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إرشادات السالمة العامة
استخدام األكسجين

• األوكسجني ليس غاز قابل لالشتعال، ولكنه يزيد من رسعة احرتاق املواد. لتجنب كل مخاطر الحريق، يجب أن يتم االحتفاظ بـ 
NewLife® Intensity بعيدًا عن النريان واملصادر املتوهجة ومصادر الحرارة )السجائر(، فضالً عن أي من املنتجات القابلة لالحرتاق 

مثل الزيوت، والشحوم، واملذيبات، والهباء الجوي، الخ.

• ال تستخدم يف جو رسيع االشتعال.
• تجنب تراكم األوكسجني عىل مقعد مًنجد أو أقمشة أخرى. يف حالة تشغيل مركًز األوكسجني أثناء عدم توفر األوكسجني للمريض، ضع 

الجهاز بحيث يتم تخفيف الغاز املتدفق يف الهواء املحيط.  

• ضع الجهاز يف منطقة جيدة التهوية خالية من الدخان وتلوث الجو، عىل األقل 0.5 مرت بعيداً من أي جسم آخر.

استخدام الجهاز وصيانته
• استخدم الكابل املزوًد، وتحقق من أن الخصائص الكهربائية ملأخذ التيار الكهربايئ املستخدم تتطابق مع تلك املشار إليها عىل لوحة الرشكة 

املًصنعة املبينة عىل اللوحة الخلفية للجهاز.

• نويص بتجنب استخدام متديدات الكابالت أو حتى املحوالت، حيث إنها تعترب مصادر للرشر وبالتايل للحريق.
• يجب أن يستخدم NewLife® Intensity فقط للعالج باألوكسجني وفقط مبوجب وصفة طبية. يجب التقيًد باملدة والتدفق 

املشار إليهام يوميًا، وإال فإن هذا قد يشكل خطرًا عىل صحة املريض.

• ال تستخدم الجهاز يف بيئة مغناطيسية محددة )التصوير بالرنني املغناطييس، الخ(.

يوضح دليل املستخدم التعليامت وإرشادات السالمة "ملستخدم" املعدات، الذي قد تشري إليه رشكة AirSep بإسم "املريض"، أو "العميل" أو 

بعض املصطلحات األخرى ذات الصلة يف أنحاء مختلفة من العامل.

 .NewLife® Intensity فقط األشخاص الذين قرأوا وفهموا هذا الدليل كامالً ُيرخص لهم استخدام
NewLife® Intensity له إنذار مسموع يهدف إىل تحذير املستخدم من املشاكل. وعليه، فإن املسافة القصوى التي ميكن أن يبعد 

فيها املستخدم عن الجهاز يجب أن تتناسب مع البيئة املحيطة به، حتى يتم سامع إنذار الخطر.

:EN 60-601 (§ 6.8.2 b)  المطابقة مع المعيار
ال تعترب جهات التصنيع والتجميع والرتكيب والتوريد مسؤولة عن تبعات سالمة وموثوقية وخصائص جهاز ما إال يف الحاالت التالية:

- إجراء التجميع والتثبيت والتوسيع والضبط والتعديل بواسطة أشخاص مفوضني من جانب الطرف املعني،
- تطابق الرتكيب الكهربايئ لألماكن املتناسبة مع لوائح اللجنة الدولية مع التقنيات الكهربائية.
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- استخدام الجهاز مبا يتوافق مع إرشادات االستخدام." وإذا مل تتوافق قطع االستبدال التي يستخدمها فني صيانة معتمد بصفة دورية مع 
مواصفات الرشكة املصنعة، فإنها تكون معفية من تحمل أي مسؤولية يف حالة وقوع حادث. ال تفتح الجهاز عندما يكون قيد التشغيل: نظرًا 

ألن هذ قد يعرضك ملخاطر الصدمات الكهربائية. يتامىش هذا الجهاز مع متطلبات التوجيه األورويب EEC/93/42، لكن عمله قد يتأثر 

بوجود أجهزة أخرى تًستخدم بالقرب منه مثل املعدات اإللكرتونية الجراحية ذات اإلنفاذ الحراري والرتدد العايل، وأجهزة تنظيم رضبات 

القلب، ومعدات العالج باألمواج القصرية، والهواتف الجوالة، وأجهزة CB املحمولة وغريها، ومواقد امليكرويف، وألواح الحث، وألعاب التحكم 

.EN 60601-1-2 عن بًعد، إىل غري ذلك من التداخالت الكهرومغناطيسية العامة التي تتجاوز املستويات التي يحددها معيار

أوالً- الوصف

جهاز NewLife® Intensity عبارة عن مركًز أوكسجني مصمم لتلبية مواصفات العالج باألوكسجني يف املنزل أو يف املستشفى. 

الجهاز يوفر تدفق مستمر للهواء املدعوم باألوكسجني من خالل فصل األوكسجني والنيرتوجني املوجود يف الهواء املحيط. وميكن استخدام الجهاز 

إما إلعطاء األوكسجني عرب القنية األنفية أو جهاز آخر عىل شكل مسبار أو قناع. 

وجهاز NewLife® Intensity يعترب سهل االستخدام ومريح. مقبض ضبط التدفق الوحيد يسمح بـ:

• يتم ضبط الجهاز بسهولة ليصل إىل معدل التدفق املوصوف،
• الجهاز لديه إنذار كهربايئ وإنذار لخطأ التشغيل

)نوع السالمة إيجايب(.

ملحوظة: وصف األداء يتعلق فقط باستخدام جهاز NewLife® Intensity مع الملحقات الموصى بها من قبل 
الشركة المصنعة.

أوال- 1. اللوحة األمامية (الشكل أوالً 1)
1 ضغط زر بدء التشغيل/ إيقاف التشغيل

2 قاطع الدائرة
3 مقياس الساعات

4 املًرطب )املساحة املحجوزة(
أ( قارورة  
ب( غطاء  

ج( موصل املخرج  
5 مخرج الهواء املدعوم باألوكسجني

6 مقبض تعديل التدفق )لرت/دقيقة(.
7 تعليامت السالمة

8 مًراقب األوكسجني:

1. 2. اللوحة الخلفية (الشكل أوالً 2)
9 فلرت الغبار

10 الصقة بطاقة املصنًع
11 كابل الطاقة الكهربائية

2-AR



AirSep® رشكةMN191-1 C

NewLife® IntensityAR

ثانًيا- بدء التشغيل/التركيب

ثانًيا- 1. االستخدام في العالج المباشر باألكسجين.
أ - التأكد من أن املفتاح )1( يف الوضع 0.

ب - إذا ما استخدم مع املرطب:
 فك القارورة وامألها باملاء حتى الخط املحدد )انظر تعليامت 

 املرطب(. ثم أحكم شد قارورة املرطب عىل غطائه حتى ال يكون 

هناك ترسب منه.

جـ - قم بتوصيل أنبوب التحكم يف األوكسجني بفوهة مخرج املًرطب أو اربط قنية التحكم األنفية 
عىل املركًز. ينبغي أن يكون األنبوب بني املريض وجهاز NewLife® Intensity أقل 

من 60 متر طول، وذلك للتأكد من أن معدل تدفق األوكسجني ال يزال مًريضًا.

د - تأكد من أن جميع األجزاء متصلة بشكل صحيح وذلك لتجنب حدوث ترسبات.

ه - قم بتوصيل كابل الطاقة يف مأخذ للتيار الكهربايئ.

و - اضغط عىل املفتاح ليصبح يف وضع البدء - ز. يتم أوالً إجراء اختبار لتشغيل اإلنذار تلقايئًا عند 
تشغيل الجهاز )هذا االختبار يستغرق حوايل 5 ثوان(.

ز - أدر مقبض تعديل التدفق )6( إىل القيمة املوصوفة. ينبغي أن يظهر خط صامم األمان املوصوف لتقسيم منتصف كرة مقياس التدفق.

ح - تأكد من أن األوكسجني يتدفق من جهاز التحكم )القنية األنفية أو غريها( عن طريق وضع 
الفتحات عىل سطح كوب من املاء. ينبغي أن يثري التدفق سطح املاء.

ط - اضبط قنية األنف أو القناع ليناسب وجهك. 

مالحظة: يتم الوصول إىل تركيز األوكسجني املثايل خالل 10 دقائق بعد تشغيل الجهاز )علمًا بأنه 

يتم الوصول إىل 90 % من توليد األوكسجني بعد مرور حوايل 5 دقائق(. 

يف نهاية العالج، اضغط عىل زر )1( لوضعه يف الوضع 0 إليقاف الجهاز. يستمر تدفق الهواء املدعوم باألوكسجني لحوايل دقيقة واحدة بعد 
توقف الجهاز.
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ثالًثا- التنظيف - الصيانة

ثالًثا- 1. التنظيف
يتم فقط تنظيف الجزء الخارجي من جهاز NewLife® Intensity، بقطعة قامش جافة أو، إذا لزم األمر، اسفنجة رطبة ومياه 

نظيفة أو باملياه والصابون، ثم يجفف جيدًا مبمسحة ومحلول قائم عىل الكحول. األسيتون، أو املذيبات أو أي من املنتجات األخرى القابلة 

لالشتعال يجب عدم استخدامها. ال تستخدم املساحيق الكاشطة.

يجب تنظيف فلرت الغبار القابل للنقل )9( يف املاء والصابون بعد ما يقرب من 100 ساعة من 

االستخدام، أو عند الحاجة. اشطفه وامسحه حتى يجف. ثبت فلرت جاف.

ثالًثا- 2. التطهير اليومي
ونظرًا لوجود فلرت املنتج داخل الجهاز، يتعلق التطهري اليومي فقط بامللحقات الخارجية للعالج 

باألوكسجني: املرطب، مجسات النبض، القنية األنفية )يرجى الرجوع إىل التعليامت الخاصة 

باالستخدام(.

استخدام المحاليل القائمة على الكحول يعني أنه يجب إيقاف تشغيل الجهاز.

أ - ويجب احترام اإلرشادات التالية كحد أدنى - وهي:

• املرطب :
يوميًا:

- افرغ املياه من املرطب.
- اشطف قارورة املرطب تحت املاء الجاري.

- امأل املرطب حتى يصل إىل العالمة بقليل من املياه املعدنية.
بانتظام:

بيض(. - تطهري املعدات بغمرها يف محلول مطهر )وبشكل عام، فنحن نويص باستخدام املياه التي تحتوي عىل كمية صغرية من الكلور املً
- اشطف املعدات وجففها.

- تحقق من أن خًتم غطاء املرطب يف حالة جيدة.

• أجهزة إعطاء األوكسجني:
اتبع إرشادات الرشكة املصنعة.

ب - لكل مريض جديد:
يجب تعقيم املرطب إذا كان ذلك ممكنًا أو تغيريه. ال بد من تنظيف جهاز NewLife® Intensity وتطهريه وفقًا للتعليامت 

املذكورة أعاله. ويفضل أن يتم تغيري فلرت الغبار. يجب تغيري كل دوائر التحكم يف األوكسجني )القنية األنفية للعالج باألوكسجني، الخ(.
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رابًعا- معلومات مفيدة

رابًعا- 1. الملحقات وقطع الغيار
امللحقات املستخدمة مع جهاز NewLife® Intensity يجب:

- أن تكون متوافقة مع األكسجني،
- أن تكون موافقة للحياة،

 .93/42/EEC أن تتوافق مع املتطلبات العامة للتعليامت األوروبية -
يجب أن تكون املوصالت، واألنابيب، والقنية األنفية، ومجسات النبض أو األقنعة مصممة من أجل العالج باألوكسجني.  اتصل باملوزع للحصول 

عىل هذه امللحقات.

مالحظات:
• أن استخدام ملحقات إعطاء معينة غري مخصصة لالستخدام مع هذا املولد قد يؤدي إىل انخفاض أداءه وإبطال ضامن الرشكة املصنعة.

رابًعا- 2. المواد التي تكون متصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمريض
....................................  الفلرتا/األكريلونيرتيل بوتادين ستايرين/البوليسرتين غطاء مولد األوكسجني 

كابل الكهرباء ......................................................  البويل فينيل كلوريد

.........................................................  البويل إسرت فلرت الغبار 

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل ..................................  لدين بالحرارة

....................................................  النيلون عجالت القيادة 

تعديل التدفق .....................................................  األكريلونيرتيل بوتادين ستايرين/البويل كربونات

مخرج الغاز ........................................................  النحاس األصفر املطيل بالكروم

امللصقات املطبوعة ................................................  بالليكسان

رابًعا- 3. مبدأ التشغيل
فلرت إىل مجموعة من الصاممات التي تسمح للهواء املضغوط باملرور إىل العمود يف اإلخراج. األعمدة تحتوي عىل  يرسل املكبس الهواء املحيط املً

املنخل الجزيئي، والذي تتمثل مهمته يف تكثيف النيرتوجني وبالتايل السامح بتمرير األوكسجني. ثم يتم توجيه الهواء املدعوم باألوكسجني إىل 

صامم تقليل الضغط من خالل صامم التحكم يف التدفق إحكام مخرج األوكسجني.

خالل هذا الوقت، يكون العمود الذي تم "تجديده" متصالً بالهواء املحيط ويتم مترير تيار من الهواء املدعوم باألوكسجني من خالله )من العمود 

"يف اإلخراج"(. وبهذه الطريقة، عندما يكون هناك أحد األعمدة يف اإلخراج، واآلخر يف تكثيف النيرتوجني أو مرحلة "التجديد". فإن الهواء 
املدعوم باألوكسجني مير أخريًا من خالل فلرت املنتج الذي يقع قبل مخرج العالج باالكسجني.
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رابًعا- 4. اإلنذارات - أجهزة السالمة

رابًعا- 4. 1. اإلنذارات
• مل يتم الكشف عن أي فولت: 

يف حالة وجود انقطاع يف التيار الكهربايئ، يتم إطالق إنذار مسموع مستمر.

• خطأ يف التشغيل:
يف حالة وجود خطأ يف التوزيع، ينطلق إنذار متقطع مسموع.

رابًعا- 4. 2. أجهزة السالمة
• محرك المكبس:

ويتم ضامن السالمة الحرارية عرب ناظم الحرارة املوجود يف الجزء اللولبي الثابت )145 ± 5 درجة سيليزية(.

:NewLife® Intensity الحامية الكهربائية لجهاز •
يقع قاطع الدائرة عىل اللوحة األمامية أوالً.1 )2(.

• صامم األمان:
يتم تثبيته عىل منفذ املكبس ويتم معايرته حتى 3 بار.

.)IEC 601-1 أجهزة الفئة الثانية مع أغلفة معزولة )معيار •

رابًعا- 5. وظيفة ُمراقب األكسجين (اختياري - إلزامي ألوروبا وبعض الدول األخرى)

رابًعا- 5. 1. مبدأ تشغيل مراقب األوكسجين )الوحدة املتكاملة الدالة عىل تركيز األوكسجني(
 NewLife® مراقب األوكسجني هو وحدة متكاملة إلكرتونية قادرة عىل التحقق من تركيز األكسجني الفعال الذي يقدمه جهاز املركًز

 .Intensity

يكشف مراقب األوكسجني عن أي انخفاض يف الرتكيز ألقل من مستوى محدد مسبقًا وينشط اإلنذار املسموع واملريئ. يدل املؤرش الضويئ 

األصفر عىل وجود مستوى تركيز أقل من 85 ± %3،

 عندما ييضء املؤرش الضويئ باللون األصفر ألكرث من 15 دقيقة 

)± دقيقتني(، ينطلق إنذار مسموع متقطع. 

ملحوظة: عند بدء تشغيل جهاز NewLife® Intensity، فإن الوحدة املتكاملة ملراقب األوكسجني تعمل عىل النحو التايل:

1( باإلضافة إىل االختبار الطبيعي لجهاز NewLife® Intensity، ييضء املؤرش الضويئ األصفر املوجود عىل مراقب األوكسجني.
2( مبديئًا، يبقى املؤرش الضويئ مضاءً لبضع دقائق )10 دقائق كحد أقىص( حتى يصل تركيز الغاز الذي يتم توفريه إىل 85 ± 3% من 

األوكسجني ويتجاوزه.

3( يتم إطفاء املؤرش الضويئ األصفر بعد هذه الفرتة، ليبني أن املركًز يعمل بصورة مًرضية.

رابًعا- 5. 2. صيانة الوحدة المتكاملة لمراقب األوكسجين:
- ال يتطلب األمر وجود صيانة خاصة، حيث يتم ضبط دائرة انطالق اإلنذار مسبقًا من قبل املصنع إىل 85 ± 3%، وليس هناك حاجة لتغيري 

اإلعدادات.
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رابًعا- 6. الخصائص التقنية
األبعاد: العمق x الوزن x االرتفاع: x 419 x 368 699 ملليمرت.

الوزن: 25.0 كجم.

مستوى الضوضاء: ±52 ديسيبل معدل

قيم التدفق:
0 - 8 لرت/دقيقة.

متوسط محتوى األوكسجين:
• عند 2 لرت/دقيقة. %92

• عند 7 لرت/دقيقة. %91.

• عند 8 لرت/دقيقة. %90.
)القيم عند 21 درجة سيليزية وعند ضغط جوي أكرث من 1013 مليل بار(. الحد األقىص من التدفق املوىص به: 8 لرت/دقيقة. أقىص ضغط 

 يخرج هو 138 كيلو باسكال. فمن غري املستحسن استخدام جهاز

NewLife® Intensity عند قيم تدفق أقل من 2 لرت/دقيقة. ما مل تستخدم إجراء الخيار املتعلق باألطفال.

إمدادات الطاقة الكهربائية:
• 230 فولت - 50 هرتز في أوروبا / 115 فولت - 60 هرتز / 230  - 60 هرتز (في بلدان أخرى، اعتماًدا 

على اإلصدار)
• استخدم الكابل املزوًد، وتحقق من أن الخصائص الكهربائية ملأخذ التيار الكهربايئ املستخدم تتطابق مع تلك املشار إليها عىل لوحة الرشكة 

املًصنعة عىل اللوحة الخلفية للجهاز.

• متوسط معدل الطاقة: 410 وات
الفئة الثانية

BF النوع

2.0 أمبري )230 فولت(.

4.0 أمبري )120 فولت(.

الفالتر:
يف الجزء الخلفي من الجهاز: فلرت الغبار.

قبل مخرج األوكسجني: فلرت املنتج أقل من 2.0 ميكرون.

دوران الهواء:
مروحة لتربيد قسم املكبس.

األحوال البيئية المحددة:
يًحدد اداء الجهاز )وخاصة تركيز األوكسجني( عند 21 درجة سيليزية و 1013 مليل بار. وميكن أن تتغري مع درجة الحرارة واالرتفاع. 

- ويفضل أن يتم تخزين الجهاز ونقله يف وضع عامودي.
- يجب أن يستخدم الجهاز فقط يف الوضع العامودي.

- تكون درجة الحرارة املحيطة بني 5 درجات سيليزية و 40 درجة سيليزية )عند التشغيل(.
- يكون مدى درجة حرارة التخزين من -20 درجة سيليزية إىل 60 درجة سيليزية.

- الرطوبة النسبية ترتاوح بني 0% و 95% )عند التشغيل والتخزين(.
)EN 60601-1 محمي ضد قطرات املاء )يتوافق مع معيار :IPX1 -
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رابًعا- 7. المعايير
EN 60-601-1-2: التوافق الكهرومغناطييس لألجهزة الكهربائية-الطبية.

ISO 13485: نظام إدارة جودة األجهزة الطبية.

رابًعا- 8. الرموز - االختصارات

: ON )بدء التشغيل(  

: OFF )إيقاف تشغيل الطاقة(  

BF الجهاز من النوع :  

: جهاز من الفئة الثانية  

: ممنوع التدخني.  

:  متوافق مع التوجيه EEC/93/42 الذي وضعته    
املنظمة املعتمدة رقم 0459.

: يجب أن ال يكون معرضاً أللسنة اللهب املفتوحة.  

: ال تستخدم الشحوم.  

: راجع املستندات املرفقة.  

: احتفظ بالجهاز يف وضع عامودي.  

: هش ـــ تعامل بحرص.  

: مؤرش التحذيرات الضويئ لرتكيز األوكسجني  

: مخرج الغاز، االتصال بدائرة املريض.  

: التوجيه  WEEE فيام يخص التخلص من النفابات  

رابًعا- 9. طريقة التخلص من النفايات
يجب التخلص من كل النفايات من  NewLife® Intensity )دائرة املريض، والفلرت، الخ.( باستخدام األساليب املناسبة.

رابًعا- 10. طريقة التخلص من الجهاز:
 للحفاظ عىل البيئة، يجب التخلص من املركًز فقط باستخدام الطرق املناسبة.

8-AR
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رابًعا- 11. اكتشاف المشكالت وحلها

9-AR

افحص توصيل الكابل. الزر I-0 يوجد يف وضع ON     كابل الطاقة غري موصول   

أعد تشغيل مفتاح قاطع الدائرة )2( إذا بشكل صحيح.   خلل يف مصدر التيار الكهربايئ.   الوضع. الجهاز ال 

لزم األمر بالضغط. تحقق من أن يشتغل. اإلنذار املستمر     

الصاممات الكهربية أو مفاتيح قطع الدوائر  يصدر صوتًا.      

مثبتة يف أماكنها.       

اتصل باملورد الخاص بك. تركيز األكسجني منخفض جداً.   مؤرش تركيز األوكسجني  

يظل مضاءً باألصفر.     

اتصل باملورد الخاص بك. عطل كهربايئ داخيل.   اختبار اإلنذار ال يعمل.  

أوقف تشغيل الجهاز عن طريق الضغط عىل تعطل اتصال الهوايئ       ON الزر I-0 يوجد يف وضع التشغيل  

زر I-0 واتصل باملوزع الخاص بك.   أو يوجد مشكلة باملكبس.   واملكبس يعمل ولكن   

ليس هناك تدفق. اإلنذار     

املسموع  يصدر صوتًا.

ابطل تشغيل الجهاز واتصل  عطل كهربايئ داخيل.   الزر I-0 يوجد يف وضع التشغيل    

باملوزع الخاص بك. عطل بدائرة الهوايئ.    واملكبس يعمل، يوجد  

تدفق ولكن اإلنذار املسموع     

يصدر صوتًا.   

ابطل تشغيل الجهاز وانتظر حتى يربد. تحقق م مكبس جهاز السالمة الحرارية    املكبس يتوقف يف منتصف  

تحقق من أن دوائر املريض مل يتم عرقلتها. يًخطيء. املروحة ال تعمل.    الدورة، ثم يبدأ مرة أخرى بعد   

ابدأ التشغيل مرة أخرى. إذا كان الجهاز  بضع دقائق.      

ال يبدأ العمل، اتصل باملوزع الخاص بك.        
     

 

افحص دائرة التحكم  األنبوب منفصل أو املرطب   تدفق الهواء املدعوم باألوكسجني  

الغازية. غري محكمة اإلغالق.    يتوقف عند مخرج    

القنية األنفية.

اتصل باملورد الخاص بك. مشكلة يف دائرة الهوايئ.   التدفق يف مخرج القنية األنفية   

غري منتظم.   

        المالحظات           األسباب المحتملة        الحلول 
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الملحقات
قائمة مراجعة التركيب/قبل االستخدام

في كل مرة بعد التثبيت وقبل االستخدام، نفذ التسلسل التالي من العمليات
 • تأكد من أن الجهاز يف حالة جيدة عمومًا )ليس هناك أثر 

لصدمات، الخ.(

• تأكد من أن دائرة املريض يف حالة جيدة عمومًا )قنية األنف مرنة، األنابيب نظيفة، ال يوجد أي قطع، الخ.(
• إذا لزم األمر، امأل املرطب وحدده.

• قبل توصيل الجهاز، تأكد من أن إنذار الخطأ الكهربايئ يعمل عن طريق وضع املفتاح O/I يف الوضع الصحيح لبضع ثوان. أعد املفتاح إىل 
الوضع 0.

• قم بتوصيل الجهاز إىل التيار الكهربايئ، بعد التحقق أوالً من أن الخصائص الكهربائية ألنظمة التيار الكهربايئ تتطابق مع تلك املوضحة عىل 
ملصق الرشكة املصنعة )اللوحة الخلفية من الجهاز(.

• قم بتشغيل الجهاز )ضع املفتاح عىل الوضع I( وتأكد من أن اإلنذار املسموع واملريئ يعمل ملدة 15 ثانية عىل األكرث.
• بعد مدة أقصاها 10 دقائق من التشغيل، تحقق من أن املؤرش الضويئ األصفر عىل

وحدة مراقب األوكسجني )8( مطفأ.  يبقى املؤرش مضاءً حتى يصل تركيز األوكسجني 85% ± 3 )10 دقائق تقريبًا، ما عدا التدفقات أقل 

من 2 لرت/دقيقة والتي ال ينصح بها إال إذا استخدمت مع إجراء الخيار املتعلق باألطفال(.

خاص بالفني فقط:
• يف كل تركيب:

- تحقق من أن إنذار الخطأ الكهربايئ يعمل
• عىل فرتات منتظمة ويف كل مرة ألعامل الصيانة يتم تنفيذ:

- تحقق من أن التدفق املزود يتوافق مع مجموعة التدفق داخل حدود التحمل )راجع الخصائص الفنية يف هذا الدليل(.
- تحقق من أن هذا هو التدفق املوصوف للمريض، وتركيز األوكسجني يساوي أو أعىل من %90.

يجب أن تتبع تعليامت الرشكة املصنعة للصيانة الوقائية لألجهزة املحددة يف دليل الصيانة واتباع أي تحديثات عليه. يجب أن يتم هذا 

العمل من قبل الفنيني املدربني بشكل مناسب.

فقط استخدم قطع الغيار األصلية. عند الطلب، ميكن للمورد تقديم مخططات للدوائر الكهربائية وقوائم قطع الغيار وتفاصيل فنية أو 
أية معلومات أخرى لالستعامل إىل املوظفني التقنيني املؤهلني ألجزاء الجهاز الذي يتم إصالحه باعتباره مسؤولية الرشكة املصنعة.

(12-AR انظر الصفحة) التدفق المزدوج وخيارات التدفق المتعلق باألطفال/المنخفض
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املمثل األورويب:

Medical Product Services GmbH
Borngasse 20

Braunfels, Germany 35619
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التدفق المزدوج وخيارات التدفق المتعلق باألطفال/المنخفض 
 NewLife® املعلومات التالية سوف توضح العرشة ليترات الخاصة بالتدفق املزدوج وخيارات التدفق املتعلق باألطفال/املنخفض يف مركًز االوكسجني

. Intensity

 تطبيق التدفق المزدوج
يسمح خيار 8 ليرتات الخاصة بالتدفق املزدوج يف وحدة NewLife® Intensity مبركًز واحد فقط  لتلبية متطلبات تدفق عالية 

للمريض حوايل 8 لرتات لكل دقيقة أو احتياجات اثنني من املرىض، يف أي تركيبة من التدفقات تصل إىل 8 لرتات يف الدقيقة )الشكل أوالً.3(. 

مناسب جدًا لالستخدام يف املنزل، أو مرفق العناية الطبية املمتدة، أو املستشفى، أو غرفة االنتظار لدى الطبيب.

 تطبيق التدفق المتعلق باألطفال/المنخفض
مقياس التدفق املتعلق بألطفال )متاحة لالستخدام مع التدفق املزدوج يف وحدة NewLife® Intensity( يلبي متطلبات التدفق املنخفض 

ليصل إىل 2 لرت لكل دقيقة يف 1/8 لرت )125 سم مكعب( من الزيادات.

 إعداد مقياس التدفق المتعلق باألطفال
عند استخدام مقياس التدفق املتعلق باألطفال، فإن وحدة ال تصل إىل أي تركيز يف إعداد األطفال )أقل من 2 لرتلكل دقيقة( حتى يخرج جزء من 

األوكسجني للخارج عن طريق فتح مقياس التدفق األسايس )عىل الجانب األيرس من الوحدة(. اتبع اإلجراء أدناه عند استخدام مقياس التدفق املتعلق 

باألطفال.

اتبع إرشادات البدء.  .1
حدد مقياس التدفق املتعلق باألطفال عند التدفق الموصوف.  .2

 .3
 حدد مقياس التدفق األسايس عند 2 لرت لكل دقيقة إلخراج الناتج الزائد، والسامح للوحدة بتحقيق أقىص قدر من الرتكيز.

الشكل أوالً.3
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 مقياس التدفق
األويل

 مخارج التدفق
املزدوج

مقياس التدفق 

الثانوي )مقياس 

التدفق االختياري 

املتعلق باألطفال(
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