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تعلیمات االستخدام
Mark 5 Nuvo Liteعائلة 

)Nuvo Lite وNuvo Lite 3(

جھاز تولید األكسجین

935و925و535و525بالنسبة إلى الطُُّرز: 
(والمتغیرات منھا)

[اللغة األصلیة ھي اللغة اإلنجلیزیة]

یجب أن یتلقى مریض ھذه الوحدة لیست جھاز دعم حیاة.
اض الشیخوخة، أو طفل مریض، أو أي مصاب بأحد أمر

مریض آخر غیر قادر على اإلبالغ عن شعوره باالنزعاج أثناء 
استخدام ھذا الجھاز مراقبة مضاعفة.

د ھذا الجھاز غاًزا منتًجا مشبًعا باألكسجین عالي التركیز  یزوِّ
یعزز من االحتراق السریع.

لغرفة نفسھا الموجود بالتدخین أو اللھب المكشوف في اال ُیسمح
یمكن أن یؤدي عدم بھا ھذا الجھاز أو ملحق التحكم (القنیة).

مراعاة ھذا التحذیر إلى اندالع حریق ھائل، أو إحداث ضرر 
بالممتلكات، و/أو التسبب في اإلصابة البدنیة أو الوفاة.

ال تستخدم یزید األكسجین من احتراق المواد القابلة لالشتعال.
ت، أو الشحم، أو المنتجات القائمة على البترول أو غیرھا الزی

من المواد القابلة لالشتعال على ھذا الجھاز، أو ملحق التحكم 
عنق المریض./(القنیة)، أو وجھ

إال لألفراد الذین قاموا بقراءة الجھازیجب أال ُیسمح بتشغیل ھذا 
ھذا الدلیل بالكامل واستوعبوه.

األشخاص المداومون على التدخین (بسبب -تعمال موانع االس
زیادة خطر اندالع الحرائق، كما أن احتمالیة التشخیص األسوأ 

ستقضي على الفائدة من العالج بالتدخین).

فقط℞

یحظر القانون الفیدرالي (بالوالیات المتحدة) بیع ھذا الجھاز إال من 
ح لھ، أو بأمٍر منھ. یجب أال یتم استخدام جھاز خالل طبیب مصرَّ

ح لھ. تولید األكسجین ھذا إال تحت إشراف طبیب مصرَّ
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مسرد الرموز1

ON(تشغیل الطاقة)

OFF(إیقاف تشغیل الطاقة)

اسم جھة التصنیع وعنوانھا

Bجھاز من النوع 

فئة الحمایة الثانیة

IPX1الحمایة من قطرات المیاه المتساقطة بشكل رأسي

ال تعرضھ أللسنة اللھب المكشوفة

ال تعرضھ للزیت أو الشحم

یقوم بھ الفنیون فقط/األدوات المطلوبة

دلیل الخدمة/ارجع إلى المعلومات التقنیة

دلیل المستخدم/ارجع إلى تعلیمات االستخدام

أسيیحفظ في وضٍع ر

تعامل معھ بحرص–سھل الكسر 

مؤشر اإلنذار المرئي

ممارسة خطرة أو غیر آمنة ُیمِكن أن تؤدي إلى –تحذیر
َتفاد ھذه الظروف.إصابة خطیرة أو وفاة ما لم تُ 

الممارسة الخطرة أو غیر اآلمنة التي یمكن أن تؤدي –تنبیھ 
أو اإلضرار بالممتلكات ما لم یتم /إلى حدوث إصابة طفیفة و

تجنب ھذه الحاالت.

 المعلومات مھمة بما یكفي للتأكید علیھا أو تكرارھا–مالحظة

الجھاز2
االستخدام المقصود والتشغیل2-1

Mark 5 Nuvo Lite)Nuvo Liteزة تولید األكسجین من عائلة أجھ
تستخَدم بصفتھا وسیلة لتوفیر غاز منتَج مستمر غني (Nuvo Lite 3و

باألكسجین للمرضى، من المراھَقة حتى الشیخوخة، ممن یعانون من 
ظروف صحیة تسبب انخفاض مستویات األكسجین في الدم (نقص تأكسج 

الدم).

ال تستخِدمھ إال بَْعد تحدید أو َوْصف إعداد واحد أو أكثر لضمان سالمتك،
وال تستخِدم من الملحقات -فردیًا من أجلك َوْفق مستویات نشاطك الخاصة 

إال التي كانت مستخَدمة عند تحدید إعداداتك.

أثناء الخضوع إلى العالج باألكسجین، إذا شعرت بعدم راحة أو واجھت 
ساَعدة طبیة فوًرا.أي طارئة طبیة، فاطلب م

من خالل سحب الھواء إلى فلتر Mark 5 Nuvo Liteیبدأ تشغیل عائلة 
یدخل ھذا الھواء المفلتر إلى الضاغط عبر جھاز مدخل الھواء الخارجي.
ثم یخرج الھواء المضغوط من الضاغط ویمر عبر رنان ماص وفلتر دقیق.

لمضغوط. وبعد ذلك، مبدِّل حراري، مما یقلل من درجة حرارة الھواء ا
یقوم نظام الصمام اإللكتروني بتوجیھ الھواء نحو أحد األنبوبین اللذین 
یحتویان على منخل جزیئي (طبقات المنخل). یمتص المنخل الجزیئي 
(یجذب فعلیًا) النیتروجین من الھواء أثناء دفعھ عبر طبقات المنخل. یسمح 

قبل وصولھ إلى منظم ذلك للغاز المنتج المشبَّع باألكسجین بالمرور
وبینما یقوم أحد األنبوبین بتولید الغاز المنتج، یعمل اآلخر على الضغط.

تطھیر النیتروجین الممتص، تسمى ھذه العملیة امتصاص تأرجح الضغط 
)PSA بعد المرور عبر المنظم، یتم تحدید معدل الغاز المنتج المقدم إلى .(

وأخیًرا، یمر عبر فلتر المریض من خالل صمام ضبط مقیاس التدفق.
الجزیئات الدقیقة ثم مستشعر یكتشف تركیز األكسجین في الغاز المنتج قبل 

أن یخرج من الجھاز عبر المخرج المقاوم للحریق.

میزات الجھاز2-2

)1اللوحة األمامیة (الشكل 

قاطع الدائرة–4مقبض ضبط التدفق–1

المؤشرأضواء –5مخرج إنتاج األكسجین–2

(أخضر وأصفر)مفتاح الطاقة الرئیسیة–3

)2اللوحة الخلفیة (الشكل 
فلتر ھواء/شبكة قضبان–9جھاز ترطیب (مكان محجوز)–6
)5الشكل –(فلتر المدخل أدناه ملصق فني–7

عداد الساعات–10كابل الطاقة الرئیسیة–8
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استخدم سلك التیار المتوفر.

حقق من توافق الخصائص الكھربائیة لمأخذ التیار المستخَدم مع تلك ت
) على لوحة 7-2المشار إلیھا على الملصق الفني من جھة التصنیع (الشكل 

الجھاز الخلفیة.

ھذه الوحدة ُیمِكن تزویدھا بقابس مستقَطب. یحتوي على شفرة أكبر من 
كس اتجاه القابس. وإن ظل األخرى. وإذا كانت ال تتناسب مع المنفذ، فقم بع

غیر متناسب، فاتصل بكھربائي مؤھل. ال تتجاھل میزة السالمة ھذه.

اإلنذارات ومیزات السالمة2-3

إنذاًرا مسموًعا لتحذیر المستخدم عند وقوع أي مشكالت. الجھاز یتضمن 
من أجل أن ُیمِكن سماع اإلنذار، فإن أقصى مسافة یمكن أن یبتعدھا 

نھ ال بد من تحدیدھا بحیث تناِسب مستوى الضوضاء المحیطة.المستخِدم ع

في حالة فقدان مصدر الطاقة الرئیسیة، ینشَّط لم یكَشف عن جھد كھربائي:
إنذار مسموع متقطع وینطفئ الضوء األخضر.

 أثناء عدم 3-1اختبر اإلنذار من خالل تشغیل مفتاح الطاقة (الشكل (
في مأخذ التیار.توصیل كابل الطاقة الرئیسیة 

وحدة مراقبة تركیز األكسجین ھي وحدة مؤشر حالة تركیز األكسجین:
إلكترونیة قادرة على فحص التركیز الفّعال لألكسجین المنبعث من جھاز 
التولید. وتقیس وحدة مراقبة األكسجین التركیز، وتنَشِّط إنذاًرا مسموًعا 

بة المئویة لنقطة ضبط اإلنذار. وإنذاًرا مرئیًا إذا كان التركیز أقل من النس
) التي موقعھا 5-1عند بدء تشغیل الجھاز، تعمل أضواء المؤشر (الشكل 

في اللوحة األمامیة كما ھو موضح أدناه.

یشیر ھذا الضوء إلى توصیل جھاز التولید بالتیار المؤشر األخضر:
الكھربائي وأنھ جاھز لتوفیر ھواء غنیًا باألكسجین إلى المریض.


عند تشغیل الطاقة أولًیا، سیومض ضوء المؤشر ھذا باللون األخضر حتى 

وھذا ینبغي أن یحدث خالل یصل الجھاز إلى ظروف التشغیل العادیة.
دقیقتین تقریًبا.

ھذا الضوء وإنذار مسموع مستمر سینشطان عندما المؤشر األصفر:
یقل مستوى تركیز األكسجین عن نقطة الضبط.

تشتمل على ضوء مؤشر أحمر.2018ة قَْبل عام األجھزة المصنوع


ال یلزم إجراء صیانة خاصة لھ. تضبط جھة التصنیع نقطة ضبط اإلنذار 

وال یمكن تعدیل اإلعداد. 

.٪3±٪85جمیع ُطرز وحدات مؤشر حالة تركیز األكسجین ُتضبط على 

سداد. إذا تم تزویده، یتضمن الجھاز إنذاًرا لالنالكشف عن قنیة مسدودة:
سیشغَّل إنذار مسموع مستمر ویضاء كال ضوءي المؤشرین فوًرا في حالة 

انسداد تدفق األكسجین إلى المریض.

إذا انخفض الضغط بسبب عطل میكانیكي، فسیومض الكشف عن أعطال:
ضوء المؤشر باللون األصفر وسیصدر إنذار مسموع مستمر.

فاضغط على مفتاح الطاقة إذا حدث أي من ظروف اإلنذار الواردة أعاله،
(إیقاف التشغیل)."O") لضبطھ على الوضع 3-1(الشكل 

د الجھاز من أجل خدمة الجھاز. اتصل بمورِّ

محرك الضاغط یحمیھ مفتاح حراري موجود في ملف السالمة الحراریة:
. وھناك مروحة محوریة أنبوبیة واحدة درجة مئویة)5± 145(الجزء الساكن 

د حجیرة الضاغط.تبَرِّ

الوقایة الكھربائیة: 

أمبیر مدمج في الخزانة األمامیة بجمیع الطُرز 5یوجد قاطع دائرة بقدرة •
فولت230ذات الجھد الكھربي 

أمبیر مدمج في الخزانة األمامیة بجمیع 10یوجد قاطع دائرة بقدرة •
فولت115الطُرز ذات الجھد الكھربي 

)EN60601-1(المعیار أجھزة الفئة الثانیة بأغلفة معزولة•

ھذا یُركَّب على مخرج الضاغط ویعایَر على القیمة صمام السالمة:
رطالً لكل بوصة مربعة).50بار (3.4

د بخندق حائل للحریق عند مخرج خندق حائل للحریق: ھذا الجھاز مزوَّ
وھذا الحائل سیمنع النار من دخول الجھاز.).2-1إنتاج األكسجین (الشكل 

ء الجھاز والمواصفاتأدا2-4
درجة مئویة 21یتم توضیح قیم أداء الجھاز (تحدیًدا تركیز األكسجین) عند 

درجة فھرنھایت) وضغط جوي بقیمة واحد. وقد تتغیر المواصفات مع 70(
تغیر درجة الحرارة واالرتفاع عن سطح األرض.

525925535935الطراز

الوصف
لترات 5

في الدقیقة 
فولت115

لترات 5
في الدقیقة 

فولت230

لترات 3
في الدقیقة 

فولت115

لترات 3
في الدقیقة 

فولت230

ھرتز50ھرتز60ھرتز50ھرتز60التردد

وات180وات210وات300وات330متوسط الطاقة

الفئة الثانیةفئة الحمایة

حمایة المأخذ 
الرئیسي

أمبیر5أمبیر5أمبیر5أمبیر10

توسط محتوى م
األكسجین 

عند لترین/دقیقة 

 <90٪

عند لترین/دقیقة 

 <90٪

متوسط محتوى 
األكسجین

لترات/دقیقة5عند 

٪95.5إلى ٪87من 

لترات/دقیقة3عند 

٪95.5إلى ٪87من 

تدفق اللترات
لترات 5إلى 0.125من 

في الدقیقة
لترات 3إلى 0.125من 

في الدقیقة

الضغط على 
المخرج

أرطال لكل بوصة مربعة7أرطال لكل بوصة مربعة7

األبعاد 

× (الطول 
× العرض 
االرتفاع)

بوصة)23× 9× 14سم (58.5× 23× 36

رطالً)*32كجم (14.5الوزن

مستوى 
الضوضاء

دیسیبل58< 

* الوزن حسب الطراز والمیزات

یساوي التدفق الموفر وفق المعیارEN ISO 80601-2-69 التدفق المحدد
مل/الدقیقة، أیھما أكبر.200أو ٪10± بمقیاس التدفق في حدود 


من القیمة الموضحة ٪10± ال یتجاوز التفاوت في أقصى تدفق موصى بھ 

كیلو باسكال 6.9بینما یكون الضغط المرتد على مخرج الجھاز قیمتھ 
رطل لكل بوصة مربعة).1(

مباشر أو غیر مباشرالمواد المتصلة بالمریض بشكلٍ 

بولي كربونات/ABSُمغلَّف جھاز التولید

بولي كربوناتالملصقات المطبوعة

نیلون)3-1مفتاح الطاقة (الشكل 

ُصْلب ال یصدأ، أو أشابة )2-1مخرج إنتاج األكسجین (الشكل 
نحاس أصفر، أو ألومنیوم
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3الشكل -جھاز ترطیب 
4الشكل -القنیة 

ABS)1-1مقبض ضبط التدفق (الشكل 

بولیستر)9-2لشكل فلتر ھواء الخزانة (ا

بولي فینیل كلوراید)8-2كابل الطاقة الرئیسیة (الشكل 

بولي بروبیلین)5فلتر المدخل (الشكل 

بولي بروبیلینالُمرِطب

نایلونعجالت صغیرة

األلومنیوم، و/أو بولیفینیل ماسورة/أنبوب
كلورید، و/أو بولي یوریثین، 

و/أو سیلیكون

ارالملحقات وقطع الغی2-5
متوافقة مع األكسجین، الجھازیجب أن تكون الملحقات المستخدمة مع 

ومصممة لالستخدام في العالج باألكسجین، ومتوافقة بیولوجیًّا، ومتوافقة 
مع المتطلبات العامة لقوانین نظام الجودة لدى إدارة الغذاء والدواء 

)FDA 93/42)، أو تتوافق مع التوجیھ األوروبي/EECبات ، أو أي متطل
تنظیمیة مطبقة أخرى.

.Nidek Medical Products, Incتمتثل الملحقات التالیة ـ المتوفرة من 
د الجھاز للحصول على ھذه  والموزعین لدینا لھذه المتطلبات. اتصل بمورِّ

الملحقات.

مرجع الجزءالملحقات

8774-9012لترات في الدقیقة)5إلى 1الُمرطِّب (من 

لترات 5إلى 1أقدام) (من 7م (2نابیب القنیة مع توصیل أ
في الدقیقة)

9012-8780

8781-9012قدًما)25م (7.7توصیل أنابیب التمدید 

8783-9012مھایئ األنبوب

المستحضرات التجمیلیة أو الجلدیة أو المشحمات التي قاعدتھا زیتیة أو بترولیة 
الجھاز خطًرا.تكون قابلة لالشتعال واستخدامھا أثناء تشغیل 

توصیل القنیة بالمریض بشكٍل غیر سلیم أو استخدامھا بطریقٍة خاطئة قد 
یؤدي إلى وقوع إصابات تشمل حاالت اختناق. للحد من خطر حدوث ذلك، 

تجنب الحاالت التي قد تتسبب في أن تصبح القنیة أو الخرطوم متشابكة حول 
ا) بطول األنبوبة.قدمً 50م (15.5عنق المریض وأال ترفق أكثر من 

قد تصاب األذنان، واألنف، والعنق بالتھیج بعد التعرض لفترة طویلة للقنیة. 
للتخفیف من ذلك، ال یوصى باستخدام إال مادة التشحیم القائمة على الماء.

قد تصاب الممرات األنفیة بالتھیج بعد التعرض لفترة طویلة للغاز المنتج.
ب أثناء العالج.في حالة حدوث ذلك، است شر الطبیب بشأن استخدام ُمرطِّ

استخدام بعض قطع الغیار و/أو ملحقات التحكم التي ال توصي بھا جھة 
التصنیع قد یقلل من أدائھ ویخلي مسؤولیة جھة التصنیع في ھذا الشأن.

مرجع القطعةقطع الغیار

1025-8400)9-2فلتر ھواء الخزانة (الشكل 

1180-8400أدناه)9-2ل (الشكل فلتر المدخ

0108-8400)9-2شبكة قضبان التھویة (الشكل 

8068-8300عجالت صغیرة

0022-8400التفاف الموصالت الرئیسیة

) Nuvo Lite)PN 2010-8405یرجى الرجوع إلى دلیل صیانة 
لمعرفة تعلیمات بشأن استبدال أي من قطع الغیار الواردة أعاله.

غ والفحصالتفری3
تم تغلیف جھاز تولید األكسجین لحمایة الجھاز من التلف أثناء النقل 
والتخزین. افحص الجھاز بعد إخراجھ من الغالف للتأكد من عدم وجود 

د الجھاز. تلف بھ. في حالة اكتشاف أي تلف، یُرجى االتصال بمورِّ

روف فوًرا، یرجى الرجوع إلى ظالجھاز إذا لم یكن من المخطط استخدام 
التخزین البیئیة أدناه.

ظروف التخزین البیئیة:
ینبغي تخزینھ في مكان جاف، بدرجة حرارة محیطة تتراوح بین الجھاز

درجة فھرنھایت) ورطوبة نسبیة 140إلى 0درجة مئویة (60إلى 20-
ن وینقَل ویستخَدم إال في الوضع الرأسي..٪95إلى 15من  وال بد أال یخزَّ

افحص –ثر تركیز األكسجین بعد فترات التخزین الطویلة یمكن أن یتأ
الجھاز قبل االستخدام.

التركیب والتشغیل4
التركیب4-1

شروط التشغیل البیئیة:
الجھاز ینبغي تشغیلھ في مكان جاف، بدرجة حرارة محیطة تتراوح بین 

درجات فھرنھایت) ورطوبة نسبیة 105إلى 50درجة مئویة (40إلى 10
ترم2200. ویمكن تشغیل الجھاز عند ارتفاع یصل إلى ٪95إلى 15من 

درجة فھرنھایت) من 70درجة مئویة (21قدم) في درجة حرارة 7500(
دون التسبب في تدھور حالة المنتَج.

ال تستخدمھ في جو قابل لالنفجار.

لتجنب خطر حرق جھاز تولید األكسجین وانفجاره، یجب إبعاده عن مصادر 
، والمصادر المتوھجة، والمذیبات، واألدخنة، وما إلى ذلك.الحرارة

الوحدة ینبغي وضعھا وتشغیلھا في مكان جید التھویة خاٍل من الملوثات 
أو األبخرة، ومحمي من العناصر ذات اإلضاءة الجیدة.

الوحدة ینبغي وضعھا وتشغیلھا في مكان حیث موضع كل من كابل الطاقة 
) وتوصیل أنابیب األكسجین وتخزینھما ال یشكِّال خطر 8- 2الرئیسیة (الشكل 

تعُثر. وتنبغي إتاحة الوصول بسھولة إلى كابل الطاقة الرئیسیة من أجل فصلھ.

من أجل سالمة المریض ومنفعتھ، ال یسمح بإجراء تعدیالت على الجھاز.
ا بأي معدات أو ملحقات غیر م بیَّنة كما ال یوصى أیًضا بتوصیل الجھاز بینّیً

في ھذا الدلیل.
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5الشكل -فلتر المدخل 

(تحت فلتر الھواء وشبكة القضبان)

یجب توصیل الجھاز بالطاقة كي یتم تشغیلھ. یوصى بتوفیر مصدر احتیاطي 
الستمرار التشغیل في حالة فقدان الطاقة.

ال تستخدمھ في البیئات المغناطیسیة على وجھ التحدید (مثل أماكن التصویر 
إلى ذلك). )، وما X-ray)، واألشعة السینیة (MRIبالرنین المغناطیسي (

فقد یتسبب ھذا األمر في عطل الجھاز.

نوصي بعدم استخدام أسالك تمدید ومھایئات، ألنھا مصادر محتملة لخروج 
الشرر واندالع الحرائق.

 د الجھاز لمزید من المعلومات بخصوص االرتفاعات التي استشْر مورِّ
قدم).13000إلى 7500(متر4000ومتر2200تتراوح بین 


الختبارات A2:2014والتصنیف EN 60529:2001متوافق مع المعیار 

IPX1 یحمي ُمغلَّف المكونات الكھربائیة الداخلیة من قطرات المیاه ،
المتساقطة رأسًیا.

؛ یحمي الغالف EN 60601-1:2006 [11.6.3]یتوافق مع المعیار 
یات المكونات الكھربائیة الداخلیة من انسكاب أي كوب میاه (أي محتو

ب). الُمرطِّ

بدء التشغیل4-2

(إیقاف التشغیل)."O") في الوضع 1- 1تأكد أن مفتاح الطاقة (الشكل ) 1

فُّك القارورة واملئھا ):3في حالة االستخدام مع جھاز ترطیب (الشكل 
ماء مقطًرا حتى الخط (انظر تعلیمات جھة التصنیع). ثم اربط الغطاء 

ل أنبوبة األكسجین تسریب.على قارورة الُمرطِّب حتى ال یوجد َوصِّ
بفوھة مخرج جھاز الترطیب. اربط لولبیًا جھاز الترطیب مباشرة بعدة 
خرطوم المریض المزودة (توصیل األنابیب والكوع) المتصلة بمخرج 

تأكد من توصیل جمیع القطع توصیالً ).2-1إنتاج األكسجین (الشكل 
صحیًحا لتفادي التسربات.

 زجاجة جھاز الترطیب قبل كل معالَجة.استبدل الماء في

اخلع عدة خرطوم المریض في حالة عدم استخدام جھاز ترطیب:
ل أنبوب 3-1المربوطة بمخرج إنتاج األكسجین (الشكل  ) وَوصِّ

األكسجین مباشرة بالمخرج.

اقبس كابل الطاقة في مأخذ التیار ذي التردد والجھد الكھربائي ) 2
لملصق الفني من جھة التصنیع الصحیحین، حسب المحدد على ا

).7-2(الشكل 

. "I"لضبطھ على وضع التشغیل )3- 1اضغط على مفتاح الطاقة (الشكل ) 3

 لالطالع على 3انظر اإلنذارات ومیزات السالمة في الصفحة
أضواء المؤشر ودالالتھا.

) إلى القیمة الموصوفة.1-1أَِدْر مقبض ضبط التدفق (الشكل ) 4

 المطلوب یكون عادة الحصول علیھ خالل دقیقتین تركیز األكسجین
من بدء تشغیل الجھاز.

افحص تدفق األكسجین الخارج من جھاز التحكم (القنیة األنفیة أو ) 5
غیرھا) بوضع الفوھة (الفوھات) على سطح كوب من الماء. یجب أن 

ینتشر األكسجین المتدفق على سطح الماء.

ع وجھك.قم بضبط القنیة األنفیة بما یتناسب م) 6

إیقاف التشغیل4-3
) لضبطھ 3-1عند اإلنتھاء من المعالَجة، اضغط على مفتاح الطاقة (الشكل 

(إیقاف التشغیل) إلیقاف تشغیل الجھاز. ویستمر تدفق "O"على الوضع 
الھواء الغني باألكسجین لمدة دقیقة واحدة تقریبًا بعد إیقاف تشغیل الجھاز.

إیقاف التشغیل أن القنیة متجھة بعیًدا عن األسطح تأكد أثناء التشغیل وبعد 
یمكن أن یتراكم األكسجین الزائد ویسبب االشتعال إذا الناعمة والمالبس.

تعرض إلى شعلة أو لھب مفتوح. 


إلى 3بعد إیقاف تشغیل الوحدة، یجب على المستخدم االنتظار لمدة من 

ضغط النظام قَْبل إعادة دقائق قبل تشغیلھ مرة أخرى. وال بد من تبدید5
تشغیل الوحدة كما ینبغي.

التنظیف والصیانة 5
التنظیف5-1

بعد إال السطح الخارجي.الجھازال ینظَّف من تنظیف جھازك وتعقیمھ:

(إیقاف التشغیل) " O") في الوضع 3-1التأكد أن مفتاح الطاقة (الشكل 

نجة رطبة في مسح ُمغلَّف استخدم قطعة قماش جافة ناعمة أو ـ إن لَِزم ـ إسف
بَْعدئذ جففھ تماًما باستخدام منادیل مبللة ومحلول قاعدتھ كحولیة. الخزانة.

لمنع انتشار البكتیریا والفیروسات، یجب القیام بذلك یومیًّا ومع كل مریض 
جدید.

 یجب تجنب استخدام األسیتون أو المذیبات أو أي مواد أخرى قابلة
مساحیق كاشطة.لالشتعال. وال تستخِدم

) 9-2فلتر ھواء الخزانة القابلة للخلع (الشكل التنظیف واستبدال الفالتر:
البد من َجفِّفھ قبل إعادة تركیبھ.البد من تنظیفھ بماء دافئ ومنظف منزلي.

ص فلتر المدخل كاتم الصوت /تفحُّ
) عند كل زیارة مریض 5(انظر الشكل 

تبِدل واستبدالھ إن لَِزم. وینبغي أال یس
ر) إال  فلتر المنتج النھائي (غیر مصوَّ

فني إن لَِزم (غیر شائع).

نَظِّف تنظیف الملحقات واستبدالھا:
جھاز الترطیب وفقًا لتعلیمات جھة 

وفي حالة عدم وجود تعلیمات التصنیع.
خاصة بھذا األمر، اتبع اآلتي: أفرغ 

قم الجاري.الماء من الُمرطِّب، واشطف القارورة والغطاء تحت الماء 
بشكٍل منتظم بتعقیم الُمرطِّب من خالل غمر القارورة والغطاء في محلول 

1مطھر (نوصي بوجھ عام باستخدام محلول الخل المخفف بالماء بنسبة 
یجب استخدام األنبوب والقنیة ). اشطفھ تحت الماء الجاري وجفِّفھ.10إلى 

جدید لمنع انتشار وفقًا لتعلیمات جھة التصنیع واستبدالھما لكل مریض
البكتیریا والفیروسات.

الصیانة5-2
لیس ھناك احتیاجات صیانة خاصة ینفذھا المریض. یؤدي مورد جھازك 

.الجھازعملیات صیانة دوریة لضمان خدمة مستمرة وموثوقة من 
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ال َتفُّك الجھاز تفادًیا لخطر الصعق الكھربائي. ارجع في الخدمات إلى 
أفرادھا المؤھلین.

سنوات مع الصیانة الوقائیة 10ُعْمر الخدمة المتوقَّع من ھذا الجھاز 
االعتیادیة والمطلوبة.

اغسل فلتر الخزانة (انظر "تنظیف الفالتر واستبدالھا") :الصیانة الوقائیة
ساعة تقریبًا من االستخدام ولكل مریض. یوصى 100أسبوعیًّا أو بعد 

تفحَّص فلتر ھواء المدخل تربة.بزیادة تكرار التنظیف في البیئات الم
) عند زیارة كل مریض. استبدل الفلتر سنویًا أو أكثر تكراریة، 5(الشكل 

ألف ساعة 15افحص تركیز األكسجین كل حسب البیئة المحیطة.
سنوات للتحقق من وظیفة مؤشر حالة تركیز األكسجین.3أو 

محدَّدة في دلیل تعلیمات جھة التصنیع بشأن الصیانة الوقائیة لألجھزة 
). تحقق من موفر الخدمة لدیك للتعرف 8405-2010الخدمة، (المرجع 

على أي تحدیثات بشأن المواعید الموصى بھا. یجب أن تُجرى األعمال 
على ید فنیین مدربین بطریقٍة مناسبة ومعتمدین من جھة التصنیع. 

یار"). یمكن ال تستخدم إال قطع الغیار األصلیة (راجع "الملحقات وقطع الغ
د، عند الطلب، تقدیم مخططات الدوائر الكھربیة، أو قوائم قطع  للمورِّ
الغیار، أو أي تفاصیل فنیة، أو أي معلومات أخرى حول االستخدام لفریق 
الفنیین المؤھل فیما یتعلق بأجزاء الجھاز التي صنفت على أنھا جزء من 

جھة نفسھا.مسؤولیة جھة التصنیع أو أنھا قابلة لإلصالح من ال

التخلص6
طریقة التخلص من المخلفات6-1

یلزم التخلص من جمیع مخلفات الجھاز (دائرة المریض، والفالتر، وما إلى 
ذلك) باستخدام الطرق التي تتوافق مع ما تحدده السلطة المدنیة التابع لھا 

موقع التخلص من المخلفات.

التخلص من الجھاز6-2
بل جھة تصنیع ذات وعٍي بیئي. معظم أجزاء تم تورید ھذا الجھاز من قِ 
الجھاز قابلة إلعادة التدویر.

اتبع القوانین المحلیة السائدة وخطط إعادة التدویر فیما یتعلق بالتخلص من 
الجھاز أو المكونات المستخدمة في التشغیل بشكٍل معتاد. یجب التخلص من 

صة بالتخلص من أي ملحقات غیر أصلیة في الجھاز وفقًا للعالمات الخا
المخلفات الملصقة على كل منتج. وعالوة على ذلك، كجزء من توجیھ 

، یجب إرسال الرقم التسلسلي الخاص بالجھاز الذي EEC/93/42التوافق 
إذا كانت الوحدة تحمل Nidek Medicalتم التخلص منھ إلى شركة 

.عالمة التوافق األوروبي 

استكشاف األعطال وإصالحھا7
حلولأسباب محتملةتمالحظا

" (تشغیل) ولكن I(تشغیل/إیقاف التشغیل) في الوضع "I-Oالزر 
الجھاز ال یعمل.

) موصل 8-2كابل الطاقة الرئیسیة (الشكل 
توصیالً غیر صحیح في مقبس الحائط.

افحص وصلة الكابل.

اختبار عدم وجود جھد كھربي ال یعمل.

(راجع اإلنذارات ومیزات السالمة)
ف غیر مشحون، عطل كھربائي داخلي.المكثِّ 

) في الجزء األمامي من 4-1افحص قاطع الدائرة (الشكل 
الوحدة؛ وأَِعْد ضبطھ إذا لَِزم.

دقائق وأعد االختبار.10اقبس الوحدة لمدة 

د جھازك. اتصل بمورِّ

(تشغیل)، والضاغط یعمل، "I") في الوضع 3- 1مفتاح الطاقة (الشكل 
ولكن الضوء األخضر ال یضاء.وھناك تدفق،

د جھازك.مؤشر معطل. اتصل بمورِّ

(تشغیل) ولكن لیس ھناك "I") في الوضع 3- 1مفتاح الطاقة (الشكل 
تدفق.

اإلنذار المسموع یصدر مستمًرا.

وصلة الھواء المضغوط مكسورة أو ھناك مشكلة 
أخرى في الضغط.

قة أَوقِف تشغیل الجھاز بالضغط على زر مفتاح الطا
).3-1(الشكل 

د جھازك. اتصل بمورِّ

(تشغیل)، والضاغط یعمل، "I") في الوضع 3- 1مفتاح الطاقة (الشكل 
وھناك تدفق، ولكن اإلنذار المسموع یصدر مستمًرا.

أَوقِف تشغیل الجھاز بالضغط على زر مفتاح الطاقة عطل كھربائي داخلي.
).3-1(الشكل 

د جھازك. اتصل بمورِّ
ائرة الھواء المضغوط أو نقاء عطل في د
منخفض.

یتوقف الضاغط في نصف الدورة، ثم یبدأ مجدًدا بعد دقائق قلیلة.

أَوقِف تشغیل الجھاز وانتظر حتى یھدأ.تنشَّط جھاز السالمة الحراریة للضاغط.

فالتر متسخة.
َنظِّف فلتر الخزانة. أعد التشغیل. إذا لم یبدأ تشغیل الجھاز، 

د جھازك.فاتصل بمورِّ 

مروحة (مراوح) التبرید ال تعمل.
أَوقِف تشغیل الجھاز بالضغط على زر مفتاح الطاقة 

).3-1(الشكل 

د جھازك. اتصل بمورِّ

ینقطع تدفق الھواء الغني باألكسجین عند مخرج القنیة األنفیة.
األنبوب غیر متصل أو غطاء المرطب غیر 

محكم.
لقفل وأن المرطب مغلق تحقق أن وصالت األنبوب محكمة ا

بإحكام.

توصیل أنابیب القنیة ملتٍو أو مقید.التدفق الموجود عند مخرج القنیة األنفیة غیر منتظم.
افرد توصیل األنابیب مستقیًما.

د جھازك في حالة تلفھ. واتصل بمورِّ
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معلومات عن التوافق الكھرومغناطیسي8

یسيالملحق أ: معلومات عن التوافق الكھرومغناط

قد یؤدي عدم اتباع المبادئ التوجیھیة الواردة إلى زیادة االنبعاثات و/أو انخفاض مستوى األمان للجھاز محل النقاش.مھم:

رومغناطیسي الواردة في ھذا الدلیل.توافق الكھتحتاج المعدات الكھربائیة الطبیة إلى احتیاطات خاصة فیما یخص التوافق الكھرومغناطیسي والحاجة إلى تركیبھا وتشغیلھا وفق معلومات ال•

.قد تؤثر معدات االتصال الال سلكي المنقولة والمحمولة على المعدات الكھربائیة الطبیة•

جھاز.ى األمان للقد یؤدى استخدام ملحقات ومحوالت طاقة وكابالت أخرى بخالف تلك التي أشارت إلیھا جھة التصنیع إلى زیادة االنبعاثات و/أو انخفاض مستو•

لجھاز للتأكد من تشغیلھ بشكل طبیعي وفق التھیئة ینبغي تجنب استخدام الجھاز بالقرب من أو وسط معدات أخرى وفي حالة ضرورة استخدام الجھاز بالقرب من أو وسط معدات أخرى، یجب مراقبة ا•
.التي سیستخدم بھا

.Nidekاستخدم قطع غیار كھربائیة من •

االنبعاثات الكھرومغناطیسیة–الن جھة التصنیع المبادئ التوجیھیة وإع

ي ھذه البیئة.الغرض من ھذا الجھاز ھو االستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه. یجب أن یتأكد العمیل أو المستخدم من استخدام الجھاز ف

المبادئ التوجیھیة–البیئة الكھرومغناطیسیة االمتثالاختبار االنبعاثات

االنبعاثات الالسلكیة

CISPR 11

یستخدم الجھاز الطاقة الالسلكیة إلجراء وظائفھ الداخلیة. وبالتالي، فإن االنبعاثات الالسلكیة منخفضة للغایة 1المجموعة 
ومن غیر المحتمل أن تسبب أي تداخل مع البیئة اإللكترونیة المجاورة.

االنبعاثات الالسلكیة

CISPR 11

جھاز مناسب لالستخدام في كل المنشأت، بما في ذلك المنشأت المحلیة، وتلك المتصلة مباشرةً بالشبكة ھذا الBالفئة 
د المباني المستخدمة ألغراض منزلیة. العامة إلمداد الطاقة منخفضة الجھد التي تزوَّ

االنبعاثات المتوافقة

IEC 61000-3.2
Aالفئة 

االمتثالاالنبعاثاتتذبذبات الجھد الكھربي/ومیض

المبادئ التوجیھیة وإعالن جھة التصنیع ـ األمان الكھرومغناطیسیة

ي ھذه البیئةالغرض من ھذا الجھاز ھو االستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه. یجب أن یتأكد العمیل أو المستخدم من استخدام الجھاز ف

المبادئ التوجیھیة–البیئة الكھرومغناطیسیة ثالاالمتIEC 60601مستوى االختبار اختبار األمان

)ESDالتفریغ اإللكتروستاتي (

IEC 61000-4-2

كیلوفولت اتصال±6 

كیلوفولت ھواء±8 

یجب أن تكون األرضیات من الخشب، أو الخرسانة، أو بالط السیرامیك.االمتثال

.٪30طوبة النسبیة على األقل یجب أن تكون األرض مغطاة بمادة اصطناعیة، وأن تكون نسبة الر

الذي تم إجراؤهRFIECاختبار 

61000-4-6

وحدة منظم الجھد3

كیلوھرتز80كیلوھرتز إلى 150

یجب أن تكون شدة المجال من أجھزة اإلرسال الالسلكیة الثابتة ـ على النحو المحدد من مسح االمتثال
ولت/الدقیقة) في كل نطاق ترددي.ف3الموقع الكھرومغناطیسي أقل من مستوى االمتثال (

قد یحدث التداخل في المنطقة المجاورة للمعدات الممیزة بالرموز التالیة:

یجب عدم استخدام معدات االتصال الالسلكیة المتنقلة أو المحمولة أقرب من أي جزء من 
جھاز الجھاز، بما في ذلك الكابالت، من المسافة المحسوبة من المعادلة المطبقة في تردد 

اإلرسال.

مستوى قدرة جھاز ) =Pمیجاھرتز)، القدرة (80-800((P)قدرة 1.2) = d(المسافة 

اإلرسال بالوات

، جیجاھرتز)2.5-میجاھرتز 800القدرة (2.3= (d)المسافة
)d قد یحدث التداخل في جوار المعدات الممیزة ) = المسافة بالمتر

بالرمز التالي:

لمشعالتردد الالسلكي ا

IEC 61000-4-3

فولت/دقیقة3

جیجاھرتز2.5میجاھرتز إلى 80

االمتثال

تراوح مؤقت سریع في التیار الكھربائي

IEC 61000-4-4

كیلوفولت لخطوط اإلمداد الكھربائي±2 

كیلوفولت لخطوط اإلدخال/اإلخراج±1 
ستخدم لألغراض التجاریة یجب أن تكون جودة طاقة المأخذ الرئیسي من ذلك النوع الماالمتثال

العادیة أو المستخدم في بیئة المستشفیات.

التغیر المفاجئ

IEC 61000-4-5

كیلوفولت لخطوط اإلمداد الكھربائي±2 

كیلوفولت لخطوط اإلدخال/اإلخراج±1 

یجب أن تكون جودة طاقة المأخذ الرئیسي من ذلك النوع المستخدم لألغراض التجاریة االمتثال
ة أو المستخدم في بیئة المستشفیات.العادی

ھرتز)50/60تردد القدرة (

IEC 61000-4-8المجال المغناطیسي 

یجب أن تتجاوز الحقول المغناطیسیة لتردد الطاقة مستویات خصائص الموقع االمتثالأمبیر/دقیقة3
النموذجي في البیئة التجاریة العادیة أو بیئة المستشفیات

النقطاعات، ومتغیرات انخفاضات الجھد، وا

الجھد على خط إدخال اإلمداد بالطاقة. 

IEC 61000-4-8

) لجھد .a.cھو التیار المتردد (TUمالحظة:
المأخذ الرئیسي قبل تطبیق مستویات االختبار

>5 ٪TU

دورة0.5) لـTU٪ منخفض في 95(>
ستخدم لألغراض یجب أن تكون جودة طاقة المأخذ الرئیسي من ذلك النوع الماالمتثال

التجاریة العادیة أو المستخدم في بیئة المستشفیات.

إذا رغب مستخدم ھذا الجھاز في تشغیلھ بشكل مستمر أثناء انقطاع مأخذ الطاقة 

).UPSالرئیسي، نوصي بتوصیل الجھاز بمصدر طاقة غیر منقطع (
40٪TU

دورات5) لـTUمنخفض في 60٪(>
االمتثال

70٪TU

دورة25) لـTUخفض في من30٪(>

االمتثال

>5٪TU

ثوانٍ 5) لمدة TUمنخفض في 95٪(>
االمتثال

م لیعمل في بیئة حیث اضطرابات ا ز أن یساعد لترددات الالسلكیة قید التحكم. یمكن لمستخدم الجھاالمساحة الفاصلة الموصى بھا بین معدات االتصال الالسلكیة المتنقلة والمحمولة والجھاز. الجھاز مصمَّ

في منع التداخل الكھرومغناطیسي، من خالل المحافظة على حد المسافة األدنى بین الجھاز ومعدات االتصال الالسلكیة، كما ھو موضح أدناه.

تقدیر إنتاج الطاقة القصوى لجھاز اإلرسال 
(وات)

المسافة الفاصلة وفقًا لتردد جھاز اإلرسال (م)

میجاھرتز إلى 80رتزمیجاھ80كیلوھرتز إلى 150
میجاھرتز800

جیجاھرتز2.5میجاھرتز إلى 800

1.2-المسافة قدرة فولتیة1.2-المسافة 
قدرة فولتیة

قدرة فولتیة2.3-المسافة 

0.010.120.120.23

0.10.380.380.73

11.21.22.3

103.83.87.3

100121223
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EN 60601-1التوافق مع 9
:EN 60601-1(§ 6.8.2 b)التوافق مع 

لى أمور السالمة، ال یقع على عاتق جھة التصنیع، أو جھة التجمیع، أو جھة التركیب، أو جھة التوزیع، المسؤولیة الشخصیة فیما یتعلق بالنتائج المترتبة ع
واالعتمادیة، وخصائص الجھاز إال إذا:

رف المذكور ھنا بأعمال تجمیع، أو تركیب، أو تمدید، أو ضبط، أو تعدیل، أو إصالح.قام األفراد المؤھلون المصرح لھم من ِقبل الط•
)IEC/NECیتوافق التركیب المنفذ من قبل الشركات المطابقة مع قوانین الكھرباء المحلیة. (على سبیل المثال، •
ُیستخدم الجھاز وفًقا لتعلیمات االستخدام.•

نیُّون المعتمدون ألغراض الصیانة الدوریة ال تتوافق مع مواصفات جھة التصنیع، فال تتحمل جھة التصنیع مسؤولیة إذا كانت قطع الغیار التي یستخدمھا الف
وقوع أي حادث أو عدم األداء.

 أن تشغیلھ ، إالEEC/93/42) ویتوافق كذلك مع التوجیھ األوروبي FDAیتوافق ھذا الجھاز مع متطلبات قانون نظام الجودة لدى إدارة الغذاء والدواء (
تف المحمولة، أو لوح قد یتأثر باألجھزة المستخدمة بالقرب منھ، مثل أجھزة العالج باإلنفاذ الحراري والمعدات الجراحیة الكھربائیة عالیة التردد، أو الھوا

التحكم عن بعد، أو التداخالت ) واألجھزة المحمولة األخرى، أو أفران المایكروویف، أو األلواح الحثیة، أو ألعابCBالدوائر الكھربائیة (
.EN 60601-1-2الكھرومغناطیسیة األخرى التي تتجاوز المستویات المحددة من ِقبل المعیار 

ممثل االتحاد األوروبي
mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71
30855 Hannover-Langenhagen

ألمانیا
+49- 511-39-309508ھاتف: 
+49- 511-39-399508فاكس: 

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

Nidek Medical Products, Inc.
3949 Valley East Industrial Drive

Birmingham, Alabama 35217
ةالوالیات المتحدة األمریكی

205-856-0533فاكس: 205-856-7200ھاتف: 


