراد المؤهلون المصرح لهم من قِبل الطرف المذكور هنا بأعمال تجميع، أو تركيب، أو تمديد، أو ضبط، أو تعديل، أو إصالح 
 على سبيل المثال، يتوافق التركيب المنفذ من قبل الشركات المطابقة مع قوا( .نين الكهرباء المحليةIEC/NEC) 

 .يُستخدم الجهاز وفقًا لتعليمات االستخدام 

التصنيع مسؤولية إذا كانت قطع الغيار التي يستخدمها الفنيُّون المعتمدون ألغراض الصيانة الدورية ال تتوافق مع مواصفات جهة التصنيع، فال تتحمل جهة 

 ء.وقوع أي حادث أو عدم األدا

، إال أن تشغيله قد  EEC/93/42( ويتوافق كذلك مع التوجيه األوروبيFDAيتوافق هذا الجهاز مع متطلبات قانون نظام الجودة لدى إدارة الغذاء والدواء )

أو الهواتف المحمولة، أو لوح يتأثر باألجهزة المستخدمة بالقرب منه، مثل أجهزة العالج باإلنفاذ الحراري والمعدات الجراحية الكهربائية عالية التردد، 

( واألجهزة المحمولة األخرى، أو أفران المايكروويف، أو األلواح الحثية، أو ألعاب التحكم عن بعد، أو التداخالت الكهرومغناطيسية CBالدوائر الكهربائية )

 .EN 60601-1-2األخرى التي تتجاوز المستويات المحددة من قِبل المعيار 

 

 ممثل االتحاد األوروبي
mdi Europa GmbH 

Langenhagener Str. 71 
30855 Hannover-Langenhagen 

 ألمانيا
 98 41 80-94-155-94هاتف: +
 94 41 80-94-155-94فاكس: +

info@mdi-europa.com 
www.mdi-europa.com  

 
 

Nidek Medical Products, Inc. 
3949 Valley East Industrial Drive 

Birmingham, Alabama 35217 
 الواليات المتحدة األمريكية

  8199-018-581فاكس:  0588-018-581هاتف: 


