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1. ύκβνια
1.1 Κνπκπηά ειέγρνπ
Ξιήθηξν αξρηθήο ζειίδαο
Ξιήθηξν Έλαξμεο/Ρεξκαηηζκνχ
Δπηινγέαο

1.2 πζθεπή
Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο
Νδεγίεο ρξήζεο

Δμάξηεκα εθαξκνγήο ηχπνπ BF (κάζθα)

Θαηεγνξία II (κε δηπιή κφλσζε)
Ρξνθνδνζία AC
Ρξνθνδνζηα Οεπκαηνο DC

IP22

≥ 12,5 ρηιηνζηά δηάκεηξνο ζηαγνληδίνπ (15º θιίζε)

Θαπηή επηθάλεηα

Αξηζ. SpO2 Δηδνπνίεζε
Πεηξηαθφο αξηζκφο πξντφληνο
Θαηαζθεπαζηήο

EC

REP

Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο

Απαγνξεχεηαη ε απνζπλαξκνιφγεζε
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Κέγηζην επίπεδν λεξνχ

Δπξσπατθή Γήισζε Ππκκφξθσζεο CE

Αξηζκφο παξηίδαο

Κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο

Θάξηα SD

Πήκαλζε γηα ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ απνβιήησλ (WEEE)

Ινγφηππν ηεο BMC Medical Co., Ltd.

Βαιβίδα Δηζφδνπ Αέξα

Έμνδνο αέξα
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2. Πξνεηδνπνηήζεηο,
εκαληηθή πκβνπιή

πζηάζεηο

πξνζνρήο

&

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
πνδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα ηξαπκαηηζκνχ ηνπ ρξήζηε ή ηνπ ρεηξηζηή.

ΤΣΑΔΙ ΠΡΟΟΥΗ!
πνδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο βιάβεο ζηε ζπζθεπή.

ΗΜΑΝΣΙΚH ΤΜΒΟΤΛH!
Γψζηε έκθαζε ζε θάπνην ιεηηνπξγηθφ ραξαθηεξηζηηθφ.
Ξξνεηδνπνηήζεηο, Ξξνθπιάμεηο θαη Πεκαληηθέο Ππκβνπιέο εκθαλίδνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην
ζηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ.

3. Πξννξηδόκελε ρξήζε
Ρν G3 A20 / G3 C20 system είλαη κηα ζπζθεπή CPAP (Ππλερήο ζεηηθή πίεζε αεξαγσγψλ ) πνπ
έρεη ζρεδηαζηεί κφλν γηα ηε ζεξαπεία ηεο απνθξαθηηθήο άπλνηαο χπλνπ (OSA) ησλ ελειίθσλ,
είηε ζην λνζνθνκείν είηε ζην ζπίηη.
Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν θαηφπηλ εληνιήο ηαηξνχ ή επαγγεικαηία πγείαο. Ν
πάξνρνο νηθηαθήο θξνληίδαο ζαο ζα θάλεη ηηο ζσζηέο ξπζκίζεηο πίεζεο ζχκθσλα κε ηε
ζπληαγή ηνπ ηαηξνχ ζαο ή ηνπ επαγγεικαηία πγείαο.
Γηάθνξα αμεζνπάξ είλαη δηαζέζηκα γηα λα θάλνπλ ηε ζεξαπεία OSA κε απηήλ ηε ζπζθεπή φζν
πην βνιηθή θαη άλεηε γίλεηαη. Γηα λα δηαζθαιίζεηε φηη ιακβάλεηε ηελ αζθαιή,
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία πνπ ζαο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί, ρξεζηκνπνηήζηε κφλν αμεζνπάξ
BMC.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ!
• Ζ ζπζθεπή απηή πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε απφ ελήιηθεο.
• Ζ ζπζθεπή απηή δελ πξννξίδεηαη γηα ππνζηήξημε δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.
• Νη νδεγίεο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ δελ ππεξηζρχνπλ έλαληη ησλ θαζηεξσκέλσλ ηαηξηθψλ
πξσηνθφιισλ.
• Κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ή ηα εμαξηήκαηα ζε πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη Καγλεηηθφο
Ππληνληζκφο (MR), επεηδή κπνξεί λα πξνθιεζεί αλεπίηξεπηνο θαη αλαπάληερνο θίλδπλνο
βιάβεο ζηνλ αζζελή ή δεκηά ζηε ζπζθεπή ή ζηηο ηαηξηθέο ζπζθεπέο MR. Ζ ζπζθεπή απηή θαη
ηα εμαξηήκαηα δελ έρνπλ αμηνινγεζεί γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζε πεξηβάιινλ MR (καγλεηηθνχ
ζπληνληζκνχ).
• Κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ή ηα εμαξηήκαηα ζε πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη
ειεθηξνκαγλεηηθφο εμνπιηζκφο, φπσο Αμνληθνί Ρνκνγξάθνη, Κεραλήκαηα Γηαζεξκίαο,
ζπζθεπέο RFID (ζπζθεπέο ξαδηνζπρλνηήησλ) θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο
(αληρλεπηέο κεηάιισλ), επεηδή κπνξεί λα πξνθιεζεί αλεπίηξεπηνο θαη αλαπάληερνο θίλδπλνο
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βιάβεο ζηνλ αζζελή ή δεκηά ζηε ζπζθεπή. Θάπνηεο πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο
κπνξεί λα κελ είλαη εκθαλείο θαη επνκέλσο εάλ παξαηεξήζεηε νπνηεζδήπνηε αλεμήγεηεο
αιιαγέο ζηελ απφδνζε ηεο ζπζθεπήο, εάλ δειαδή θάλεη αζπλήζηζηνπο ζνξχβνπο ή βγάδεη
θνθηνχο ζθιεξνχο ήρνπο, απνζπλδέζηε ακέζσο ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη δηαθφςηε ηε
ρξήζε. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αξκφδην πνπ ζαο παξέρεη θξνληίδα ζην ζπίηη ζαο.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Ζ ζπζθεπή απηή πσιείηαη κφλν θαηφπηλ εληνιήο εμεηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ.
• Ν αζζελήο είλαη ν ρεηξηζηήο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ε ζπζθεπή.

ΗΜΑΝΣΙΚΟ!
• Ξξνηνχ ζέζεηε ην ζχζηεκα ζε ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα έρεηε δηαβάζεη θαη θαηαλνήζεη
νιφθιεξν ην εγρεηξίδην ρξήζηε. Γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ
ζπζηήκαηνο, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Αληηπξνζσπεία Διιάδαο ή ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο.

4. Αληελδείμεηο
Κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη

νη αθφινπζεο

πξνυπάξρνπζεο

θαηαζηάζεηο

κπνξεί

λα

αληελδείθλπληαη ζηε ρξήζε ζεηηθήο ζεξαπείαο πίεζεο ησλ αεξαγσγψλ γηα νξηζκέλνπο
αζζελείο:
Απόιπηεο αληελδείμεηο: Ξλεπκνζψξαθαο, εκθχζεκα ηνπ κεζνζσξαθίνπ, δηαξξνή
εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ, ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή βιάβε, ζνθ πνπ πξνθαιείηαη απφ κηα
πνηθηιία θαηαζηάζεσλ πξηλ απφ ηε ζεξαπεία, ελεξγή επίζηαμε, άλσ γαζηξεληεξηθή
αηκνξξαγία πξηλ απφ ηε ζεξαπεία, θψκα ή κεησκέλε ζπλείδεζε θαζηζηψληαο αδχλαηε ηε
ρξήζε κάζθαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, θσλεηηθή αλαδίπισζε θιπ.
ρεηηθέο αληελδείμεηο: Πνβαξή ζηεθαληαία λφζνο πνπ πεξηπιέθεηαη κε αλεπάξθεηα ηεο
αξηζηεξήο θνηιίαο, νμεία κέζε σηίηηδα, ππεξβνιηθέο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο θαη αδχλακν
βήρα, αδχλακε απζφξκεηε αλαπλνή, ξηληθή ή ζηνκαηηθή ηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε θαη
ηξαρεηνηνκία, ζνβαξή ξηληθή ζπκθφξεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο,
πλεπκνληθέο βιάβεο θαη αιιεξγίεο ζε κάζθεο αλαπλνήο θιπ.
Νη αθφινπζεο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεξαπείαο:
- Μεξφηεηα ηνπ ζηφκαηνο, ηεο κχηεο θαη ηνπ ιαηκνχ
- Φνχζθσκα ζηελ θνηιηά
- Γπζθνξία ζην απηί ή ζηα ηγκφξεηα
- Δξεζηζκφο ησλ νθζαικψλ
- Δξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηε ρξήζε κάζθαο
- Γπζθνξία ζην ζηήζνο

ΗΜΑΝΣΙΚΟ!
• Αθαλφληζην πξφγξακκα χπλνπ, θαηαλάισζε αιθνφι, παρπζαξθία, ππλσηηθά ράπηα, ή
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εξεκηζηηθά κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ηα ζπκπηψκαηά ζαο.
• Ξαξαθαινχκε ρξεζηκνπνηήζηε ηε κάζθα πνπ πιεξνί ην πξφηππν ISO 17510:2015.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο εάλ επαλαιεθζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ππληθήο άπλνηαο.
Δπηθνηλσλήζηε κε ην γηαηξφ ζαο εάλ έρεηε απνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ζαο.

5. Πξνδηαγξαθέο
Μέγεζνο ζπζθεπήο
Γηαζηάζεηο (L x W x H) : 265 mm × 145 mm × 114 mm
Βάξνο: 1,7 kg
Σσξεηηθφηεηα λεξνχ: Πηε γξακκή κέγηζηνπ γεκίζκαηνο 360 mL

Υξήζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πξντόληνο
Ιεηηνπξγία

Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε

Θεξκνθξαζία: 5°C έσο 35°C (41˚F έσο 95˚F)

-25°C έσο 70°C (-13˚F έσο 158˚F)

γξαζία: 15% έσο 93% ρσξίο ζπκπχθλσζε

15% έσο 93% ρσξίο ζπκπχθλσζε

Αηκνζθαηξηθή πίεζε: 760 έσο 1060 hPa

760 έσο 1060 hPa

Θεξκαηλόκελνο Τγξαληήξαο
Οπζκίζεηο γξαληήξα: Θιείζηκν, Auto, 1 έσο 5 (95˚F έσο 154,4˚F / 35°C έσο 68°C)
Απφδνζε γξαληήξα: Όρη πεξηζζφηεξν απφ 15 mg H2O/L
Ππλζήθεο Ξεξηβάιινληνο: Κέγηζην ξεχκα αέξα, 35°C, 15% ζρεηηθή πγξαζία
Κέγηζηε Ξίεζε Ιεηηνπξγίαο: 40 hPa
Ξηψζε Ξίεζεο κε γξαληήξα: < 0,4 hPa ζηα 60 LPM ξνήο
Κέγηζηε Θεξκνθξαζία Ξαξαγφκελνπ Αεξίνπ: ≤ 43°C

Μνλάδα Κηλεηήο Δπηθνηλσλίαο
Ππείξα Γέθηε Ππρλνηήησλ: 850/900/1800/1900 MHz
FCCID: XMR201202M35
Έμνδνο Κέγηζηεο Δλέξγεηαο ΓΠ: 33,0 dBm

πζθεπή WiFi
FCCID: AZY-HF-LPT200

Σξόπνο ιεηηνπξγίαο
Ππλερήο

Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
CPAP, AutoCPAP

Κάξηα SD
Ζ θάξηα SD κπνξεί λα θαηαγξάςεη ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο θαη πιεξνθνξίεο ζθαικάησλ.

Καηαλάισζε ηζρύνο AC
100 – 240 V ～, 50 / 60 Hz, 2,5A Max
100 – 240 V ～, 50 / 60 Hz, 2 A Max
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Κεληξηθή ηξνθνδνζία ζπζθεπήο
24 V, 3,33 A

Σάζε εηζόδνπ γηα ηελ Θύξα Δπηθνηλσληώλ Θεξκαηλόκελσλ σιήλσλ
24 V

18 W

Σύπνο πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο
Δμνπιηζκφο θαηεγνξίαο II

Βαζκόο πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο
Δμάξηεκα ηχπνπ BF

Βαζκόο πξνζηαζίαο έλαληη εηζρώξεζεο λεξνύ
IP22

Δύξνο πίεζεο
4 ～ 20 hPa (ζε πξνζαπμήζεηο 0,5 hPa), ≤ 30 hPa έσο φηνπ παξνπζηαζηεί ε πξψηε βιάβε

ηαζεξόηεηα ζηαηηθήο πίεζεο
± 0,5 hPa

Ράκπα
Ν ρξφλνο ξάκπαο θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 60 ιεπηά.

Δπίπεδν ζνξύβνπ
< 28 dB, φηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζε πίεζε 10 hPa

Δπίπεδν αθνπζηηθήο ηζρύνο
< 36 dB, φηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζε πίεζε 10 hPa

Μέγηζηε ξνή
Ξίεζε δνθηκήο (hPa)
Κεηξνχκελε πίεζε ζηε ζχξα
ζχλδεζεο αζζελνχο (hPa)
Κέζε ξνή ζηε ζχξα ζχλδεζεο
αζζελνχο (L/min)

4

10

15

20

3

9

14

19

85

135

140

140

Πίεζε
Δχξνο: 0 ～ 20 hPa
Ξεξηζψξην ζθάικαηνο: ± (0,4 hPa + 4%)

SpO2
Δχξνο: 35% ～ 100%
Ρν πεξηζψξην ζθάικαηνο γηα ην SpO2, κεηαμχ 70% θαη 100% είλαη ± 3%. Γελ ππάξρνπλ
απζηεξέο απαηηήζεηο αθξίβεηαο γηα ην SpO2 θάησ απφ ην 70%.

πρλόηεηα παικώλ
Δχξνο: 30 ～ 240 BPM
Ξεξηζψξην ζθάικαηνο: ±2%
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Μήθε θύκαηνο
Θφθθηλν: 663 λαλφκεηξα
πέξπζξν: 890 λαλφκεηξα

Μέγηζηε νπηηθή ηζρύο εμόδνπ
Ιηγφηεξν απφ 1,5 mW κέγηζηε, θαηά κέζν φξν.

σιήλαο
Πσιήλαο
Θεξκαηλφκελνη Πσιήλεο

Κήθνο
6 ft.(1,83 m)
6 ft.(1,83 m)

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο
19 mm
19 mm

Μνξθή θαη δηαζηάζεηο ηεο ζύξαο ζύλδεζεο κε ηνλ αζζελή
Ζ θσληθή έμνδνο αέξα 22 mm πιεξνί ηνπο θαλφλεο ISO 5356-1.

Φίιηξν PM2,5
Απνηειεζκαηηθφηεηα: > 90% γηα 2,5 κηθξνζθφλεο

6. Γηαζέζηκεο ζεξαπείεο
Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αθφινπζσλ ζεξαπεηψλ:

CPAP – Σνξήγεζε ζπλερνχο ζεηηθήο πίεζεο αεξαγσγψλ. Ζ CPAP δηαηεξεί έλα ζηαζεξφ
επίπεδν πίεζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν αλαπλνήο. Δάλ ν ζεξάπσλ ηαηξφο ζαο

έρεη

ζπληαγνγξαθήζεη θιηκάθσζε (ξάκπα) ηεο πίεζεο, κπνξείηε λα παηήζεηε ηνλ Δπηινγέα
γηα λα μεθηλήζεη ε πίεζε απφ ρακειά θαη ζηε ζπλέρεηα λα απμεζεί ζηαδηαθά έσο ηελ
ζεξαπεπηηθή πίεζε, έηζη ψζηε λα κπνξέζεηε λα θνηκεζείηε πην άλεηα.

AutoCPAP – Σνξήγεζε ζεξαπείαο CPAP θαη παξνρή πίεζεο αέξα βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπ
αζζελνχο.

7. Γισζζάξην
Άπλνηα
Κία πάζεζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηαθνπή ηεο αλαπλνήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ χπλνπ.

Auto CPAP
Ξξνζαξκφζηε ηελ πίεζε ηνπ CPAP απηφκαηα γηα λα βειηησζεί ε άλεζε ηνπ αζζελνχο βάζεη
ηεο παξαθνινχζεζεο επεηζνδίσλ θαηά ηνλ χπλν, φπσο ε άπλνηα, ε ππφπλνηα θιπ.

Auto Off
Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ε ζπζθεπή δηαθφπηεη απηφκαηα ηε
ζεξαπεία κφιηο αθαηξεζεί ε κάζθα.

Auto On
Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε απηή ηε ιεηηνπξγία ε ζπζθεπή μεθηλά απηφκαηα ηε ζεξαπεία, φηαλ
αλαπλέεηε κέζα ζηε κάζθα.
Απηή ε ιεηηνπξγία είλαη πάληα ελεξγνπνηεκέλε.
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SmartC
Κε απηή ηε ιεηηνπξγία, ε ζπζθεπή πξνζαξκφδεη ην TreatP ζχκθσλα κε ην αλαπλεπζηηθφ
επεηζφδην ηνπ αζζελνχο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.

SmartA
Κε απηή ηε ιεηηνπξγία, ε ζπζθεπή πξνζαξκφδεη ην Ramp P θαη ην Διάρηζην APAP ζχκθσλα
κε ην αλαπλεπζηηθφ επεηζφδην ηνπ αζζελνχο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.

CPAP
Ππλερήο ζεηηθή πίεζε αεξαγσγψλ.

iCode
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε
ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο ζεξαπείαο ρξεζηκνπνηψληαο θξππηνγξαθεκέλνπο θσδηθνχο.
Ρν «iCode» πεξηέρεη έμη δηαθνξεηηθνχο θσδηθνχο αλαξηεκέλνπο ζην Κελνχ Αζζελνχο, θάζε
θσδηθφο είλαη κηα ζεηξά αξηζκψλ. Ρα «iCode QR» θαη «iCode QR+»παξνπζηάδνπλ
δπν-δηζδηάζηαηνπο θσδηθνχο.

LPM
Ιίηξα αλά ιεπηφ.

OSA
Απνθξαθηηθή πληθή Άπλνηα.

Μελνύ ξπζκίζεσλ αζζελνύο
Ζ θαηάζηαζε πξνβνιήο ζηελ νπνία κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
αζζελνχο, ηηο πξνζαξκφζηκεο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο, φπσο ε πίεζε εθθίλεζεο γηα ηελ
ιεηηνπξγία θιηκάθσζεο.

Ράκπα
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν κπνξεί λα απμήζεη ηελ άλεζε ηνπ αζζελνχο θαηά ηελ έλαξμε
ηεο ζεξαπείαο. Ρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θιηκάθσζεο κεηψλεη ηελ πίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα
απμάλεη ζηαδηαθά ηελ πίεζε ζχκθσλα κε ηε ζπληαγνγξαθεκέλε ξχζκηζε, έηζη ψζηε λα
κπνξείηε λα θνηκεζείηε πην άλεηα.

Reslex
Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζεξαπείαο πνπ πξνζθέξεη κείσζε ηεο εηζπλεπζηηθήο πίεζεο θαηά ηελ
εθπλνή γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εθπλνή, εθφζνλ ελεξγνπνηεζεί απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο
Αληηπξνζσπείαο.

Καηάζηαζε αλακνλήο
Θαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο θαηά ηελ νπνία παξέρεηαη ηξνθνδνζία, αιιά ε παξνρή αέξα είλαη
απελεξγνπνηεκέλε.

min
Κνλάδα ρξφλνπ «ιεπηφ».

h
Κνλάδα ρξφλνπ «ψξα».

εε-κκ-εε /κκ-εε-εε /εε-κκ-εε
Ζκεξνκελία.
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8. Μνληέιν
Πεξηγξαθή Πξντόληνο
Μνληέιν

Πεξηερόκελα
πξντόλ

Πξναηξεηηθό
εμάξηεκα

G3 A20

Θχξηα ζπζθεπή
(3,5 ηληζψλ
νζφλε LCD)

G3 C20

Θχξηα ζπζθεπή
(3,5 ηληζψλ
νζφλε LCD)

Πσιήλεο (Ξξναηξεηηθφ),
Κάζθα (Ξξναηξεηηθφ),
Ππζθεπή WiFi
(Ξξναηξεηηθφ), Κνλάδα
Θηλεηήο Δπηθνηλσλίαο
(Ξξναηξεηηθφ),
Θεξκαηλφκελνη Πσιήλεο
(Ξξναηξεηηθφ)

Λεηηνπξγία

Μέγηζηε
πίεζε
εξγαζίαο
(hPa)

CPAP,
AutoCPAP
20
CPAP

9. Πεξηερόκελα ζπζθεπαζίαο
Αθνχ απνζπζθεπάζεηε ηε ζπζθεπή, βεβαησζείηε φηη έρεηε φια ηα παξαθάησ (Γηαθνξεηηθνί
ηχπνη ηνπ πξντφληνο, πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία):
Αξηζ.
1
2
3
4

Δίδε
Θχξηα ζπζθεπή
Φίιηξν αέξα
Ρξνθνδνηηθφ
Θαιψδην ηξνθνδνζίαο

Πνζόη.
1
2
1
1

εκεηώζεηο

5

Ππζθεπή WiFi

1

Ξξναηξεηηθφ

6

Θηλεηή Κνλάδα Δπηθνηλσλίαο

1

Ξξναηξεηηθφ

7

Κάζθα

1

Ξξναηξεηηθφ

8

Ππζθεπή SpO2

1

Ξξναηξεηηθφ

9

Πσιήλεο

1

Ξξναηξεηηθφ

10

Θεξκαηλφκελνη Πσιήλεο

1

Ξξναηξεηηθφ

11

Φίιηξν PM2,5

1

Ξξναηξεηηθφ

12
13
14

Θάξηα SD
Θήθε κεηαθνξάο
Ππλνδεπηηθά Έγγξαθα

1
1
1

Ξξναηξεηηθφ
Ξξναηξεηηθφ

Όια ηα κέξε θαη ηα εμαξηήκαηα δελ πεξηέρνπλ θπζηθφ ιάηεμ.
Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο είλαη πεληαεηήο κφλν αλ ε ρξήζε, ε ζπληήξεζε, ν θαζαξηζκφο
θαη ε απνιχκαλζε γίλνληαη απζηεξά ζχκθσλα κε ην Δγρεηξίδην Σξήζηε.
Ζ ρξήζε Θεξκαηλφκελνπ Πσιήλα έρεη δηάξθεηα δσήο έμη κελψλ. Ν εμνπιηζκφο WiFi θαη ε
ππεξεζία Θηλεηήο Κνλάδαο έρεη δηάξθεηα δσήο ελφο έηνπο.
Κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ έλδεημε SpO2.
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ΗΜΑΝΣΙΚΟ!
• Αλ ιείπεη νπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Αληηπξνζσπεία.
• Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ Αληηπξνζσπεία γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
παξειθφκελα πνπ δηαηίζεληαη γηα ην ζπζθεπή. Θαηά ηε ρξήζε παξειθφκελσλ, ζα πξέπεη
πάληα λα ηεξνχληαη νη νδεγίεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ.
• Ρν SpO2 κε Θαζεηήξα θαη κάζθα είλαη ηα κέξε εθαξκνγήο ηεο ζπζθεπήο.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ!
• Απηή ε ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κε ηε κάζθα θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ
θαηαζθεπάδνληαη ή ζπληζηψληαη απφ ηελ BMC ή κε απηά πνπ ζπληζηψληαη απφ ηνλ ζεξάπνληα
ηαηξφ ζαο. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη αθαηάιιειεο κάζθεο θαη αμεζνπάξ, απηφ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηεο ζπζθεπήο θαη λα κεηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ζεξαπείαο.
• Ζ ρξήζε παξειθφκελσλ άιισλ απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη, κε εμαίξεζε ησλ θαισδίσλ πνπ
πσινχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο σο αληαιιαθηηθά γηα ηα
εζσηεξηθά εμαξηήκαηα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη απμεκέλεο παξεκβνιέο ή κεησκέλε αλνρή ηνπ
εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο.
• Κε ηνπνζεηείηε ηνλ κεγάιν ζσιήλα ζην θεθάιη ηνπ θξεβαηηνχ, θαζψο κπνξεί λα ηπιίμεη ην
θεθάιη ή ην ιαηκφ ηνπ αζζελνχο θαηά ηνλ χπλν.
• Λα κελ γίλεηαη ζχλδεζε νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνχ ζηε ζπζθεπή εθηφο θαη αλ ζπζηαζεί απφ
ηελ BMC ή ηνλ γηαηξφ ζαο.

10. Λεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο
Ξιήθηξν Έλαξμεο/
Ρεξκαηηζκνχ

Νζφλε ελδείμεσλ

Ξιήθηξν αξρηθήο
ζειίδαο
Δπηινγέαο

Πρ. 10-1
Όλνκα
Ξιήθηξν
Έλαξμεο/Ρεξκαηηζκνχ

Λεηηνπξγία
Έλαξμε/Ρεξκαηηζκφο παξνρήο αέξα

Νζφλε ελδείμεσλ

Δκθαλίδεη ην κελνχ γηα ιεηηνπξγία, κελχκαηα, δεδνκέλα
ειέγρνπ, θ.ιπ

Ξιήθηξν αξρηθήο ζειίδαο

Δπέζηξεςε ζην πξνεγνχκελν κελνχ ή ζην θεληξηθφ
πεξηβάιινλ

Δπηινγέαο

Ξξνζαξκφζηε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο
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Ξχιε Θεξκαηλφκελνπ Πσιήλα

Ξχιε Δμνπιηζκνχ SpO2

Έμνδνο αέξα
Δίζνδνο ηξνθνδνζίαο
ξεχκαηνο DC

Θαπάθη θίιηξνπ
(Βαιβίδα Δηζφδνπ Αέξα)

Πρ. 10-2
Όλνκα
Έμνδνο αέξα
Θχξα Δμνπιηζκνχ SpO2
(Ξξναηξεηηθφ)

Λεηηνπξγία
Ξαξέρεη πεπηεζκέλν αέξα θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ ζσιήλα
Πχλδεζε ηνπ Δμνπιηζκνχ SpO2 (Όρη γηα ζχλδεζε ζε κε
πξνηεηλφκελεο ζπζθεπέο)

Θχξα Θεξκαηλφκελνπ
Πσιήλα

Πχλδεζε ζην βχζκα ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ζσιήλα

Δίζνδνο ηξνθνδνζίαο
ξεχκαηνο DC

Δίζνδνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ξεχκαηνο DC

Θαπάθη θίιηξνπ
(Βαιβίδα Δηζφδνπ Αέξα)

Ρνπνζεηήζηε ην θαπάθη ζην θίιηξν αέξα, ην νπνίν
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηιηξάξεη ηε ζθφλε θαη ηε γχξε απφ
ηνλ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηε ζπζθεπή

Θνπηί Κεηαθνξάο
πνδνρή θάξηαο SD

Πρ. 10-3
Όλνκα

Λεηηνπξγία

Θνπηί Κεηαθνξάο

Γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο ζηνλ ζάιακν λεξνχ

πνδνρή θάξηαο SD

Ρνπνζεηήζηε ηελ θάξηα SD ζε απηή ηελ ππνδνρή

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ!
• Νη εηθφλεο ζε απηφ ην εγρεηξίδην πξννξίδνληαη κφλν γηα αλαθνξά, εάλ είλαη δηαθνξεηηθέο
απφ ην πιηθφ αληηθείκελν, ππεξηζρχνπλ νη ηειεπηαίεο.
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11. Ρύζκηζε γηα πξώηε θνξά
11.1 Σνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο
Ρνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε ζηαζεξή θαη επίπεδε επηθάλεηα.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Δάλ ε ζπζθεπή έρεη πέζεη ή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ιαλζαζκέλα, εάλ ε ζήθε έρεη ζπάζεη ή εάλ
έρεη εηζρσξήζεη λεξφ ζην πεξίβιεκα, απνζπλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη ζηακαηήζηε
ηε ρξήζε. Δπηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ πάξνρν θαη' νίθνλ θξνληίδαο.
• Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ είλαη πςειφηεξε απφ 95˚F (35°C), ε ξνή ηνπ αέξα πνπ
παξάγεηαη απφ ηε ζπζθεπή κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο 109,4˚F (43°C). Ζ ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη θάησ απφ 95˚F (35°C), φηαλ ν αζζελήο ρξεζηκνπνηεί ηε
ζπζθεπή.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Δάλ ε ζπζθεπή εθηεζεί ζε πνιχ πςειέο ή ζε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, αθήζηε ηε λα
πξνζαξκνζηεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (πεξίπνπ 2 ψξεο) πξνηνχ μεθηλήζεηε ηε ξχζκηζε.
• Βεβαησζείηε φηη ε ζπζθεπή βξίζθεηαη καθξηά απφ νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκφ ζέξκαλζεο ή
ςχμεο (π.ρ., αεξαγσγνί εμαεξηζκνχ, θαινξηθέξ, θιηκαηηζηηθά).
• Ζ ζπζθεπή δελ είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ πςειήο πγξαζίαο. Βεβαησζείηε φηη
δελ εηζέξρεηαη λεξφ ζηε ζπζθεπή.
• Λα είζηε βέβαηνη φηη ην θξεβάηη, νη θνπξηίλεο, ή άιια αληηθείκελα δελ κπινθάξνπλ ην θίιηξν
ή ηνπο αεξαγσγνχο ηεο ζπζθεπήο.
• Θξαηήζηε θαηνηθίδηα, έληνκα ή παηδηά καθξηά απφ ηε ζπζθεπή θαη απνθχγεηε ηελ θαηάπνζε
ή ηελ εηζπλνή κηθξψλ αληηθεηκέλσλ.
• Γηα ηελ απνθπγή έθξεμεο, απηή ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ππφ ηελ
παξνπζία εχθιεθησλ αεξίσλ (π.ρ. αλαηζζεηηθψλ).
• Ν θαπλφο ηνπ ηζηγάξνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπζζψξεπζε πίζζαο εληφο ηεο ζπζθεπήο, κε
απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.
• Γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ε ζπζθεπή πξέπεη λα θπθινθνξεί αέξαο ειεχζεξα γχξσ απφ απηή.

11.2 Δγθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ αέξα θαη ηνπ θαπαθηνύ
θίιηξνπ/Φίιηξν PM2,5
(1) Ξξνζαξκφζηε ην θίιηξν αέξα ζην θαπάθη ηνπ θίιηξνπ, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 11-1.

Φίιηξν αέξα

θαπάθη ηνπ
θίιηξνπ

Πρ. 11-1
(2) Ρνπνζεηήζηε ην θαπάθη ηνπ θίιηξνπ, πνπ πεξηέρεη ην θίιηξν αέξα, ζηελ θχξηα ζπζθεπή,
φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 11-2.
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Πρ. 11-2
(3) Αιιάμεηε ην θίιηξν αέξα θαη ην θαπάθη θίιηξνπ ζην θίιηξν PM2,5, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ.
11-3.

Φίιηξν PM2,5
Πρ. 11-3

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Ρν θίιηξν αέξα ή Φίιηξν PM2,5 πξέπεη λα είλαη ζηε ζέζε ηνπ, φηαλ ε ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε
ιεηηνπξγία.
• Όηαλ ηνπνζεηείηε ην θίιηξν αέξα θαη ην θαπάθη ηνπ θίιηξνπ, ε ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη
απνζπλδεδεκέλε.

11.3 ύλδεζε κε ην δίθηπν ξεύκαηνο
(1) Ρνπνζεηήζηε ην βχζκα ηνπ ηξνθνδνηηθνχ ζηελ ππνδνρή εηζφδνπ ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο
DC, ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο.
(2) Ππλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο κε ην ηξνθνδνηηθφ.
(3) Ππλδέζηε ην άιιν άθξν ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο κε ηελ πξίδα.

Δίζνδνο
ηξνθνδνζίαο
ξεχκαηνο DC

Ρξνθνδνηηθφ

Θαιψδην
ηξνθνδνζίαο

Πρ. 11-4
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Πεκείσζε: Ρν κήθνο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο θαη ηξνθνδνηηθνχ είλαη 1,5 κέηξα θαη 1,8
κέηξα αληίζηνηρα θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηε ιεηηνπξγία πξφιεςεο ειεθηξνκαγλεηηθψλ
παξεκβνιψλ.
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Ζ ζπζθεπή έρεη ελεξγνπνηεζεί γηα ρξήζε φηαλ ζπλδεζεί ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη ην
ηξνθνδνηηθφ. Ν Δπηινγέαο

ελεξγνπνηεί/απελεξγνπνηείηε ζπζθεπή Αλνηρηφ / Πβεζηφ.

• Ζ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο κε ελαιιαζζφκελε ηάζε (AC) πέξα απφ ην θαζνξηζκέλν εχξνο (Βι.
Δλφηεηα 5 «Θαηαλάισζε ηζρχνο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο») κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε
ζηε ζπζθεπή ή λα ηελ ραιάζεη.
• Ππλδέζηε ηελ θαηάιιειε πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο.
• Δπηζεσξείηε ζπρλά ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο γηα ηπρφλ ελδείμεηο βιάβεο. Αληηθαζηζηάηε
ακέζσο ηα θαιψδηα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε.

ΗΜΑΝΣΙΚΟ!
• Κεηά ηε δηαθνπή θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο, ε ζπζθεπή επηζηξέθεη
απηφκαηα ζηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηεο πξηλ απφ ηε δηαθνπή.
• Γηα λα δηαθφςεηε ηελ ηξνθνδνζία AC, απνζπλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο απφ ηελ πξίδα
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.

11.4 πλαξκνιόγεζε ηνπ ζσιήλα θαη ηεο κάζθαο
(1) Ππλδέζηε ην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα κε ηελ έμνδν αέξα ηεο θχξηαο ζπζθεπήο, φπσο
θαίλεηαη ζην Πρ. 11-5

Έμνδνο
αέξα

Πσιήλεο
Πρ. 11-5
(2) Ππλδέζηε ηελ έλσζε ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ζσιήλα ζηε δηέμνδν αέξα ηεο ζπζθεπήο θαη
κεηά εηζάγεηε ην βχζκα ελέξγεηαο ζηελ ζχξα ζεξκαηλφκελνπ ζσιήλα ζην πίζσ κέξνο ηεο
ζπζθεπήο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 11-6.
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Έμνδνο αέξα

Θεξκαηλφκελε ηζρχο
ζσιελψζεσλ

Θεξκαηλφκελε άξζξσζε
ζσιήλσλ
Ρξνθνδνηηθφ

Θεξκαηλφκελνη Πσιήλεο

Πρ. 11-6
Αλ ν ζεξκαηλφκελνο ζσιήλαο έρεη ζπλδεζεί ζσζηά, δίπια ζην εηθνλίδην

ζα εκθαληζηεί

έλαο αξηζκφο ζην Θεληξηθφ Ξεξηβάιινλ ηεο νζφλεο ηεο ζπζθεπήο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ.
11-7.

Πρ. 11-7
Γπξίζηε ηνλ Δπηινγέα

γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ

ζεξκαηλφκελν ζσιήλα θαη γηα λα πξνζαξκφζεηε ην επίπεδν ζεξκφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ζην Κελνχ Αζζελνχο ηεο ζπζθεπήο.
πάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθά δηαζέζηκα επίπεδα ζέξκαλζεο θαη ν αξηζκφο ηνπ επηπέδνπ
ζέξκαλζεο ζα εκθαληζηεί ζην Θεληξηθφ Ξεξηβάιινλ ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο. Ν αξηζκφο 3
δίπια απφ ην εηθνλίδην

δείρλεη πσο ε ζεξκνθξαζία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζην Δπίπεδν 3,

φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 11-8.

Πρ. 11-8
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(3) Ππλδέζηε ην άιιν άθξν ηνπ ζσιήλα κε ηε κάζθα ζχκθσλακε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα ηε
κάζθα. Φνξέζηε ηε κάζθα.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Δάλ ε ζπζθεπή πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιιά άηνκα (π.ρ. ελνηθηαδφκελεο
ζπζθεπέο), ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί έλα ρακειήο αληίζηαζεο αληηβαθηεξηδηαθφ θίιηξν
θεληξηθήο παξνρήο ζε ζεηξά αλάκεζα ζηε ζπζθεπή θαη ηνλ ζσιήλα ηνπ θπθιψκαηνο. Ζ πίεζε
πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο Αληηπξνζσπείαο φηαλ ηνπνζεηνχληαη
αληαιιαθηηθά ή πξναηξεηηθά εμαξηήκαηα.
• Δάλ ρξεζηκνπνηείηε κάζθα κε ελζσκαησκέλε ζχξα εθπλνήο, ζπλδέζηε ηνλ ζπλδεηήξα ηεο
κάζθαο κε ηνλ εχθακπην ζσιήλα.
• Δάλ ρξεζηκνπνηείηε κάζθα κε μερσξηζηή ζχξα εθπλνήο, ζπλδέζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα κε
απηή ηε ζχξα εθπλνήο. Ρνπνζεηήζηε ηε ζχξα εθπλνήο κε ηξφπν ψζηε ν εμεξρφκελνο αέξαο
λα θαηεπζχλεηαη αληίζεηα απφ ην πξφζσπφ ζαο. Ππλδέζηε ην ζπλδεηηθφ ηεο κάζθαο κε ηε
ζχξα εθπλνήο.
• Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ζηνκαηνξηληθή κάζθα (δει. κάζθα πνπ θαιχπηεη ην ζηφκα θαη ηε κχηε),
ε κάζθα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε αληηζθπμηνγφλν βαιβίδα αζθαιείαο.
• Ξξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο επαλεηζπλνήο CO2, ν αζζελήο ζα πξέπεη λα
ηεξεί ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
- Λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζπλνδεπηηθφ ζσιήλα θαη ηε κάζθα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ BMC.
- Λα κε θνξά ηε κάζθα γηα πεξηζζφηεξν απφ ιίγα ιεπηά, φηαλ ε ζπζθεπή δελ είλαη ζε
ιεηηνπξγία.
- Λα ρξεζηκνπνηεί κφλν κάζθεο κε νπέο εμαεξηζκνχ. Λα κελ απνθξάζζεη ηηο νπέο εμαεξηζκνχ
ζηε ζχξα εθπλνήο θαη λα κελ επηρεηξήζεη λα ηηο θιείζεη.

11.5 Υξήζε νμπγόλνπ κε ηε βνήζεηα ηεο ζπζθεπήο
Πηε ζχλδεζε ηεο κάζθαο κπνξεί λα πξνζηεζεί νμπγφλν. Ξαξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά
ηηο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νμπγφλνπ κε ηε
ζπζθεπή.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Ππλδέζηε ηνλ ζσιήλα νμπγφλνπ κε ηελ είζνδν ηνπ νμπγφλνπ ηεο κάζθαο.
• Ζ παξνρή νμπγφλνπ πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο ηνπηθνχο θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ην
ηαηξηθφ νμπγφλν.
• Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ νμπγφλνπ. Απελεξγνπνηήζηε ην
νμπγφλν πξηλ απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή. Δπεμήγεζε ηεο πξνεηδνπνίεζεο: φηαλ ε
ζπζθεπή είλαη απελεξγνπνηεκέλε, αιιά εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ξνή ηνπ νμπγφλνπ, ην
νμπγφλν κπνξεί λα ζπζζσξεπηεί ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπζθεπήο θαη λα δεκηνπξγήζεη θίλδπλν
ππξθαγηάο. Όηαλ γίλεηαη απελεξγνπνίεζε ηνπ νμπγφλνπ πξηλ απφ ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο
ζπζθεπήο απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε νμπγφλνπ ζηε ζπζθεπή θαη κεηψλεηαη ν θίλδπλνο
ππξθαγηάο. Απηή ε πξνεηδνπνίεζε ηζρχεη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο. Απηή ε
πξνεηδνπνίεζε ηζρχεη γηα ηηο ζπζθεπέο CPAP.
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• Ρν νμπγφλν ππνζηεξίδεη ηελ αλάθιεμε. Γηαηεξείηε ηε ζπζθεπή θαη ηε θηάιε νμπγφλνπ
καθξηά απφ ζεξκφηεηα, γπκλέο θιφγεο, ιηπαξέο νπζίεο ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. ΚΖΛ
θαπλίδεηε ζηελ πεξηνρή θνληά ζην G3 A20 / G3 C20 system ή ηε θηάιε νμπγφλνπ.
• Νη πεγέο νμπγφλνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 1 κέηξν απφ ηε
ζπζθεπή.
• Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε νμπγφλν κε απηφ ην ζχζηεκα, κία βαιβίδα πίεζεο πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη ελ ζεηξά ζην θχθισκα ηνπ αζζελνχο κεηαμχ ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο πεγήο
νμπγφλνπ. Ζ βαιβίδα πίεζεο βνεζά ζηελ πξφιεςε ηεο αλάζηξνθεο ξνήο ηνπ νμπγφλνπ απφ
ην θχθισκα ηνπ αζζελνχο κέζα ζηε ζπζθεπή, φηαλ ε κνλάδα είλαη εθηφο ιεηηνπξγίαο. Δάλ
δελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βαιβίδα πίεζεο κπνξεί πηζαλφλ λα εθδεισζεί ππξθαγηά.
• Κελ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζε κία αλεμέιεγθηε ή πςειήο πίεζεο πεγή νμπγφλνπ. Ζ πίεζε
ηεο πεγήο νμπγφλνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πίεζε πνπ αζθεί ε ζπζθεπή φηαλ είλαη ζε
ιεηηνπξγία.

11.6 Σνπνζέηεζε ηεο θάξηαο SD (Λεηηνπξγνύλ θαιά κόλν
νη ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ θάξηα SD)
Ρνπνζεηήζηε ηελ θάξηα SD ζηελ ππνδνρή θάξηαο SD, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 11-9.

πνδνρή
θάξηαο SD

Πρ. 11-9
Δάλ ε θάξηα SD έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά, ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ζα εκθαληζηεί έλα
ζχκβνιν

πνπ ππνδεηθλχεη ηε ζσζηή εηζαγσγή ζην θχξην πεξηβάιινλ.

Δάλ ε θάξηα SD δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά, ζηελ νζφλε ηεο ζπζθεπήο ζα εκθαληζηεί έλα
ζχκβνιν

πνπ δείρλεη ηε ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε ή ηελ έιιεηςε θάξηαο SD ζην θχξην

πεξηβάιινλ.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Αλ ε θάξηα SD δελ έρεη εηζαρζεί, δελ ζα εκθαληζηεί θαλέλα ζχκβνιν ζην Θεληξηθφ
Ξεξηβάιινλ ηεο νζφλεο ηεο ζπζθεπήο.
• Γηα λα απνθχγεηε ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ ή νπνηαδήπνηε βιάβε ζηελ θάξηα SD, ε θάξηα
SD κπνξεί λα αθαηξεζεί κφλν αθνχ ε θχξηα ζπζθεπή ζηακαηήζεη ηελ παξνρή αέξα.
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11.7 Έλαξμε αγσγήο
Ππλδέζηε ηε ζπζθεπή κε ηελ πξίδα, παηήζηε ην πιήθηξν Έλαξμε / Γηαθνπή

θαη

ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη ηελ παξνρή αέξα.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Φξνληίζηε λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ ζαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ
ξπζκίζεσλ! Γηα λα παξαγγείιεηε εμαξηήκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη καδί κε ηε ζπζθεπή
απηή, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ εμνπιηζκνχ ζαο.
• ΚΖΛ ζπλδέεηε βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ κε απηή ηε ζπζθεπή, εθηφο εάλ ζπληζηάηαη απφ ηελ
BMC ή ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο. Δάλ ππνθέξεηε απφ δπζθνξία ζην ζηήζνο, δχζπλνηα,
θνχζθσκα ζην ζηνκάρη, ή ζνβαξή θεθαιαιγία φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή,
επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ γηαηξφ ζαο ή εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ.

12. πρλή ρξήζε
12.1 ύλδεζε ηνπ ζσιήλα
Ππλδέζηε ζσζηά ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο, ην ηξνθνδνηηθφ θαη ηνλ ζσιήλα, ζχκθσλα κε ηηο
νδεγίεο ζην θεθάιαην «Οχζκηζε γηα πξψηε θνξά» (Θεθάιαην 11). Ππλδέζηε ηε κάζθα θαη ηνλ
ηκάληα θεθαιήο ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ρξήζηε γηα ηε κάζθα.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Ξξηλ απφ θάζε ρξήζε, εμεηάζηε ην ζσιήλα γηα ηπρφλ δεκηέο ή αθαζαξζίεο. Δάλ είλαη
απαξαίηεην, θαζαξίζηε ην ζσιήλα γηα λα αθαηξέζεηε ηπρφλ αθαζαξζίεο. Αληηθαηαζηήζηε ηνλ
ζσιήλα εάλ έρεη πάζεη βιάβε. Βεβαησζείηε φηη δελ ππάξρεη δηαξξνή ζηε κάζθα.

12.2 Ρύζκηζε ηνπ ζσιήλα
Μαπιψζηε ζην θξεβάηη ζαο θαη ξπζκίζηε ηνλ ζσιήλα έηζη ψζηε λα είλαη ειεχζεξνο λα
κεηαθηλείηαη εάλ γπξίζεηε πιεπξφ φηαλ θνηκάζηε. Οπζκίζηε ηε κάζθα θαη ηνλ ηκάληα θεθαιήο
έηζη ψζηε λα έρεηε άλεηε εθαξκνγή θαη

λα κελ ππάξρεη ξνή αέξα ζηα κάηηα ζαο.

12.3 Δλεξγνπνίεζε ηεο ξνήο αέξα
Ξηέζηε ην πιήθηξν Έλαξμε / Γηαθνπή

γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ξνή αέξα. Ζ

νζφλε ζα εκθαλίζεη ηελ πίεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αγσγή, θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο.

12.4 Θέξκαλζε ηνπ λεξνύ
Ξξνζνρή ζην λνχκεξν δίπια απφ ην εηθνλίδην

θαηά ηε ρξήζε ηνπ πγξαληήξα. Ρν

λνχκεξν δείρλεη ηελ θαηάζηαζε Δλεξγνπνηεκέλν/Απελεξγνπνηεκέλν ηνπ πγξαληήξα. Δίλαη
απελεξγνπνηεκέλν φηαλ ην λνχκεξν δίπια ζην εηθνλίδην είλαη 0.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Ξξνζέμηε ηε ζηάζκε λεξνχ ζηνλ ζάιακν λεξνχ, πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πγξαληήξα.
Φξνληίζηε λα ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα λεξνχ ζην ζάιακν λεξνχ θαη κελ ζεξκαίλεηε ηνλ
πγξαληήξα κε άδεην ηνλ ζάιακν λεξνχ.
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12.5 Υξεζηκνπνίεζε ηεο Λεηηνπξγίαο Αύμεζεο
Θάζε θνξά πνπ ε ιεηηνπξγία είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε πίεζε πέθηεη πίζσ ζηελ αξρηθή πίεζε θαη
ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά απμάλεηαη ζηελ πξνβιεπφκελε πίεζε πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ αγσγή,
ζχκθσλα κε ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν θιηκάθσζεο, ψζηε λα κπνξεί ν αζζελήο λα θνηκεζεί
εχθνια. Ζ νζφλε εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ αληίζηξνθε κέηξεζε ηνπ ππφινηπνπ
ρξφλνπ θιηκάθσζεο, ζε ιεπηά.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Κπνξείηε λα παηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ξάκπαο φζν ζπρλά ζέιεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
χπλνπ.
• Ζ ιεηηνπξγία ηεο ξάκπαο δελ πξνηείλεηαη γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο.

12.6 Πξόζβαζε ζην iCode
Κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, κεηαθίλεζε ηνλ θέξζνξα
γπξλψληαο ηνλ Δπηινγέα

ζην εηθνλίδην

, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 12-1. Απνθηήζηε πξφζβαζε ζηηο

πιεξνθνξίεο ηνπ iCode πηέδνληαο ηνλ Δπηινγέα

, ε νζφλε πξνβάιεη ην πεξηβάιινλ ηνπ

iCode, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 12-2.

Πρ. 12-1

Πρ. 12-2

12.7 Απελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο
Βγάιηε ηε κάζθα θαη ηνλ ηκάληα θεθαιήο, πηέζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν
Έλαξμε / Γηαθνπή

θαη ε ζπζθεπή ζα ζηακαηήζεη ηελ παξνρή αέξα.

Απνζπλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο απφ ηελ πξίδα γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή.
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ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή έηζη ψζηε λα είλαη δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζεη ε ζπζθεπή
απνζχλδεζεο.

13. Θεξκαηλόκελνο Τγξαληήξαο
Ν πγξαληήξαο δηαηίζεηαη απφ ηνλ πάξνρν θαη' νίθνλ θξνληίδαο. Ν πγξαληήξαο κπνξεί λα
κεηψζεη ηε ξηληθή μεξφηεηα θαη ηνλ εξεζηζκφ, πξνζζέηνληαο πγξαζία (θαη ζέξκαλζε, αλ
ρξεηάδεηαη), ζηε ξνή ηνπ αέξα.

13.1 Πιήξσζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ
13.1.1 Αθαίξεζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ
Ξηέζηε πξνο ηα θάησ ηνλ ζάιακν λεξνχ θαη κεηά αθαηξέζηε ηνλ, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 13-1.

Πρ. 13-1

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ!
• Απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαη αθήζηε ηελ γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ γηα λα θξπψζεη ε πιάθα
ζέξκαλζεο θαη ην λεξφ.

13.1.2 Πιήξσζε λεξνύ
(1) Αλνίμεηε ην πψκα, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 13-2 θαη γεκίζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ κε πεξίπνπ
360 mL λεξνχ, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 13-3. Βεβαησζείηε πσο ην λεξφ δελ μεπεξλά ηε γξακκή
κέγηζηνχ επηπέδνπ λεξνχ.

Πρ. 13-2
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Πρ. 13-3
(2) Αλνίμεηε ην πψκα θαη γεκίζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ κε πεξίπνπ 360 mL λεξνχ, φπσο θαίλεηαη
ζην Πρ. 13-4. Βεβαησζείηε πσο ην λεξφ δελ μεπεξλά ηε γξακκή κέγηζηνχ επηπέδνπ λεξνχ.

Πρ. 13-4

ΠΡΟΟΥΗ!
• Αιιάμεηε λεξφ πξηλ απφ θάζε ρξήζε θαη κελ μεπεξάζεηε ηε γξακκή ΚΔΓΗΠΡΝ γεκίζκαηνο.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Αδεηάζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ, φηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε ν πγξαληήξαο.
• Ππληζηάηαη απνζηαγκέλν λεξφ.

ΗΜΑΝΣΙΚH!
• Γελ είλαη απαξαίηεηε ε αθαίξεζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνχ απφ ηε ζπζθεπή. Νη ρξήζηεο κπνξνχλ
λα αλνίμνπλ ην πψκα ηνπ ζαιάκνπ λεξνχ απεπζείαο γηα λα ηνλ γεκίζνπλ κε λεξφ.

13.1.3 Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ
Θιείζηε ην πψκα κεηά ην γέκηζκα, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 13-5 θαη ηνπνζεηήζηε ην πίζσ ζηε
ζπζθεπή, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 13-6.

Πρ. 13-5
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Πρ. 13-6

ΠΡΟΟΥΗ!
• Γηα ιφγνπο αζθαιείαο, ν γεκάηνο πγξαληήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδε επηθάλεηα
ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ ην θεθάιη ηνπ αζζελνχο, φηαλ είλαη μαπισκέλνο, έηζη ψζηε ε
ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ λα ξέεη πίζσ ζηνλ ζάιακν λεξνχ θαη λα κελ παξακέλεη ζηνλ ζσιήλα
εκπνδίδνληαο ηελ αλαπλνή.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Απνθχγεηε λα κεηαθηλείηε ή λα γέξλεηε ηνλ πγξαληήξα, φηαλ ν ζάιακνο λεξνχ έρεη κέζα
λεξφ.
• Ιάβεηε πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επίπισλ απφ δεκηά ιφγσ ηνπ λεξνχ.

13.2 Δθθέλσζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ
(1) Αθαηξέζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ ελφηεηα13.1.1.
(2) Αδεηάζηε ηνλ ζάιακν λεξνύ: Αλνίμεηε ην πψκα, φπσο θαίλεηαη πην θάησ θαη
αθαηξέζηε ην λεξφ πνπ έρεη απνκείλεη ζηνλ ζάιακν λεξνχ.

Πρ. 13-7

ΠΡΟΟΥΗ!
• Αδεηάζηε ην δνρείν λεξνχ θαη ζηεγλψζηε ην ζηνλ αέξα, φηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε ν
πγξαληήξαο.
(3) Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ Θαιάκνπ Νεξνύ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 13.1.3.

13.3 Ρύζκηζε ηνπ επηπέδνπ πγξαζίαο
Αθνχ ελεξγνπνηεζεί ε θχξηα ζπζθεπή, γπξίζηε ηνλ Δπηινγέα

γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή

λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ πγξαληήξα Θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηπέδνπ
πγξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζην Κελνχ Αζζελνχο ηεο ζπζθεπήο.
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πάξρνπλ πέληε δηαζέζηκα επίπεδα πγξαζίαο θαη ν αξηζκφο ηνπ επηπέδνπ πγξαζίαο ζα
εκθαληζηεί ζην Θεληξηθφ Ξεξηβάιινλ
εηθνλίδην

ηεο νζφλεο ηεο ζπζθεπήο. Ν αξηζκφο 2 δίπια απφ ην

δείρλεη πσο ε πγξαζία έρεη πξνζαξκνζηεί ζην Δπίπεδν 2, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ.

13-8. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζην ζάιακν λεξνχ δηαηεξεί έλα ζηαζεξφ επίπεδν.

Πρ. 13-8

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Πε γεληθέο γξακκέο, ε πγξαζία ζην εζσηεξηθφ ηεο κάζθαο είλαη ρακειή φηαλ είλαη ρακειή ε
ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ.
• Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα
αέξα θαη ηνπ δσκαηίνπ, ηφζν πην εχθνια δεκηνπξγνχληαη πδξαηκνί ζην εζσηεξηθφ ησλ
ζσιήλσλ.
• Δάλ ππάξρνπλ κφλν ιίγα ζηαγνλίδηα πδξαηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα ην πξσί, κεηά
ηε ζεξαπεία, απηφ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν πγξαζίαο είλαη ζσζηφ· εάλ ππάξρνπλ πνιιά
ζηαγνλίδηα πδξαηκψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζσιήλα ή / θαη ηεο κάζθαο, απηφ ζεκαίλεη φηη ην
επίπεδν πγξαζίαο είλαη πνιχ πςειφ θαη πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζε ρακειφηεξν επίπεδν. Ζ
μεξφηεηα ηνπ ξηληθνχ βιελλνγφλνπ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν πγξαζίαο είλαη πνιχ ρακειφ θαη
πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζε πςειφηεξν επίπεδν.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Κελ αγγίδεηε ηελ πιάθα ζέξκαλζεο ηνπ πγξαληήξα φηαλ ιεηηνπξγεί, γηαηί κπνξεί λα πάζεηε
έγθαπκα. Απελεξγνπνηήζηε ηελ πιάθα ζέξκαλζεο, φηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε ν πγξαληήξαο.

14. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ Δμνπιηζκό SpO2
Ρν θηη SpO2 απνηειείηαη απφ έλαλ SpO2 κε Θαζεηήξα θαη Ππλδεηηθφ, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ.
14-1.

Ππλδεηήξαο
αηζζεηήξα SpO2
Πρ. 14-1
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14.1 ύλδεζε ηνπ θηη SpO2 ζηε ζπζθεπή
(1) Ρνπνζεηήζηε ην βχζκα ηνπ θηη SpO2 ζηε ζχξα ηνπ θηη SpO2 ηεο ζπζθεπήο, φπσο θαίλεηαη
ζην Πρ. 14-2.
Ξχιε Δμνπιηζκνχ
SpO2

Πρ. 14-2
(2) Κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ε νζφλε ηεο ζπζθεπήο ζα δείμεη ην Θεληξηθφ
Ξεξηβάιινλ φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 14-3. Ν θνξεζκφο ζην νμπγφλν ηνπ αίκαηνο θαη ν
παικηθφο ξπζκφο ηνπ αζζελνχο θαίλνληαη θαζαξά θαηά ηε ζεξαπεία.

Πρ. 14-3

14.2 Αθαίξεζε ηνπ θηη SpO2 από ηε ζπζθεπή
Απνζπλδέζηε ην βχζκα ηνπ θηη SpO2 απφ ηε ζχξα ηνπ θηη SpO2, φπσο θαίλεηαη ζην ζρ. 14-4.

Πρ. 14-4
Ρν θηη SpO2 πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλερή, κε επεκβαηηθή κέηξεζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θνξεζκνχ νμπγφλνπ (SpO2) θαη παξαθνινχζεζε ησλ παικψλ γηα ελήιηθεο κε
βάξνο κεγαιχηεξν απφ 40 θηιά.
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Ρν θηη SpO2 είλαη έηνηκν γηα ρξήζε ακέζσο κφιηο ην ζπλδέζεηε ζηε ζπζθεπή κέζσ ηεο ζχξαο
θηη SpO2.
Ρν κνληέιν ηνπ θηη SpO2 είλαη SG-300. Ρν θηη SpO2 έρεη βαζκνλνκεζεί ψζηε λα εκθαλίδεη
ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΝΜΓΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ.
Ππλδέζηε ηνλ αηζζεηήξα ηνπ ζηνλ δείθηε ηνπ αζζελνχο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν δάρηπιν.
Ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζήκαηνο SpO2 είλαη πεξίπνπ 50 Hz θαη ν ξπζκφο ελεκέξσζεο
ηνπ πιαηζίνπ είλαη 1 Hz. Ζ ηηκή ησλ SpO2 θαη PR ππνινγίδεηαη κε ηνλ κέζν φξν ησλ πξψησλ
νθηψ θπκαηνκνξθψλ παικνχ.
Δάλ ην θηη SpO2 βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε ζθάικαηνο, ε ηηκή ηνπ SpO2 ζα είλαη θελή.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Ζ ζπζθεπή δελ έρεη πξνεηδνπνίεζε SpO2 θαη νη ηηκέο θνξεζκνχ νμπγφλνπ ζην αίκα θαη ν
ξπζκφο

παικνχ

ρξεζηκνπνηνχληαη

κφλν

σο

αλαθνξά

γηα

ηελ

αμηνιφγεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Αιιάδεηε ηαθηηθά ην ζεκείν κέηξεζεο ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ αζζελνχο κεηά απφ
παξαηεηακέλε ρξήζε. Αιιάμηε ην ζεκείν κέηξεζεο, ειέγμηε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ δέξκαηνο
ηνπ αζζελνχο θαη ηηο θπθινθνξηθέο ζπλζήθεο θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηηο ζσζηέο ξπζκίζεηο
ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξεηο ψξεο.
• πεξβνιηθφ θσο πεξηβάιινληνο, ππεξβνιηθή θίλεζε, ρξήζε ελδναγγεηαθψλ ρξσκάησλ,
άζρεκα δάρηπια, αθξαία κεγέζε δαθηχινπ ή αθαηάιιειε ηνπνζέηεζε κπνξεί λα
ππνβαζκίζεη ηελ απφδνζε ηνπ θηη SpO2 ή λα επεξεάζεη ηελ αθξίβεηα ηεο κέηξεζεο.
• Ρν βεξλίθη λπρηψλ ή ηα ςεχηηθα λχρηα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ πξηλ ρξεζηκνπνηεζεί ν
αηζζεηήξαο δαθηχινπ ή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εζθαικέλα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ.
• Ζ ππεξβνιηθά ρακειή αξηεξηαθή πίεζε, ε ππεξβνιηθά ρακειή ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε,
ε ζνβαξή αλαηκία ή ε ππνζεξκία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ εζθαικέλα απνηειέζκαηα
κεηξήζεσλ.
• Ρν θηη SpO2 έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε κφλν κε απηήλ ηε ζπζθεπή.
• Σξεζηκνπνηψληαο έλα ιαλζαζκέλν θηη SpO2 ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξά ζην κέγηζην εχξνο
κήθνπο θχκαηνο ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη εζθαικέλα δεδνκέλα
κέηξεζεο.
• Δπαιεζεχζηε ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ θηη SpO2 πξηλ απφ ηε ρξήζε,
δηαθνξεηηθά κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο ηεο ζπζθεπήο θαη αθφκε
ηξαπκαηηζκφ ηνπ αζζελή.
• Ζ εζθαικέλε εθαξκνγή ελφο θηη SpO2 κε ππεξβνιηθή πίεζε γηα παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ζηελ πίεζε.
• Γελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ελφο ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
ΑΘΟΗΒΔΗΑΠ ηνπ θηη SpO2.
• Κε ρξεζηκνπνηείηε ην θηη SpO2 θαηά ηε ζάξσζε MRI.
• Κε ρξεζηκνπνηείηε ην θηη SpO2 εάλ θαίλεηαη θαηεζηξακκέλν.
25 / 53

Δγρεηξίδην Σξήζηε Auto CPAP / CPAP System V1.1

• Κελ βπζίδεηε ην θηη SpO2 ζε λεξφ θαζψο πξνθαιείηαη βξαρπθχθισκα.
• Ρν θηη SpO2 πξέπεη λα ζπλδέεηαη ή λα απνζπλδέεηαη κφλν κε ηε ζπζθεπή απνζπλδεδεκέλε
ή απελεξγνπνηεκέλε.

15. ύλδεζε ζε δίθηπν GPRS ή WiFi
15.1 ύλδεζε ζε δίθηπν GPRS
(1) Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή. Ζ νζφλε ηεο ζπζθεπήο δείρλεη ηελ Θεληξηθή Νζφλε φπσο
θαίλεηαη ζην Πρ. 15-1.

Πρ. 15-1
(2) Ζ ζπζθεπή μεθηλά αλαδήηεζε ζήκαηνο ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα. Όηαλ βξεζεί ζήκα, ε
κνλάδα ζα ζπλδεζεί απηφκαηα ζε απηφ θαη έλα εηθνλίδην ζήκαηνο ζα εκθαληζηεί ζηελ κπάξα
θαηάζηαζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ηεο ζπζθεπήο.
πάξρνπλ ηέζζεξα εηθνλίδηα ζήκαηνο, φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1:
Ξίλαθαο 1 Ξεξηγξαθή Δηθνληδίσλ GPRS
Δηθόληζκα

Πεξηγξαθή
Ηζρπξφ ζήκα GPRS
Κέηξην ζήκα GPRS
Αδχλακν ζήκα GPRS
Γελ βξέζεθε ζήκα GPRS

εκείσζε:
(1) Όηαλ ην ζήκα είλαη αδχλαην, ε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη αξγή ή αθφκα θαη λα
δηαθνπεί.
(2) Ζ Θηλεηή Κνλάδα ζα ζπλερίζεη λα ςάρλεη γηα ζήκα κέρξη λα βξεη έλα.
Αλ ην ζήκα είλαη ηζρπξφ, ην εηθνλίδην ζήκαηνο εκθαλίδεηαη ζηε Θεληξηθή Νζφλε, φπσο
θαίλεηαη ζην Πρ. 15-2 (ηα εηθνλίδηα ζήκαηνο δηαθνξεηηθήο ηζρχο εκθαλίδνληαη κε παξφκνην
ηξφπν).

26 / 53

Δγρεηξίδην Σξήζηε Auto CPAP / CPAP System V1.1

Πρ. 15-2
Ζ νζφλε ηεο ζπζθεπήο δελ ζα εκθαλίζεη ην εηθνλίδην ζήκαηνο, αλ ε Θηλεηή Κνλάδα έρεη
ζπλδεζεί ιαλζαζκέλα ζηε ζπζθεπή ή αλ ε Κνλάδα δελ δνπιεχεη ζσζηά.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κέζσ ηεο Θηλεηήο Κνλάδαο,
ππνινγηζηέο, ηειενξάζεηο, ξαδηφθσλα ή άιιεο ζρεηηθέο ζπζθεπέο δελ πξέπεη λα
ηνπνζεηνχληαη θνληά ζηε Θηλεηή Κνλάδα.

15.2 ύλδεζε κε ην Γίθηπν WiFi
(1) Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή. Ζ νζφλε ηεο ζπζθεπήο δείρλεη ηελ Θεληξηθή Νζφλε φπσο
θαίλεηαη ζην Πρ. 15-1. Γπξίζηε ηνλ Δπηινγέα

κέρξη ε έλδεημε λα είλαη ζην εηθνλίδην

θαη ε νζφλε λα δείρλεη ην Αξρηθφ Ξεξηβάιινλ Θαζνξηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 15-3. Ξηέζηε
ηνλ Δπηινγέα

θαη ε πξψηε επηινγή ζην Αξρηθφ Ξεξηβάιινλ Θαζνξηζκνχ γίλεηαη κπιε,

φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 15-4.

Πρ. 15-3

Πρ. 15-4
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(2) Γπξίζηε ηνλ Δπηινγέα
ηνλ Δπηινγέα

κέρξη ε έλδεημε λα παξακείλεη ζηελ επηινγή «WiFi» πηέζηε

θαη ην πεξηβάιινλ πνπ θαίλεηαη ζην Πρ. 15-6 εκθαλίδεηαη. Ξεξηκέλεηε

0-5 δεπηεξφιεπηα γηα λα ιάβεηε πξφζβαζε απηφκαηα ζην πεξηβάιινλ θαζνξηζκνχ «WiFi».

Πρ. 15-5

Πρ. 15-6
(3) Ρν πεξηβάιινλ θαζνξηζκνχ «WiFi» δείρλεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δηαζέζηκσλ δηθηχσλ
WiFi ζε ηπραία ζεηξά, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 15-7. Αλ εκθαληζηεί έλα ζχκβνιν γηα αιιαγή
ζειίδαο

θάησ απφ ηε ιίζηα δηθηχσλ WiFi, δείρλεη πσο φηαλ ε έλδεημε είλαη ζην ηειεπηαίν

δίθηπν WiFi ηεο ζειίδαο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα γπξίζεη ηνλ Δπηινγέα

ζηα δεμηά γηα λα

δεη ηα ππφινηπα δίθηπα WiFi. Αλ ην επηζπκεηφ δίθηπν WiFi δελ είλαη ζηε ιίζηα, απνζπλδέζηε
ηε ζπζθεπή απφ ηελ παξνρή ξεχκαηνο, ζπλδέζηε ηελ μαλά θαη επαλαιάβεηε ηα βήκαηα (1) (2)
γηα αλαδήηεζε δηθηχσλ WiFi. Ππλερίζηε λα ςάρλεηε κέρξη λα βξεζεί ην επηζπκεηφ δίθηπν
WiFi.

Πρ. 15-7
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Πρ. 15-8
εκείσζε: Ρα

είλαη ζχκβνια αιιαγήο ζειίδαο.

Πε πεξίπησζε πνπ δελ βξεζνχλ δίθηπα WiFi, νη ξπζκίζεηο πεξηβάιινληνο «WiFi» δείρλνπλ
ηελ έλδεημε «Με Γηαζέζηκν WiFi», φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 15-9.

Πρ. 15-9
(4) Κεηά ηελ εχξεζε ηνπ επηζπκεηνχ δηθηχνπ WiFi, πηέζηε ηνλ Δπηινγέα
Δπηινγέα

, γπξίζηε ηνλ

, γηα λα επηιέμεηε απηφ ην δίθηπν WiFi. Ξηέζηε ηνλ Δπηινγέα

γηα λα

ιάβεηε πξφζβαζε ζην πεξηβάιινλ εηζαγσγήο θσδηθνχ WiFi. Ν θσδηθφο πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 8 ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη θεθαιαία θαη κηθξά Αγγιηθά γξάκκαηα θαη ςεθία
0～9, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 15-10. Κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ, γπξίζηε ηνλ Δπηινγέα
κέρξη ε έλδεημε λα παξακείλεη ζην Πιήθηξν Δπηβεβαίσζεο

. Ξηέζηε ηνλ Δπηινγέα

γηα λα ζπλδεζεί ην δίθηπν WiFi, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 15-11. Πε απηή ηε θάζε, ν
ρξήζηεο δελ πξέπεη λα θάλεη νηηδήπνηε θαη πξέπεη λα πεξηκέλεη 0～15 δεπηεξφιεπηα γηα ην
απνηέιεζκα ζχλδεζεο.

Πρ. 15-10
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Πρ. 15-11
Δάλ ην δίθηπν WiFi ζπλδεζεί επηηπρψο, ε νζφλε ζα επηζηξέςεη ζηε δηεπαθή ξχζκηζεο «WiFi»,
εκθαλίδνληαο ηε ιέμε «ζπλδεδεκέλε» ζηα δεμηά ηνπ νλφκαηνο δηθηχνπ WiFi θαη ην
ζχκβνιν WiFi

ζα γίλεη κπιε, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 15-12. Αλ ε ζχλδεζε ζην δίθηπν

WiFi απνηχρεη, ην πιαίζην εηζαγσγήο θσδηθνχ ζα γξάςεη «Connection Failed!» φπσο
θαίλεηαη ζην Πρ. 15-13.

Πρ. 15-12

Πρ. 15-13
Γηα λα αιιάμεηε απφ έλα δίθηπν WiFi επηηπρεκέλεο ζχλδεζεο ζε έλα άιιν, επηιέμηε ην
επηζπκεηφ λέν δίθηπν θαη ζπκπιεξψζηε ην ζσζηφ θσδηθφ γηα λα ζπλδεζείηε.
Δάλ ην επηζπκεηφ δίθηπν WiFi είλαη έλα δεκφζην δίθηπν πνπ δελ απαηηεί θσδηθφ πξφζβαζεο,
γπξίζηε ηνλ Δπηινγέα

ακέζσο κεηά ηελ πξφζβαζε ζηε δηεπαθή εηζαγσγήο θσδηθνχ

πξφζβαζεο έσο φηνπ ν θέξζνξαο παξακείλεη ζην Πιήθηξν Δπηβεβαίσζεο
ηνλ Δπηινγέα

γηα λα ζπλδεζείηε ζην δίθηπν.
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16. Πινήγεζε ζην κελνύ αζζελνύο
16.1 Βήκαηα γηα ηελ πινήγεζε ζην κελνύ αζζελνύο
16.1.1 Πξόζβαζε ζην θύξην πεξηβάιινλ
Ππλδέζηε ζσζηά ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη ην ηξνθνδνηηθφ. Πηελ νζφλε εκθαλίδεηαη ην
θχξην πεξηβάιινλ πνπ θαίλεηαη ζην Πρ. 16-1.

Πρ. 16-1
εκείσζε: Ρν πην πάλσ πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε ζπζθεπή δελ ελεξγνπνηεί ην
SmartC ή SmartA. Αλ ηα SmartC, SmartA είλαη ελεξγνπνηεκέλα, ηφηε θαη ην ζχκβνιν

ζα

εκθαληζηεί ζηε κπάξα θαηάζηαζεο ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-2.

Πρ. 16-2
Ρν πξψην εηθνλίδην

ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ππνδεηθλχεη ην Δηθνλίδην Ιεηηνπξγίαο

Ξξνζέξκαλζεο, ην δεχηεξν εηθνλίδην

ππνδεηθλχεη ην Αμεζνπάξ θαη ην ηξίην εηθνλίδην

ππνδεηθλχεη ην Δηθνλίδην Οχζκηζεο Κάζθαο, ην ηέηαξην εηθνλίδην

ππνδεηθλχεη ην

Δηθνλίδην Αλαθνξάο Γηεπαθήο θαη Γηαζχλδεζεο, ην πέκπην εηθνλίδην

ππνδεηθλχεη ην

Δηθνλίδην Αξρηθήο Οχζκηζεο. Θαζψο γπξίδεηε ηνλ Δπηινγέα

, ν θέξζνξαο ελαιιάζζεηαη

κεηαμχ ησλ πέληε εηθνληδίσλ.
εκείσζε: Θαζψο ηα επίπεδα πγξαζίαο είλαη απελεξγνπνηεκέλα, ην Δηθνλίδην Ιεηηνπξγίαο
Ξξνζέξκαλζεο

ζα γίλεη γθξη, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-2

16.1.2 Δκθάληζε ηνπ πεξηβάιινληνο αξρηθήο ξύζκηζεο
Απφ ηελ θχξηα νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη ζην Πρ. 16-1. Γπξίζηε ηνλ Δπηινγέα, φηαλ ν δξνκέαο
βξίζθεηαη ζην εηθνλίδην

, παηήζηε ηνλ Δπηινγέα

θαη ζηελ νζφλε εκθαλίδνληαη νη

αξρηθέο ξπζκίζεηο ηνπ κελνχ αζζελνχο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-3.
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Πρ. 16-3
εκείσζε: Ζ επηινγή Θεξκαηλόκελνπ σιήλα κπνξεί λα ξπζκηζηεί κφλν φηαλ ε ζπζθεπή
είλαη ζπλδεδεκέλε ζην Θεξκαηλφκελν Πσιήλα, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-4.

Πρ. 16-4

16.1.3 Οξηζκόο επηινγώλ
Θαζψο πεξηζηξέθεηε ηνλ Δπηινγέα

δεμηφζηξνθα, ν θέξζνξαο κεηαθηλείηαη πξνο ηα

θάησ, απφ ηε κία επηινγή ζηελ άιιε. Θαζψο ηνλ πεξηζηξέθεηε αξηζηεξφζηξνθα, ν θέξζνξαο
θηλείηαη πξνο ηα πάλσ. Όηαλ ν θέξζνξαο βξίζθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή, πηέζηε ηνλ
Δπηινγέα

θαη ην ρξψκα ηεο επηινγήο έρεη αιιάμεη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηψξα

κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε επηινγή, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ επηινγή Τγξαληήξαο ζην Πρ. 16-5.

Πρ. 16-5

16.1.4 Ρύζκηζε επηινγώλ
Οπζκίζηε ηελ επηινγή γπξλψληαο ηνλ Δπηινγέα

. Όπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-5, έρεη

επηιεγεί ε επηινγή Τγξαληήξαο. Θαζψο πεξηζηξέθεηε ηνλ Δπηινγέα

δεμηφζηξνθα,

απμάλεηαη ε αξίζκεζε, ππνδεηθλχνληαο πςειφηεξν επίπεδν πγξαζίαο. Θαζψο πεξηζηξέθεηε
ηνλ Δπηινγέα

αξηζηεξφζηξνθα, κεηψλεηαη ε αξίζκεζε, ππνδεηθλχνληαο ρακειφηεξν
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επίπεδν πγξαζίαο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-6.

Πρ. 16-6

16.1.5 Δπηβεβαίσζε πξνζαξκνγώλ
Δπηβεβαηψζηε ηελ πξνζαξκνγή πνπ θάλαηε ζε θάπνηα επηινγή πηέδνληαο ηνλ Δπηινγέα

.

Ζ επηινγή εκθαλίδεηαη ηφηε ζε ιεπθφ ρξψκα, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-7.

Πρ. 16-7

16.1.6 Αιιαγή ζειίδσλ
Όηαλ ν θέξζνξαο είλαη ζην Πξνζη. νζόλεο εξγαζ., ηελ ηειεπηαία επηινγή πνπ θαίλεηαη ζην Πρ.
16-7, νη ππφινηπεο επηινγέο ζα εκθαληζηνχλ ζε κηα λέα ζειίδα, εάλ ζπλερίζεηε λα πεξηζηξέθεηε
ηνλ Δπηινγέα

δεμηφζηξνθα, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 16-8.

Πρ. 16-8
εκείσζε: Ρα

είλαη ζχκβνια αιιαγήο ζειίδαο.

16.1.7 Έμνδνο από ην κελνύ αζζελνύο
Νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα παηήζνπλ ηελ Αξρηθή ζειίδα
Γηεπαθή πνπ θαίλεηαη ζην Πρ. 16-1.
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16.2 Δπηινγέο ηνπ κελνύ αζζελνύο θαη αληίζηνηρεο
πεξηγξαθέο
Δπηινγή

Δύξνο

Πεξηγξαθή

γξαληήξαο

Θιείζηκν,
Auto
1 ～ 5

πάξρνπλ έμη επίπεδα πγξαζίαο δηαζέζηκα. Θαζψο
απμάλεηαη ε αξίζκεζε, ε πγξαζία απμάλεηαη
αλαιφγσο. «Θιείζηκν» ζεκαίλεη φηη ν πγξαληήξαο
είλαη απελεξγνπνηεκέλνο.

Ξξνζέξκαλζε

Έλαξμε /
Θιείζηκν

Νξίζηε
ηνλ
πγξαληήξα
ζε
πξνζέξκαλζε
εθαξκφδνληαο απηή ηελ επηινγή. Απηή ε ιεηηνπξγία
απελεξγνπνηείηαη απηφκαηα κεηα απφ 30 ιεπηά.

Θεξκ Πσιήλαο

Θιείζηκν,
Auto
1 ～ 5

Auto,
Σξφλνο Οάκπαο

0 - Κέγηζηνο
Σξφλνο
Οάκπαο

πάξρνπλ πέληε δηαζέζηκα επίπεδα ζέξκαλζεο. Όζν
απμάλεηαη ν αξηζκφο, ε ζεξκφηεηα απμάλεηαη
αλάινγα. «Απελεξγνπνίεζε» ζεκαίλεη πσο ε
ζέξκαλζε είλαη απελεξγνπνηεκέλε.
Πεκείσζε: Ν Θεξκαηλφκελνο Πσιήλαο αλαγξάθεηαη
ζην κελνχ ηνπ αζζελνχο κφλν φηαλ είλαη
ζπλδεδεκέλνο.
Γηα κεγαιχηεξε άλεζε ηνπ αζζελή θαη γηα λα κπνξεί
λα θνηκάηαη πην εχθνια, ε πίεζε κπνξεί λα απμεζεί
ζηαδηαθά, φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία
Ramp. Κπνξεί λα ξπζκηζηεί ν ρξφλνο θιηκάθσζεο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη ε αξρηθή
πίεζε ζηελ πίεζε πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ αγσγή.
Θαζψο πεξηζηξέθεηε ηνλ Δπηινγέα
ζην
πιεζηέζηεξν ζεκείν, ε αξίζκεζε απμάλεηαη ή
κεηψλεηαη θαηά πέληε δεπηεξφιεπηα. Ζ νζφλε
εκθαλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηελ αληίζηξνθε
κέηξεζε ηνπ ππφινηπνπ ρξφλνπ θιηκάθσζεο, ζε
ιεπηά.
Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο ν πγξαληήξαο, απηφ ην
ραξαθηεξηζηηθφ επηηξέπεη ηε ζπλερή ξνή ηνπ αέξα
γηα πεξίπνπ 15 ιεπηά, ζε ρακειή πίεζε (πεξίπνπ 2
hPa), αθνχ πηέζεηε ην πιήθηξν Έλαξμε / Γηαθνπή

Θαζπζηέξεζε

Έλαξμε /
Θιείζηκν

Ζκεξνκελία

2000-01-01
—
2099-12-31

γηα λα δηαθνπεί ε αγσγή. Ζ ζπλερήο ξνή
ηνπ αέξα θπζά ηνπο πδξαηκνχο πνπ έρνπλ κείλεη
ζηνλ πγξαληήξα γηα ηελ απνθπγή βιάβεο ηεο
ζπζθεπήο. Όηαλ απηή ε ιεηηνπξγία έρεη ξπζκηζηεί λα
είλαη «Θιείζηκν», πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη
απελεξγνπνηεκέλε, ζηακαηά άκεζα ε παξνρή αέξα
αθνχ πηέζεηε ην πιήθηξν Έλαξμε / Γηαθνπή
.

Κνξθή
Ζκεξνκελίαο

εε κκ εε/ κκ εε
εε/ εε κκ εε

Οχζκηζε εκεξνκελίαο κε ηελ πξνζαξκνγή απηήο ηεο
επηινγήο.
Ξεξηζηξέςηε ηνλ Δπηινγέα
γηα λα επηιέμεηε
αλάκεζα ζε ηξεηο κνξθέο εκεξνκελίαο.
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Ώξα

00:00
—
23:59

Κνξθή Ώξαο

12-ψξεο /
24-ψξεο

Ξεξηζηξέςηε ηνλ Δπηινγέα
αλάκεζα ζηηο δχν κνξθέο ψξαο.

Φσηεηλφηεηα

ςειφο /
Σακειφ

Οχζκηζε ηεο θσηεηλφηεηαο ηεο νζφλεο κε ηελ
πξνζαξκνγή απηήο ηεο επηινγήο.

Οχζκηζε ψξαο κε ηελ πξνζαξκνγή απηήο ηεο
επηινγήο.
γηα λα επηιέμεηε

Ν νπίζζηνο θσηηζκφο ηεο νζφλεο LCD κπνξεί λα
ξπζκηζηεί ζην «Auto» ή ζην «Έλαξμε». Ξεξηζηξέςηε
Νπίζζηνο
θσηηζκφο

Ρχπνο Κάζθαο

Test Δθαξκ.
Κάζθαο

Auto /
Έλαξμε

πάξρνπλ
ηξεηο
ηχπνη
κάζθαο
δηαζέζηκνη:
Πηνκαηνξηληθή (κάζθα γηα φιν ην πξφζσπν), Οηληθή
Πηνκαηνξηληθή;
(ξηληθή κάζθα), θαη Οηληθά Καμηι (ξηληθή κάζθα κε
Οηληθή; Οηληθά
καμηιαξάθη). Θαηά ηελ επηινγή κάζθαο, εθηφο απφ
Καμηι ; Άιιν
ηνπο παξαπάλσ ηξεηο ηχπνπο κάζθαο ηεο BMC, ν
αζζελήο κπνξεί λα νξίζεη ηηο κάζθεο σο Άιια.
Μεθηλήζηε ηελ
Δμέηαζε
Γνθηκήο
Κάζθαο
iCode,

iCode

ηνλ Δπηινγέα
γηα λα επηιέμεηε κεηαμχ ησλ δχν
ηξφπσλ. Δάλ ξπζκηζηεί ζην «Auto», ν νπίζζηνο
θσηηζκφο ζα ζβήλεη απηφκαηα κεηά απφ δχν
δεπηεξφιεπηα αδξάλεηαο. Αλ νξηζηεί ζην «Έλαξμε»,
ν θσηηζκφο ζα ππάξρεη ζπλερψο.

iCode QR,
iCode QR +

Διέγμηε εάλ ε κάζθα έρεη θνξεζεί ζσζηά, ε νζφλε
ζα εκθαλίζεη ην εηθνλίδην «εμαηξεηηθφ» εάλ είλαη
θαηάιιειε, δηαθνξεηηθά ε νζφλε ζα εκθαλίζεη ην
εηθνλίδην «αλάγθε πξνζαξκνγήο».
Ρν iCode παξέρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα
ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελνχο, ζε πξφζθαην ρξνληθφ
δηάζηεκα. Ζ ιεηηνπξγία iCode QR εκθαλίδεη
δεδνκέλα θαηά ζεηξά ραξαθηήξσλ θαη ε ιεηηνπξγία
iCode QR + εκθαλίδεη ηα δεδνκέλα ζε δηζδηάζηαηνπο
θσδηθνχο.

WiFi

——

Ππλδεζείηε ζην δίθηπν WiFi πξνζαξκφδνληαο απηήλ
ηελ επηινγή.

Σξφλνο Σξήζεο

0 ～ 50000 h

Ν ρξήζε ρξφλνπ εκθαλίδεη γηα πφζν ρξνληθφ
δηάζηεκα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κάζθα απφ ην
ρξήζηε. Ν ρξήζε ρξφλνπ κπνξεί λα δηαγξαθεί.

πελζχκηζε
εμαξηεκ.

——

Δπαλαθέξεηε ηνλ ρξφλν ρξήζεο ηνπ θίιηξνπ, ηνπ
ζσιήλα θαη ηεο κάζθαο.

πελζχκηζε
εμαξηεκ.

30 εκέξεο/60
εκέξεο/180
εκέξεο/365
εκέξεο /
Θιείζηκν

Απηή ε ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ
ππελζχκηζεο θίιηξνπ, ππελζχκηζεο ζσιήλα θαη
ππελζχκηζεο κάζθαο. Κεηά ην άλνηγκα, κπνξείηε λα
νξίζεηε ην ρξφλν ρξήζεο ηνπ θίιηξνπ, ηνπ ζσιήλα
θαη ηεο κάζθαο.
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English /
Español /
Português /
Deutsch /
中文（简体）/
Français /
Γιψζζα

Polski /
Italiana /
Türk /

Ξεξηζηξέςηε ηνλ Δπηινγέα
γηα λα επηιέμεηε
κεηαμχ ησλ απηά ηαδηαζέζηκσλ γισζζψλ. Ζ ξχζκηζε
ηζρχεη κφλν φηαλ εηζαρζεί ζηε ζπζθεπή θάξηα SD κε
παθέην γιψζζαο.

Русский /
Nederlands /
Διιεληθά /
Greek /
한국어
Πρεηηθά

——

Ζ απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο ζπζθεπήο
（Κνληέιν, SN, Έθδνζε, ID）. Απηφ είλαη κφλν γηα
αλάγλσζε θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη.

17. πλαγεξκόο
Μήλπκα
εηδνπνίεζεο

Γηαθνπή
Οεχκαηνο!!!

Πεξηγξαθή
Θα αθνπζηεί κηα ερεηηθή εηδνπνίεζε εάλ απνζπλδεζεί ηπραία ε
ζπζθεπή απφ ην ξεχκα, ζηε δηάξθεηα παξνρήο αέξα. Ζ δηάξθεηα
εηδνπνίεζεο δελ ππεξβαίλεη ηα 30 δεπη.
εκείσζε:
(1) Γελ ερεί ε εηδνπνίεζε εάλ ζπκβεί δηαθνπή ξεχκαηνο φηαλ ε
ζπζθεπή βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο.
(2) Γελ ππάξρεη κήλπκα εηδνπνίεζεο ζηελ νζφλε θαηά ηε δηάξθεηα
δηαθνπήο ξεχκαηνο.

Πθάικα
Ππζθεπήο!!!

Θα ερήζεη κηα ερεηηθή εηδνπνίεζε εάλ δελ ππάξρεη ξνή αέξα απφ ην
κεράλεκα· ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα «θάικα
πζθεπήο!!!»

Γηαξξνή!!

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ξνή αέξα, ζα ερήζεη κία ερεηηθή
εηδνπνίεζε εάλ ην πνζνζηφ δηαξξνήο αέξα ππεξβαίλεη ηα 150 L/min.
Πηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα «Γηαξξνή!!»

Σακειή Ράζε!!

Δάλ ε ηάζε πνπ παξέρεη ν πξνζαξκνγέαο είλαη ρακειφηεξε απφ 22V,
ζα ερήζεη ε ερεηηθή εηδνπνίεζε φηαλ είλαη ρακειή ε κπαηαξία ζηελ
νζφλε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα «Υακειή Σάζε!!»

Βιάβε
γξαληήξα!!

Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν πγξαληήξαο ζα ερήζεη ερεηηθή εηδνπνίεζε
φηαλ ππάξρεη βιάβε ζην ζχζηεκα χγξαλζεο ζηελ νζφλε ζα
εκθαληζηεί «Πξόβιεκα κε Τγξαληήξα!!»

Ξαξαθαιψ
αιιάμηε ην
θίιηξν!

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε εηδνπνίεζε θίιηξνπ, ζα ερήζεη
ερεηηθή εηδνπνίεζε εάλ θάπνην αληαιιαθηηθφ θηάζεη ζηνλ
πξνξπζκηζκέλν ρξφλν αληηθαηάζηαζεο. Πηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί
ην κήλπκα «Παξαθαιώ αιιάμηε ην θίιηξν!» . Ζ πξνεπηιεγκέλε
ξχζκηζε είλαη «Κιείζηκν»
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Ξαξαθαιψ
αληηθαη. ζσιήλα!

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία Ππλαγεξκφο ζσιήλσζεο,
ζα αθνπζηεί έλαο ερεηηθφο ζπλαγεξκφο εάλ θηάζεη ν
πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζσιήλα . Πηελ νζφλε
ζα εκθαληζηεί ην «Παξαθαιώ αληηθαη. ζσιήλα!»

Ξαξαθαιψ
αληηθαη. κάζθα!

Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία Ππλαγεξκφο κάζθαο, έλαο
ερεηηθφο ζπλαγεξκφο ζα ερήζεη εάλ θηάζεη ν πξνθαζνξηζκέλνο
ρξφλνο αληηθαηάζηαζεο ηεο κάζθαο. Πηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί
«Παξαθαιώ αληηθαη. κάζθα!»

Θάξηα SD πιήξεο!

Δάλ ε θάξηα SD έρεη θηάζεη ην κέγηζηε ρσξεηηθφηεηά ηεο, ζηελ
νζφλε ζα εκθαληζηεί ε έλδεημε «Κάξηα SD πιήξεο!»

Δπαλεηζαγσγή
θάξηαο SD!

Αλ ε θάξηα SD δελ ιεηηνπξγεί, ζηελ νζφλε ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα
«Δπαλεηζαγσγή θάξηαο SD!»

18. Καζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Ν ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ηεο ζπζθεπήο θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα
ηελ πξφιεςε ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ.
• Γηα λα απνθχγεηε ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, λα απνζπλδέεηε πάληα ηε ζπζθεπή πξηλ
απφ ηνλ θαζαξηζκφ.
• Σξεζηκνπνηήζηε ήπην ζαπνχλη πνπ δελ είλαη ηνμηθφ γηα ηνλ άλζξσπν.
• Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηνλ θαζαξηζκφ ηεο κάζθαο θαη ηνπ
ζσιήλα θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα θαζαξηζκνχ.
• Ξξηλ ηνλ θαζαξηζκφ, ειέγμηε εάλ ε ζπζθεπή έρεη απνζπλδεζεί απφ ηελ παξνρή ξεχκαηνο,
εάλ έρεη απνζπλδεζεί ην θαιψδην ξεχκαηνο θαη εάλ έρεη θξπψζεη ν ζάιακνο λεξνχ ηνπ
πγξαληήξα. Βεβαησζείηε φηη ε πιάθα ζέξκαλζεο έρεη θξπψζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, γηα
λα κελ θαείηε.
• Κελ αλνίγεηε ή κελ ηξνπνπνηείηε ηε ζπζθεπή. Γελ ππάξρνπλ επηζθεπάζηκα απφ ηνλ ρξήζηε
εμαξηήκαηα ζην εζσηεξηθφ. Δπηζθεπέο θαη ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη κφλν απφ
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν ζέξβηο.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• πεξζέξκαλζε ησλ πιηθψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξφσξε θφπσζε ησλ πιηθψλ
απηψλ.
• Κε ρξεζηκνπνηείηε δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιεπθαληηθή ζθφλε, ριψξην ή αξσκαηηθά γηα λα
θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή θαη ηα αμεζνπάξ ηεο. Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο πγξφ
ζαπνχλη πνπ πεξηέρεη κέζν χγξαλζεο ή δηάθνξα αληηκηθξνβηαθά. Απηά ηα δηαιχκαηα κπνξνχλ
λα ζθιεξχλνπλ ην πιηθφ ηεο ζπζθεπήο πνπ θαζαξίδεηε ή λα κεηψζνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ.
• Κελ θαζαξίδεηε ή ζηεγλψλεηε ηε ζπζθεπή θαη ηα αμεζνπάξ ηεο φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη
πςειφηεξε απφ 80°C (176˚F). Νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηε δηάξθεηα
δσήο ηνπ πξντφληνο.
• Κε βπζίδεηε ηε ζπζθεπή ζε νπνηνδήπνηε πγξφ.
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18.1 Καζαξηζκόο ηεο κάζθαο θαη ηνπ θεθαινδέηε
Γηα ιεπηνκέξεηεο, αλαηξέμηε ζηηο νδεγίεο θαζαξηζκνχ, ζην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο κάζθαο.

18.2 Καζαξηζκόο ηνπ θηη SpO2
Πθνππίζηε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζεηήξα κε έλα θαζαξφ, καιαθφ θαη ειαθξψο πγξφ παλί

ΠΡΟΟΥΗ!
• Ππληζηάηαη λα θαζαξίδεηε ην θηη SpO2 κία θνξά ηελ εβδνκάδα.

18.3 Καζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ
(1) Άλνηγκα ηνπ Θαιάκνπ Νεξνύ: Αλνίμηε ην θαπάθη ηνπ ζαιάκνπ λεξνχ, φπσο θαίλεηαη
ζην Πρ. 18-1.

Πρ. 18-1
(2) Καζαξηζκόο ηνπ Θαιάκνπ Νεξνύ: Κπνξείηε επίζεο λα θαζαξίζεηε ηνλ ζάιακν λεξνχ
κε έλα καιαθφ παλί πνπ δελ ζα γξαηζνπλίζεη ηνλ ζάιακν λεξνχ (βπζίζηε ην καιαθφ παλί ζε
πγξφ ζαπνχλη εάλ είλαη απαξαίηεην), μεπιχλεηε θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζθνππίζηε ηνλ κε
ζηεγλφ παλί.
(3) Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ Θαιάκνπ Νεξνύ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 13.1.3.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Ζ εθθέλσζε θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ζαιάκνπ λεξνχ θαζεκεξηλά ζα απνηξέςεη ηελ αλάπηπμε
κνχριαο θαη βαθηεξίσλ.
• Αθήζηε ην λεξφ ζηνλ ζάιακν λα θξπψζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξνηνχ ην αθαηξέζεηε
απφ ηε ζπζθεπή.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Θαζαξίζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ κφλν αθνχ θξπψζεη ην λεξφ. Βεβαησζείηε φηη δελ εηζέξρεηαη
λεξφ ζηε ζπζθεπή.
• Κεηά ηνλ θαζαξηζκφ, μεπιχλεηε πιήξσο ηνλ ζάιακν λεξνχ κε θαζαξφ λεξφ γηα λα
βεβαησζείηε φηη δελ έρεη απνκείλεη ζαπνχλη. Πηε ζπλέρεηα ζθνππίζηε ηνλ κε ζηεγλφ παλί
ρσξίο ρλνχδη, ψζηε λα απνθεπρζνχλ αζβεζηνιηζηθέο ζπζζσξεχζεηο.
• Δπηζεσξήζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ γηα ηπρφλ δηαξξνή ή δεκηά. Αληηθαηαζηήζηε ηνλ ζάιακν
λεξνχ εάλ ππάξρεη δεκηά.
• Ππληζηάηαη λα θάλεηε θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ηνπ ζαιάκνπ λεξνχ.
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18.4 Καζαξηζκόο ηνπ Κηβσηίνπ Μεηαθνξάο
(1) Αθαίξεζε ηνπ Κηβσηίνπ Μεηαθνξάο: Αθαηξέζηε πξψηα ηνλ ζάιακν λεξνχ απφ ηε
ζπζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζηε ην θηβψηην κεηαθνξάο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 18-2.

Θνπηί Κεηαθνξάο

Πρ. 18-2
(2) Καζαξηζκόο ηνπ Κηβσηίνπ Μεηαθνξάο: Μεπιχλεηε θαιά ην θηβψηην κεηαθνξάο ζε
θαζαξφ λεξφ. Κπνξείηε επίζεο λα θαζαξίζεηε ην θηβψηην κεηαθνξάο κε έλα καιαθφ παλί πνπ
δελ ζα ην γξαηζνπλίζεη (βπζίζηε ην καιαθφ παλί ζε πγξφ ζαπνχλη εάλ είλαη απαξαίηεην),
μεπιχλεηε θαιά θαη ζηε ζπλέρεηα ζθνππίζηε ην κε ζηεγλφ παλί.
(3) Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ Κηβσηίνπ Μεηαθνξάο, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 18-3.

Θνπηί Κεηαθνξάο

Πρ. 18-3

ΠΡΟΟΥΗ!
• Ππληζηάηαη λα θαζαξίδεηε ην θηβψηην κεηαθνξάο κία θνξά ηελ εβδνκάδα.

18.5 Καζαξηζκόο ηνπ πεξηβιήκαηνο
Πθνππίζηε ηελ επηθάλεηα ηεο ζπζθεπήο κε έλα καιαθφ, ειαθξψο πγξφ παλί.

ΠΡΟΟΥΗ!
• Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν αθνχ ζηεγλψζεη ην πεξίβιεκα, ψζηε λα κελ
εηζέιζεη πγξαζία ζηε ζπζθεπή.
• Ππληζηάηαη λα θαζαξίδεηε ην πεξίβιεκα κία θνξά ηελ εβδνκάδα.

18.6 Καζαξηζκόο ηνπ ζσιήλα
(1) Αθαηξέζηε ηνλ ζσιήλα απφ ηε ζπζθεπή θαη ηε κάζθα πξηλ απφ ηνλ θαζαξηζκφ.
(2) Θαζαξίζηε ηνλ ζσιήλα ζε δεζηφ λεξφ πνπ λα πεξηέρεη πγξφ θαζαξηζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα
μεπιχλεηε θαιά κε θαζαξφ λεξφ.
(3) Κεηά ηνλ θαζαξηζκφ, ζηεγλψζηε ζηνλ αέξα ηνλ ζσιήλα, κέζα ζε δξνζεξφ θαη θαιά
αεξηδφκελν ρψξν θαη απνθχγεηε ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Σξεηάδνληαη πεξίπνπ 30
ιεπηά γηα λα ζηεγλψζεη εληειψο ν ζσιήλαο ζηνλ αέξα. Διέγμηε εάλ ν ζσιήλαο είλαη εληειψο
ζηεγλφο πξηλ ηνλ μαλαρξεζηκνπνηήζεηε.
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ΠΡΟΟΥΗ!
• Ππληζηάηαη λα θαζαξίδεηε ην πεξίβιεκα κία θνξά ηελ εβδνκάδα.

18.7 Αληηθαηάζηαζε ηνπ θίιηξνπ αέξα/θίιηξνπ PM2,5
(1) Ξξνζαξκφζηε ην θίιηξν αέξα ζην θαπάθη ηνπ θίιηξνπ, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 18-4.

Φίιηξν αέξα

θαπάθη ηνπ
θίιηξνπ

Πρ. 18-4
(2) Ρνπνζεηήζηε ην θαπάθη ηνπ θίιηξνπ, πνπ πεξηέρεη ην θίιηξν αέξα, ζηελ θχξηα ζπζθεπή,
φπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 18-5.

Πρ. 18-5
(3) Αιιάμεηε ην θίιηξν αέξα θαη ην θαπάθη θίιηξνπ ζην θίιηξν PM2,5, φπσο θαίλεηαη ζην Πρ.
18-6.

Φίιηξν PM2,5
Πρ. 18-6

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Γηα ηελ απνθπγή πιηθψλ δεκηψλ, κελ ηνπνζεηείηε ην αληαιιαθηηθφ θίιηξν ζε άκεζν
ειηαθφ/θίιηξνπ PM2,5 θσο, πγξφ πεξηβάιινλ ή ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ ην ζεκείν ςχμεο.
Ρν θίιηξν αέξα/θίιηξνπ PM2,5 πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη θάζε 6 κήλεο (κπνξεί λα
αληηθαζίζηαηαη πην ζπρλά, κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο πγηεηλήο).
• Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κε βξψκηθν θίιηξν αέξα, κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα
ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε ζπζθεπή.

18.8 Απνιύκαλζε
Πε γεληθέο γξακκέο, εάλ έρεηε αθνινπζήζεη πηζηά ηηο παξαπάλσ νδεγίεο θαζαξηζκνχ, δελ
ρξεηάδεηαη λα απνιπκάλεηε ηε ζπζθεπή ή / θαη ηνλ πγξαληήξα. Δάλ ε ζπζθεπή έρεη κνιπλζεί
ή ρξεζηκνπνηεζεί ζε θιηληθέο δνθηκέο, κπνξείηε λα αγνξάζεηε απνιπκαληηθά απφ κηα εηαηξεία
νηθηαθνχ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ γηα λα απνιπκάλεηε ηε ζπζθεπή.
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Απνιύκαλζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ:
Ξξηλ απφ ηελ απνιχκαλζε, θαζαξίζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 18.3
«Θαζαξηζκφο ηνπ Θαιάκνπ Λεξνχ». Νη κέζνδνη απνιχκαλζεο έρνπλ σο εμήο:
(1) Θεξκή απνιχκαλζε: Απνιπκάλεηε ηνλ ζάιακν λεξνχ βπζίδνληαο ηνλ ζε λεξφ βξχζεο
ζηνπο 75°C ± 2°C γηα 30 ιεπηά.
(2) Σξεζηκνπνηήζηε ήπηα απνιπκαληηθά.
Απνιύκαλζε ηνπ αηζζεηήξα SpO2:
Ξξηλ απφ ηελ απνιχκαλζε, θαζαξίζηε ηνλ θαζεηήξα SpO2 ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα 18.2
«Θαζαξηζκφο ηνπ θηη SpO2». Ξξηλ απφ θάζε ρξήζε, απνιπκάλεηε ηνλ αηζζεηήξα
ζθνππίδνληάο ηνλ κε καιαθή γάδα εκπνηηζκέλε ζε 75% ηαηξηθφ αιθνφι ή 70% δηάιπκα
ηζνπξνππιηθήο αιθνφιεο. Κεηά ηελ απνιχκαλζε, ζθνππίζηε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζεηήξα κε
έλα θαζαξφ, καιαθφ θαη ειαθξψο πγξφ παλί θαη αθήζηε ην λα ζηεγλψζεη ζηνλ αέξα.

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Ρα απνιπκαληηθά έρνπλ ηελ ηάζε λα βιάπηνπλ ηα πιηθά θαη λα κεηψλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο
ησλ εμαξηεκάησλ. Ξξνζπαζήζηε λα επηιέμεηε θαηάιιειν απνιπκαληηθφ θαη αθνινπζήζηε ηηο
νδεγίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνιπκαληηθνχ.
• Κεηά ηελ απνιχκαλζε, ειέγμηε ην αληηθείκελν πνπ απνιπκάλαηε, γηα ηπρφλ δεκηέο. Λα
αληηθαζηζηάηε ακέζσο φπνην εμάξηεκα έρεη ππνζηεί βιάβε.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Κεηά ηελ απνιχκαλζε, μεπιχλεηε θαιά, κε θαζαξφ λεξφ, ηα αληηθείκελα πνπ απνιπκάλαηε,
θαη θπξίσο ηα είδε πνπ ήξζαλ ζε θνληηλή επαθή κε ηνλ αζζελή, φπσο ηε κάζθα, ηνλ ηκάληα
θεθαιήο θαη ηνλ ζσιήλα, έηζη ψζηε λα κελ κείλνπλ ππνιείκκαηα απνιπκαληηθνχ θαη
πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην δέξκα ή ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ή πξνθαιέζνπλ αιιεξγίεο.
• Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ζέξβηο ή ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο ζηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο απφ
αζζελή.
• Γελ επηηξέπεηαη απνζηείξσζε ηεο ζπζθεπήο απηήο θαη ησλ κεξψλ ηεο, εθηφο απφ ηε
ζπληζηψκελε.

19. Σαμηδεύνληαο κε ηε ζπζθεπή
ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ!
• Αδεηάζηε ηνλ ζάιακν λεξνχ ηεο ζπζθεπήο, πξηλ παθεηάξεηε ηε ζπζθεπή ζαο γηα ην ηαμίδη,
γηα λα κελ εηζέιζεη ζηε ζπζθεπή λεξφ πνπ ηπρφλ έρεη ελαπνκείλεη.
• Ζ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζε ιαλζαζκέλε ξχζκηζε πςνκέηξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηέζεηο
παξνρήο αέξα πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ζπληαγνγξαθεκέλε ξχζκηζε. Διέγρεηε πάληνηε ηε
ξχζκηζε πςνκέηξνπ φηαλ ηαμηδεχεηε ή κεηαθηλείηε ηε ζπζθεπή.
• Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή κε αηκνζθαηξηθή πίεζε εθηφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ εχξνπο (Βι.
ελφηεηα 5), ζα επεξεαζηεί ε αθξίβεηα ηεο εηδνπνίεζεο δηαξξνήο.
(1) Σξεζηκνπνηήζηε ηε ζήθε κεηαθνξάο απφ ηελ BMC γηα λα κεηαθέξεηε ηε ζπζθεπή θαη ηα
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αμεζνπάξ καδί ζαο. Κελ ηα βάδεηε ζηηο απνζθεπέο ζαο.
(2) Απηή ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί κε ηξνθνδνζία απφ 100 - 240 V θαη 50 / 60 Hz θαη είλαη
θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ. Γελ απαηηείηαη θακία εηδηθή ξχζκηζε,
αιιά ζα πξέπεη λα κάζεηε γηα ηα είδε πξηδψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξννξηζκνχ. Δάλ είλαη
απαξαίηεην, θέξηε καδί ζαο πξνζαξκνγέα πξίδαο πνπ κπνξείηε λα ηνλ αγνξάζεηε απφ
θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθψλ εηδψλ.
(3) Θπκεζείηε λα θέξεηε έλα εθεδξηθφ θίιηξν αέξα θαη ηα έγγξαθα έθηαθηεο αλάγθεο γηα
απηή ηελ ζπζθεπή (λα ηα έρεη ζπκπιεξψζεη θαη ππνγξάςεη ν ζεξάπσλ ηαηξφο ζαο). Δάλ
ζθνπεχεηε λα ηαμηδέςεηε κε αεξνπιάλν, ζπκεζείηε λα θέξεηε καδί ζαο ηα έγγξαθα έθηαθηεο
αλάγθεο ζε πνιιέο γιψζζεο, γηα αλαπλεπζηηθή αγσγή, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζεσξήζνπλ
ηε ζπζθεπή νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη ζηε ρψξα πξννξηζκνχ ζαο. Κε ηα έγγξαθα έθηαθηεο
αλάγθεο, κπνξείηε λα λα ηνπο απνδείμεηε φηη πξφθεηηαη γηα ηαηξηθή ζπζθεπή.
(4) Πηαζκνί αζθαιείαο: Γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζή ζαο ζε ζηαζκνχο ειέγρνπ, ππάξρεη κηα
ζεκείσζε ζην θάησ κέξνο ηεο ζπζθεπήο πνπ δειψλεη φηη είλαη ηαηξηθφο εμνπιηζκφο. Κπνξεί
λα ζαο θαλεί ρξήζηκν λα θέξεηε καδί ζαο ην παξφλ εγρεηξίδην, γηα λα θαηαλνήζεη ηε ζπζθεπή
ην πξνζσπηθφ αζθαιείαο.

20. Υξήζε ηεο ζπζθεπήο από άιιν αζζελή
Δάλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιιν αζζελή, ηα κέξε πνπ έρνπλ έξζεη ζε θνληηλή επαθή
κε ηνλ πξνεγνχκελν ηδηνθηήηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κάζθαο, ηνπ ηκάληα θεθαιήο, ηνπ
ζσιήλα θαη ηνπ θίιηξνπ αέξα, πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ θαη λα απνιπκαλζνχλ ζσζηά ψζηε λα
απνθεπρζεί ηπρφλ πεξαηηέξσ κφιπλζε.

21. Νέεο παξαγγειίεο
Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ Αληηπξνζσπεία γηα λα παξαγγείιεηε εμαξηήκαηα ή αληαιιαθηηθά
θίιηξα.
Ζ ζπζθεπή δελ απαηηεί ηαθηηθφ ζέξβηο.

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ!
• Δάλ παξαηεξήζεηε νπνηαδήπνηε αλεμήγεηε αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο, εάλ
αθνχγνληαη αζπλήζηζηνη θαη ηξαρείο ήρνη, ζε πεξίπησζε πηψζεο ή εζθαικέλνπ ρεηξηζκνχ,
εάλ ην πεξίβιεκα είλαη ζπαζκέλν ή εάλ έρεη εηζέιζεη λεξφ απφ ην πεξίβιεκα, απνζπλδέζηε ην
θαιψδην ηξνθνδνζίαο θαη δηαθφςηε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ
Αληηπξνζσπεία Διιάδαο.
• Πε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο, επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ πάξνρν θαη'
νίθνλ θξνληίδαο ζαο. Κε επηρεηξήζεηε πνηέ λα αλνίμεηε ην πεξίβιεκα ηεο ζπζθεπήο. Νη
επηζθεπέο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηελ BMC
πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο. Νη επηζθεπέο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκφ, αθχξσζε ηεο εγγχεζεο ή δαπαλεξή βιάβε.
• Δάλ είλαη απαξαίηεην, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ηνπηθφ δηαλνκέα ή ηελ BMC
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Medical Co., Ltd. γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη γηα ζρεηηθά έγγξαθα.

22. Σερληθή ππνζηήξημε
Δπηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηελ BMC εάλ ρξεηάδεζηε ην δηάγξακκα ηνπ θπθιψκαηνο ηεο
ζπζθεπήο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο γηα
παξάδεηγκα, ζπληήξεζε ή ζχλδεζε κε άιιεο ζπζθεπέο. Ζ BMC ζα ζαο δψζεη ην δηάγξακκα
θπθιψκαηνο ή / θαη άιια ηερληθά έγγξαθα, ελ φισ ή ελ κέξεη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζαο.

23. Απόξξηςε
Όηαλ ε ζπζθεπή θηάζεη ζην ηέινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο, απνξξίςηε ηε ζπζθεπή θαη ηε
ζπζθεπαζία ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.
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24. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ
Ν παξαθάησ πίλαθαο ζπλνςίδεη νξηζκέλα ζπλήζε πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεηε
κε ηελ ζπζθεπή, θαζψο θαη πηζαλέο ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα. Δάλ θακία απφ ηηο
δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ επηιχζεη ην πξφβιεκα, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Αληηπξνζσπεία
Διιάδαο.

24.1 πλήζε πξνβιήκαηα ζε αζζελείο θαη αληίζηνηρεο
ιύζεηο
Πξόβιεκα

Πηζαλή αηηία

Λύζε (εηο)

Μεξφηεηα,
θαηαξξνή,
βνπισκέλε θαη
θξχα
κχηε·θξπνιφγεκα

Ζ κχηε αληηδξά ζηελ ξνή ηνπ
αέξα θαη ζην θξχν. Ιφγσ ηεο
ηαρείαο ξνήο ηνπ αέξα, ν
αέξαο θξπψλεη, νδεγψληαο ζε
εξεζηζκφ ηεο βιελλνγφλνπ ηεο
κχηεο
κε
επαθφινπζε
μεξφηεηα θαη πξήμηκν

Απμήζηε ηε ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο
ηνπ πγξαληήξα.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο,
θαη ζπλερίζηε ηελ αγσγή εθηφο εάλ
ν γηαηξφο ζαο πεη ην αληίζεην

Μεξφηεηα ζην
ζηφκα θαη ην
θάξπγγα

Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν
αζζελήο πηζαλφλ λα θνηκάηαη
κε ην ζηφκα αλνηθηφ θαη ν
πεπηεζκέλνο αέξαο βγαίλεη απφ
ην ζηφκα, πνπ νδεγεί ζε
ζηνκαηηθή θαη ξηληθή μεξφηεηα

Δξεζηζκφο ησλ
νθζαικψλ

Δξπζξφηεηα ζην
πξφζσπν

Ρν κέγεζνο ή ην κνληέιν ηεο
κάζθαο κπνξεί λα κελ είλαη
ζσζηά, ή ε κάζθα λα κελ έρεη
ηνπνζεηεζεί
ζσζηά,
νδεγψληαο έηζη ζε δηαξξνή
αέξα

Ρν καμηιαξάθη ηεο κάζθαο (ην
καιαθφ ηκήκα ηεο κάζθαο)
έρεη ζθιεξχλεη
Ζ κάζθα είλαη πάξα πνιχ
ζθηρηή
Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ
κεησπηαίνπ ηκάληα ζηήξημεο
ηεο κάζθαο θαη ηνπ κεηψπνπ
δελ είλαη ζσζηή
Ιάζνο κέγεζνο κάζθαο
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Σξεζηκνπνηήζηε ινπξάθη γηα ην
πεγνχλη γηα λα κελ αλνίγεη ην
ζηφκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ,
ή ρξεζηκνπνηήζεηε ζηνκαηνξηληθή
κάζθα. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ
γηαηξφ ζαο γηα πεξηζζφηεξεο
ιεπηνκέξεηεο
Κεηψζηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηνπ
κεησπηαίνπ ηκάληα ζηήξημεο ηεο
κάζθαο θαη ηνπ κεηψπνπ. Λα
ιάβεηε
ππφςε
φηη
εάλ
ηνπνζεηήζεηε ηε κάζθα πάξα πνιχ
ζθηρηά απηφ κπνξεί λα αθήζεη
ζεκάδηα ζην πξφζσπν ηνπ
αζζελνχο.
Ξξνζζέζηε επηπιένλ γέκηζκα ζηε
κάζθα, ψζηε λα κελ έρεη δηαξξνέο.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή
ηνπ εμνπιηζκνχ ζαο γηα ζσζηή
κάζθα.
Ξξνζζέζηε
επηπιένλ
γέκηζκα ζηε κάζθα εάλ είλαη
απαξαίηεην
Αληηθαηαζηήζηε ηε κάζθα ή ην
καμηιαξάθη ηεο κάζθαο
Σαιαξψζηε ηνλ ηκάληα θεθαιήο
Γνθηκάζηε δηαθνξεηηθή απφζηαζε.
Ζ γσλία θαη ην κέγεζνο ηνπ
ζηεξίγκαηνο κεηψπνπ δηαθέξνπλ,
αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ καζθψλ
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή
ηνπ εμνπιηζκνχ ζαο γηα λα πάξεηε
κάζθα ζε ζσζηφ κέγεζνο
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Πξόβιεκα

Πηζαλή αηηία

Λύζε (εηο)
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο
θαη
ηνλ
πξνκεζεπηή
ηνπ
εμνπιηζκνχ ζαο.
Σξεζηκνπνηήζηε κηα κάζθα, ε νπνία
δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ
θπζηθφ ιάηεμ.
Ρνπνζεηήζηε έλα θνκκάηη χθαζκα
κεηαμχ ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο
κάζθαο
Σακειψζηε ηε ξχζκηζε ηεο
πγξαζίαο,
ή
απμήζηε
ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ.
Ρνπνζεηήζηε ην ζσιήλα θάησ απφ
ην πάπισκα, ή ρξεζηκνπνηήζηε ην
θάιπκκα ηνπ ζσιήλα.
Θξεκάζηε ην ζσιήλα ραιαξά θαη ην
ρακειφηεξν κέξνο ηνπ ζσιήλα ζα
πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην
θεθάιη ηνπ αζζελνχο

Δξπζξφηεηα ζην
πξφζσπν

Ν αζζελήο είλαη αιιεξγηθφο
ζηα πιηθά ηεο κάζθαο

πάξρεη λεξφ κέζα
ζηε κάζθα

Όηαλ
ρξεζηκνπνηείηαη
ν
πγξαληήξαο, ν πγξφο αέξαο
έρεη
ηελ
ηάζε
λα
ζπκππθλψλεηαη ζηνλ θξχν
ζσιήλα θαη ηε κάζθα, εάλ ε
ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ
είλαη ρακειή

Ξφλνο ζηε κχηε,
ηα ηγκφξεηα, ή ην
απηί

Φιεγκνλή ησλ ηγκνξείσλ
θφιπσλ ή ηνπ κέζνπ σηφο

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο
ακέζσο

Γπζθνξία ιφγσ
αδπλακίαο
πξνζαξκνγήο
ζηελ πίεζε πνπ
ελδείθλπηαη γηα
ηελ αγσγή

Ν αζζελήο ζα αηζζάλεηαη
άβνια φηαλ ε πίεζε πνπ
ελδείθλπηαη γηα ηελ αγσγή
ππεξβαίλεη ηα 13 hPa. Υζηφζν,
ε πίεζε πνπ ελδείθλπηαη γηα
ηελ αγσγή πξνζδηνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε
ηνπ αζζελνχο θαη δελ κπνξεί
λα ζεξαπεχζεη ηελ ππληθή
άπλνηα εάλ ε πίεζε πνπ
εμαζθείηαη θαηά ηελ αγσγή
είλαη πνιχ ρακειή

Σξεηάδνληαη ην αλψηεξν ηέζζεξηο
εβδνκάδεο γηα λα πξνζαξκνζηεί
θάπνηνο ζηνλ πεπηεζκέλν αέξα.
Σαιαξψζηε θαη αλαπλεχζηε απφ ηε
κχηε.
Δάλ
ην
πξφβιεκα
εμαθνινπζεί
λα
πθίζηαηαη,
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο

Ρα ζπκπηψκαηα
απνθξαθηηθήο
ππληθήο άπλνηαο
επαλεκθαλίδνληαη

Ξηζαλφλ επεηδή ν αζζελήο
θνηκάηαη κε ην ζηφκα αλνηθηφ
θαη ν πεπηεζκέλνο αέξαο
βγαίλεη απφ ην ζηφκα, κε
απνηέιεζκα ηελ απφθξαμε ηεο
αλαπλεπζηηθήο νδνχ

Ζ ζπζθεπή θάλεη
πνιχ ζφξπβν

Ν ζσιήλαο δελ έρεη ζπλδεζεί
ζσζηά

Ν αέξαο πνπ
παξέρεη ε ζπζθεπή
είλαη αζπλήζηζηα
δεζηφο

Κπνξεί λα ππάξρεη κεξηθή
απφθξαμε ηεο εηζφδνπ αέξα
ηεο ζπζθεπήο, νδεγψληαο ζε
αλεπαξθή ξνή αέξα κέζα ζηε
ζπζθεπή
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Σξεζηκνπνηήζηε ινπξάθη γηα ην
πεγνχλη γηα λα κελ αλνίγεη ην
ζηφκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ,
ή
ρξεζηκνπνηήζηε
κάζθα
νιφθιεξνπ
πξνζψπνπ.
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο
γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο
Δπαλαζπλδέζηε
ηνλ
ζσιήλα
ζσζηά
Αληηθαηαζηήζηε ην θίιηξν αέξα
(Βι. 18.7 Αληηθαηάζηαζε ηνπ
θίιηξνπ αέξα/θίιηξνπ PM2,5) θαη
θαζαξίζηε ην ζηφκην εηζφδνπ ηνπ
αέξα
Ρνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε
πεξηνρή φπνπ ν αέξαο ξέεη
ειεχζεξα θαη θξνληίζηε ε ζπζθεπή
λα βξίζθεηαη ηνπιάρηζηνλ 20
εθαηνζηά καθξηά απφ ηνίρν,
θνπξηίλα, ή άιια αληηθείκελα
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24.2 πλήζε πξνβιήκαηα ζηε ζπζθεπή θαη αληίζηνηρεο
ιύζεηο
Πξόβιεκα

Ζ ζπζθεπή δελ
ιεηηνπξγεί φηαλ
είλαη
ελεξγνπνηεκέλε

Ζ
ζπζθεπή
ιεηηνπξγεί,
αιιά ε πίεζε
ζην εζσηεξηθφ
ηεο
κάζθαο
δηαθέξεη
απφ
ηελ πίεζε πνπ
έρεη νξηζηεί γηα
ηελ αγσγή

Πηζαλή αηηία

Λύζε (εηο)

Δίλαη ελεξγνπνηεκέλε ε
ιεηηνπξγία Auto Αλνηρηφ /
Auto Πβεζηφ

Ξάξηε κεξηθέο βαζηέο εηζπλνέο κε ηε
κάζθα θαη ε ζπζθεπή ζα μεθηλήζεη
απηφκαηα

Γελ
είλαη
ζσζηά
ζπλδεδεκέλε κε ην ξεχκα

Φξνληίζηε λα είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλα
ην
θαιψδην
ηξνθνδνζίαο,
ην
ηξνθνδνηηθφ θαη ε ζπζθεπή

Γελ ππάξρεη ηάζε ξεχκαηνο

Διέγμηε εάλ ππάξρεη δηαθνπή ξεχκαηνο
φηαλ αλάβεηε θάπνην θσο ή κε θάπνην
άιιν ηξφπν. Δάλ είζηε βέβαηνο φηη έρεη
ραιάζεη ε αζθάιεηα ζηε ζπζθεπή,
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ
εμνπιηζκνχ ζαο γηα επηζθεπή

Γελ κπνξείηε λα βξείηε
θακία αηηία

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ
εμνπιηζκνχ ζαο

Ν ζσιήλαο δελ είλαη ζσζηά
ζπλδεδεκέλνο
Κπνξεί λα ππάξρνπλ νπέο
ζηε κάζθα ή ζηνλ ζσιήλα
αλίρλεπζεο πίεζεο
Ζ
ζπζθεπή
ειαηησκαηηθή

είλαη

Κπνξεί
λα
ππάξρεη
απφθξαμε ζην ζηφκην
εηζφδνπ αέξα ηεο ζπζθεπήο
Ζ
ζπζθεπή
παξάγεη πνιχ
ρακειέο πηέζεηο

Αθνχ
ελεξγνπνηεζεί ε
ζπζθεπή,
ε
νζφλε δνπιεχεη
δηαθεθνκκέλα,
ή θαζφινπ
Ζ
ζπζθεπή
βξίζθεηαη
ζε
θαηάζηαζε
αλακνλήο θαη
δελ μεθηλά

Ζ πίεζε πνπ ελδείθλπηαη γηα
ηελ αγσγή έρεη αιιάμεη
θαηά ιάζνο
Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε
ε ιεηηνπξγία θιηκάθσζεο,
ρξεηάδεηαη θάπνηνο ρξφλνο
γηα λα απμεζεί ε αξρηθή
πίεζε ζηελ πίεζε πνπ
ελδείθλπηαη γηα ηελ αγσγή.
Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ
Ξξέπεη
λα
γίλεη
αλαπξνζαξκνγή
ή
επαλεθθίλεζε
ζην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο
ζπζθεπήο
Ξξέπεη
λα
γίλεη
αλαπξνζαξκνγή
ή
επαλεθθίλεζε
ζην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο
ζπζθεπήο
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Δπαλαζπλδέζηε ηνλ ζσιήλα ζσζηά
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ
εμνπιηζκνχ ζαο
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ
εμνπιηζκνχ ζαο
Αληηθαηαζηήζηε ην θίιηξν αέξα (Βι.
ελφηεηα 18.7 Αληηθαηάζηαζε ηνπ
θίιηξνπ αέξα/θίιηξνπ PM2,5) θαη
θαζαξίζηε ην ζηφκην εηζφδνπ ηνπ αέξα.
Φξνληίζηε λα κελ ππάξρεη απφθξαμε
ζην ζηφκην εηζφδνπ αέξα
Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξφ ζαο

Δάλ ρξεηάδεηαη, απελεξγνπνηήζηε ηε
ιεηηνπξγία θιηκάθσζεο, ή ξπζκίζηε ην
ρξφλν
θιηκάθσζεο
λα
είλαη
ζπληνκφηεξνο

Απνζπλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο
ηεο ζπζθεπήο θαη μαλαβάιηε ηελ ζηελ
πξίδα κεηά απφ 20 δεπηεξφιεπηα
Απνζπλδέζηε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο
ηεο ζπζθεπήο θαη μαλαβάιηε ην ζηελ
πξίδα κεηά απφ 20 δεπηεξφιεπηα

Δγρεηξίδην Σξήζηε Auto CPAP / CPAP System V1.1

25. Απαηηήζεηο EMC
Οδεγίεο θαη δήισζε θαηαζθεπαζηή - ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο
Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη
παξαθάησ. Ν ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζπζθεπή
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάινγν πεξηβάιινλ.
Γνθηκαζία εθπνκπήο

Δθπνκπέο
ξαδηνζπρλνηήησλ

πκκόξθσζε

Οδεγίεο γηα ην
ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ

Νκάδα 1

Ζ ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα
ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εζσηεξηθή
ηεο
ιεηηνπξγία.
Ππλεπψο,
νη
εθπνκπέο ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη
πνιχ ρακειέο θαη δελ είλαη πηζαλφ λα
πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο ζηνλ
ειεθηξνληθφ
εμνπιηζκφ
πνπ
βξίζθεηαη θνληά

CISPR 11

Δθπνκπέο
ξαδηνζπρλνηήησλ

Θαηεγνξία B

CISPR 11
Αξκνληθέο εθπνκπέο
IEC 61000-3-2
Γηαθχκαλζε
ηάζεο
εθπνκπέο κε ηξεκφζβεκα
IEC 61000-3-3

Θαηεγνξία A

Ππκκνξθψλεηαη
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Ζ ζπζθεπή είλαη θαηάιιειε γηα
ρξήζε ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθηαθψλ
ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
ζπλδένληαη απεπζείαο κε δεκφζην
δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ρακειήο
ηάζεο, ην νπνίν ηξνθνδνηεί θηίξηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο
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Οδεγίεο θαη δήισζε θαηαζθεπαζηή - ειεθηξνκαγλεηηθή αηξσζία
Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη
παξαθάησ. Ν ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζπζθεπή
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάινγν πεξηβάιινλ.
Γνθηκαζία
αηξσζίαο
Ζιεθηξνζηαηηθή
εθθέλσζε (ΔSD)
IEC 61000-4-2
Αηθλίδηα
κεηαβνιή ηάζεο
/ έθξεμε

Δπίπεδν
δνθηκαζίαο IEC
60601

Δπίπεδν
ζπκκόξθσζεο

± 8 kV επαθή

± 8 kV επαθή

± 15 kV αέξαο

± 15 kV αέξαο

± 2 kV γηα
γξακκέο
ηξνθνδνζίαο

± 2 kV γηα
γξακκέο
ηξνθνδνζίαο

Ζ πνηφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ
δηθηχνπ ζα πξέπεη λα είλαη
εθείλε
ελφο
ηππηθνχ
εκπνξηθνχ ή λνζνθνκεηαθνχ
πεξηβάιινληνο

± 1 kV
γξακκή
γξακκή

± 1 kV
γξακκή
γξακκή

Ζ πνηφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ
δηθηχνπ ζα πξέπεη λα είλαη
εθείλε
ελφο
ηππηθνχ
εκπνξηθνχ ή λνζνθνκεηαθνχ
πεξηβάιινληνο

Ρν δάπεδν πξέπεη λα είλαη απφ
μχιν, ηζηκέλην ή κε θεξακηθή
επέλδπζε. Δάλ ην δάπεδν
θαιχπηεηαη απφ ζπλζεηηθφ
πιηθφ, ε ζρεηηθή πγξαζία πξέπεη
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30%

IEC 61000-4-4
Αηρκή ηάζεο
IEC 61000-4-5

Ξηψζεηο ηάζεο,
ζχληνκεο
δηαθνπέο
θαη
κεηαβνιέο
ηάζεο
ζηηο
γξακκέο
εηζφδνπ
ηνπ
δηθηχνπ
ειεθηξνδφηεζεο
IEC 61000-4-11

Καγλεηηθφ πεδίν
ζπρλφηεηαο
ξεχκαηνο (50 /
60 Hz)

λα

0%
UT;
0,5
θχθινπο
Πην 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° θαη 315°

Οδεγίεο γηα ην
ειεθηξνκαγλεηηθό
πεξηβάιινλ

λα

0%
UT;
0,5
θχθινπο
Πην 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° θαη 315°

Ζ πνηφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ
δηθηχνπ ζα πξέπεη λα είλαη
εθείλε
ελφο
ηππηθνχ
εκπνξηθνχ ή λνζνθνκεηαθνχ
πεξηβάιινληνο. Αλ ν ρξήζηεο
ηνπ
RESmart
ρξεηάδεηαη
0% UT; 1 θχθινπο 0% UT; 1 θχθινπο ζπλερηδφκελε ιεηηνπξγία θαηά
ηε
δηάξθεηα
δηαθνπψλ
70% UT; 25 / 30 70% UT; 25 / 30 ειεθηξνδφηεζεο
απφ
ην
θχθινπο
θχθινπο
θεληξηθφ
δίθηπν,
ηφηε
Πην 0°
Πην 0°
ζπληζηάηαη ην RESmart λα
ειεθηξνδνηείηαη
απφ
κηα
0% UT; 250 / 300 0% UT; 250 / 300 ζπζθεπή αδηάιεηπηεο παξνρήο
θχθινπο
θχθινπο
ξεχκαηνο ή κηα κπαηαξία

30 A/m

30 A/m

IEC 61000-4-8

Καγλεηηθά πεδία ζπρλφηεηαο
ηζρχνο
ζα
πξέπεη
λα
βξίζθνληαη
ζε
επίπεδα
ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηππηθήο
ηνπνζεζίαο ζε έλα ηππηθφ
εκπνξηθφ ή λνζνθνκεηαθφ
πεξηβάιινλ

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: UT είλαη ε ηάζε δηθηχνπ AC πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ επηπέδνπ δνθηκαζίαο.
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Οδεγίεο θαη δήισζε θαηαζθεπαζηή - ειεθηξνκαγλεηηθή αηξσζία
Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζην ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη
παξαθάησ. Ν ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ε ζπζθεπή
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάινγν πεξηβάιινλ.
Δπίπεδν
Γνθηκαζία
Δπίπεδν
Οδεγίεο γηα ην
δνθηκαζίαο ζπκκόξθσζεο ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ
αηξσζίαο
IEC 60601

Αγψγηκε
ξαδηνζπρλφηεηα
IEC 61000-4-6
Αθηηλνβνινχκελεο

ξαδηνζπρλφηεηεο

IEC 61000-4-3

3V
0,15 MHz ～
80 MHz
6 V ζην ISM
θαη
εξαζηηερληθφ
ξαδηφθσλν
δψλεο κεηαμχ
0,15 MHz θαη
80 MHz

3V
0,15 MHz ～
80 MHz
6 V ζην ISM
θαη
εξαζηηερληθφ
ξαδηφθσλν
δψλεο κεηαμχ
0,15 MHz θαη
80 MHz

10 V/m
80 MHz έσο
2,7 GHz

10 V/m
80 MHz έσο
2,7 GHz

Ν θνξεηφο θαη θηλεηφο εμνπιηζκφο
επηθνηλσληψλ κε ξαδηνζπρλφηεηεο δελ
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε
απφζηαζε
κηθξφηεξε
απφ
ηε
ζπληζηψκελε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ
απφ
νπνηνδήπνηε
ηκήκα
ηνπ
ζπζθεπή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θαισδίσλ
ηνπ.
Ζ
απφζηαζε
δηαρσξηζκνχ ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο
εμίζσζεο πνπ αθνξά ηε ζπρλφηεηα
ηνπ πνκπνχ.
πληζηώκελε
απόζηαζε
δηαρσξηζκνύ
d  1,17 p

d  0,35 p

80 MHz έσο 800 MHz

d  0,70 p

800 MHz έσο 2,5 GHz

Όπνπ P είλαη ε κέγηζηε δηαβάζκηζε
ηζρχνο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ζε watt
(W), ζχκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή
ηνπ πνκπνχ θαη d είλαη ε ζπληζηψκελε
απφζηαζε δηαρσξηζκνχ ζε κέηξα (m).
Ζ έληαζε ησλ πεδίσλ απφ ζηαζεξφ
πνκπφ
ξαδηνζπρλνηήησλ,
φπσο
πξνζδηνξίδεηαη
απφ
ηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή επηηφπηα έξεπλα α,
πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην
επίπεδν ζπκκφξθσζεο ζε θάζε εχξνο
ζπρλνηήησλ. β
Δλδέρεηαη
λα
δεκηνπξγεζνχλ
παξεκβνιέο θνληά ζε εμνπιηζκφ ν
νπνίνο θέξεη ην εμήο ζχκβνιν:

ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1: Πηα 80 MHz θαη 800 MHz, εθαξκφδεηαη ην πςειφηεξν εχξνο ζπρλνηήησλ.
ΠΖΚΔΗΥΠΖ 2: Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη απφ ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ
αλάθιαζε πνπ πξνέξρνληαη απφ δνκέο, αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο.
α

Νη εληάζεηο ηνπ πεδίνπ απφ ζηαζεξνχο πνκπνχο, φπσο ζηαζκνχο βάζεσλ γηα ηειέθσλα
ξαδηνεπηθνηλσλίαο (θπςεινεηδνχο / αζχξκαηεο) θαη επίγεηεο θηλεηέο ξαδηνεπηθνηλσλίεο,
εξαζηηερληθή ξαδηνεπηθνηλσλία, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ΑΚ θαη FM θαη ηειενπηηθέο
εθπνκπέο δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθηνχλ ζεσξεηηθά κε αθξίβεηα. Γηα λα αμηνινγεζεί ην
ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ πνπ νθείιεηαη ζε ζηαζεξνχο πνκπνχο ξαδηνζπρλνηήησλ,
ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν πξαγκαηνπνίεζεο επηηφπηαο ειεθηξνκαγλεηηθήο
έξεπλαο. Αλ ε κεηξνχκελε έληαζε πεδίνπ ζηελ ηνπνζεζία φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζπζθεπή ππεξβαίλεη ην ηζρχνλ, σο άλσ αλαθεξφκελν, επίπεδν ζπκκφξθσζεο RF, ηφηε ζα
πξέπεη λα γίλεη εμέηαζε ηεο ζπζθεπήο γηα λα εμαθξηβσζεί ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο. Δάλ
παξαηεξεζεί κε θπζηνινγηθή απφδνζε, ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ
επηπιένλ κέηξα, φπσο ν εθ λένπ πξνζαλαηνιηζκφο ή ε εθ λένπ ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο.
β
Ξάλσ απφ ην εχξνο ζπρλνηήησλ 150 kHz έσο 80 MHz, νη εληάζεηο πεδίνπ ζα πξέπεη λα
είλαη κηθξφηεξεο απφ 10 V/m.
49 / 53

Δγρεηξίδην Σξήζηε Auto CPAP / CPAP System V1.1

πληζηώκελεο απνζηάζεηο κεηαμύ θνξεηώλ θαη
επηθνηλσλίαο κε ξαδηνζπρλόηεηεο, θαη ηεο ζπζθεπήο

θηλεηώλ

εμνπιηζκώλ

Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη
δηαηαξαρέο απφ εθπνκπέο ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη ειεγρφκελεο. Ν πειάηεο ή ρξήζηεο ηεο
ζπζθεπήο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ
δηαηεξψληαο κηα ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ θνξεηνχ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ
επηθνηλσλίαο κε ξαδηνζπρλφηεηεο (πνκπνχο) θαη ηεο ζπζθεπήο, φπσο ζπληζηάηαη
παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπ εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο.
Κέγηζηε ηζρχο ηνπ
πνκπνχ

150 kHz ～ 80 MHz

80 MHz ～ 800 MHz

800 MHz ～ 2,5 GHz

W

d  1,17 p

d  0,35 p

d  0,70 p

0,01

0,12

0,04

0,07

0,1

0,37

0,12

0,23

1

1,17

0,35

0,70

10

3,70

1,11

2,22

100
11,7
3,50
7,00
ΠΖΚΔΗΥΠΖ 1: Πηα 80 MHz θαη 800 MHz, εθαξκφδεηαη ην πςειφηεξν εχξνο ζπρλνηήησλ.
ΠΖΚΔΗΥΠΖ 2: Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη απφ ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ
αλάθιαζε πνπ πξνέξρνληαη απφ δνκέο, αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο.
Γηα πνκπνχο κέγηζηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο εμφδνπ πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε
ζπληζηψκελε απφζηαζε δηαρσξηζκνχ d ζε κέηξα (m) κπνξεί λα ππνινγηζηεί
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εμίζσζε πνπ ηζρχεη γηα ηε ζπρλφηεηα ηνπ πνκπνχ, φπνπ P είλαη ε
κέγηζηε δηαβάζκηζε ηζρχνο εμφδνπ ηνπ πνκπνχ ζε watt (W), ζχκθσλα κε ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπ πνκπνχ.
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πληζηάηαη δηαρσξηζκόο απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπ RF εμνπιηζκνύ αζύξκαησλ
επηθνηλσληώλ
Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη δηαηαξαρέο απφ
εθπνκπέο ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη ειεγρφκελεο. Ν πειάηεο ή ρξήζηεο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηελ πξφιεςε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ παξεκβνιψλ δηαηεξψληαο κηα ειάρηζηε
απφζηαζε κεηαμχ ηνπ RF εμνπιηζκνχ αζχξκαησλ επηθνηλσλίαο κε ξαδηνζπρλφηεηεο (πνκπνχο)
θαη ηεο ζπζθεπήο, φπσο ζπληζηάηαη παξαθάησ, ζχκθσλα κε ηε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ηνπ
εμνπιηζκνχ επηθνηλσλίαο.
πρλόηεηαο
Ρεύκαηνο
MHz
385
450
710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
2450
5240
5500

IEC 60601

Δπίπεδν
ζπκκόξθσζεο

0,3
0,3

27
28

27
28

0,2

0,3

9

9

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

2

0,3

28

28

Μέγηζηε
Ιζρύο
W
1,8
2

0,2

Δπίπεδν

Απόζηαζε δνθηκαζίαο

0,3

9

5785

9

Οδεγίεο γηα ην
ειεθηξνκαγλεηηθό
πεξηβάιινλ
Ν
RF
εμνπιηζκφο
αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ κε
ξαδηνζπρλφηεηεο δελ ζα
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ
ηε ζπληζηψκελε απφζηαζε
δηαρσξηζκνχ
απφ
νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο
ζπζθεπήο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θαισδίσλ ηεο. Ζ απφζηαζε
δηαρσξηζκνχ ππνινγίδεηαη
βάζεη ηεο εμίζσζεο πνπ
αθνξά ηε ζπρλφηεηα ηνπ
πνκπνχ.

πληζηώκελε
απόζηαζε
δηαρσξηζκνύ

Όπνπ P είλαη ε κέγηζηε
δηαβάζκηζε ηζρχνο εμφδνπ
ηνπ πνκπνχ ζε watt (W),
ζχκθσλα
κε
ηνλ
θαηαζθεπαζηή
ηνπ
πνκπνχ θαη d είλαη ε
ζπληζηψκελε απφζηαζε
δηαρσξηζκνχ ζε κέηξα
(m).
Ζ έληαζε ησλ πεδίσλ απφ
ζηαζεξφ
πνκπφ
ξαδηνζπρλνηήησλ, φπσο
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή
επηηφπηα έξεπλα, πξέπεη λα
είλαη κηθξφηεξε απφ ην
επίπεδν ζπκκφξθσζεο ζε
θάζε εχξνο ζπρλνηήησλ.
Δλδέρεηαη
λα
δεκηνπξγεζνχλ
παξεκβνιέο θνληά ζε
εμνπιηζκφ ν νπνίνο θέξεη
ην εμήο ζχκβνιν:

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρχνπλ ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη απφ ηελ απνξξφθεζε θαη ηελ
αλάθιαζε πνπ πξνέξρνληαη απφ δνκέο, αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο.
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ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ!
• Απηή ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ή πάλσ απφ ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο,
φπσο θηλεηά ηειέθσλα, πνκπνδέθηεο ή ηειεθαηεπζπλφκελα πξντφληα. Δάλ δελ κπνξείηε λα
θάλεηε αιιηψο, ζα πξέπεη λα παξαηεξείηε ηε ζπζθεπή εάλ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζσζηά.
• Ζ ρξήζε αμεζνπάξ θαη θαισδίνπ ξεχκαηνο δηαθνξεηηθψλ απφ εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη,
εθηφο απφ θαιψδηα πνπ πνπιά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο σο
αληαιιαθηηθά γηα ηα εζσηεξηθά εμαξηήκαηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλεο εθπνκπέο ή
κεησκέλε αηξσζία ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο.
• Άιινο εμνπιηζκφο κπνξεί λα αιιεινεπηδξά κε απηή ηε ζπζθεπή, αθφκε θαη αλ ν εμνπιηζκφο
απηφο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο εθπνκπψλ απφ ηελ Δηδηθή Γηεζλή Δπηηξνπή γηα ηηο
παξεκβνιέο ζηηο ξαδηνζπρλφηεηεο (CISPR).
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26. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Ζ BMC Medical Co., Ltd. εγγπάηαη γηα ηελ ζπζθεπή γηα Έλα (1) έηνο ζε φ, ηη αθνξά ηελ θχξηα
κνλάδα θαη ηξεηο (3) κήλεο ζε φ, ηη αθνξά φια ηα αλαιψζηκα εμαξηήκαηα (κάζθα, ζσιήλαο)
απφ ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ηεο ζπζθεπήο. Δάλ ην πξντφλ δελ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο πξντφληνο, ε BMC Medical Co., Ltd. ζα επηζθεπάζεη ή ζα αληηθαηαζηήζεη, θαηά
ηελ θξίζε ηεο, ην ειαηησκαηηθφ πιηθφ ή κέξνο. Ζ παξνχζα εγγχεζε δελ θαιχπηεη βιάβεο πνπ
νθείινληαη

ζε

πιεκκειή ζπληήξεζε, αηπρήκαηα, εζθαικέλε ρξήζε, θαηάρξεζε,

ηξνπνπνίεζε θαη άιια ειαηηψκαηα πνπ δελ ζπζρεηίδνληαη κε ηα πιηθά ή ηελ θαηαζθεπή ηεο
ζπζθεπήο.
Ζ BMC MEDICAL CO., LTD. ΑΞΝΞΝΗΔΗΡΑΗ ΘΑΘΔ ΔΘΛΖ ΓΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΕΖΚΗΑ,
ΑΞΥΙΔΗΑ ΘΔΟΓΥΛ, ΓΔΛΗΘΑ ΔΜΝΓΑ Ή ΔΞΑΘΝΙΝΘΔΠ ΕΖΚΗΔΠ ΝΗ ΝΞΝΗΔΠ ΚΞΝΟΔΗΠ ΛΑ
ΞΟΝΘΤΝΛ ΑΞΝ ΝΞΝΗΑΓΖΞΝΡΔ ΞΥΙΖΠΖ Ή ΣΟΖΠΖ ΑΡΝ ΡΝ ΞΟΝΦΝΛΡΝΠ.
ΝΟΗΠΚΔΛΔΠ ΞΝΙΗΡΔΗΔΠ ΓΔΛ ΔΞΗΡΟΔΞΝΛ ΡΖΛ ΔΜΑΗΟΔΠΖ Ή ΡΝΛ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝ ΡΥΛ
ΠΚΞΡΥΚΑΡΗΘΥΛ Ή ΔΞΑΘΝΙΝΘΥΛ ΕΖΚΗΥΛ. ΔΡΠΗ Ν ΞΑΟΑΞΑΛΥ ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΝΠ Ή Ζ
ΔΜΑΗΟΔΠΖ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΚΖΛ ΗΠΣΔΗ ΓΗΑ ΔΠΑΠ.
Γηα λα αζθήζεηε ηα δηθαηψκαηά ζαο πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηελ εγγχεζε, επηθνηλσλήζηε κε
ηνλ ηνπηθφ αληηπξφζσπν ή ηνλ θαηαζθεπαζηή :
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:
BMC Medical Co., Ltd.
Γσκάηην 110 Ξχξγνο Α Βνπλγηνχ Θηίξην, Αξηζ.115 Βνπηδέλ Γξφκνο, Σατηηελ
Ξεξηνρή, 100036 Ξεθίλν, Ιατθή Γεκνθξαηία ηεο Θίλαο
Ρει.: +86-10-51663880
Fax: +86-10-51663880 Δμση. 810
Γηεχζπλζε URL: en.bmc-medical.com
Ραρπδξνκείν: intl@bmc-medical.com
ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
BMC (Tianjin) Medical Co., Ltd.
3/F, Θηίξην αξηζ. 4, Αξηζ. 1 νδφο Μηλμίλγθ, Γηνηθεηηθή πεξηνρή Γνπγθίλγθ, 301700
Ρηαληδίλ, ΙΑΦΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΡΖΠ ΘΗΛΑΠ
Ρει.: +86-22-82939881
ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗΝ ΔΔ:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Δπξώπε)
Eiffestraβe 80, 20537 Ακβνχξγν, Γεξκαλία
Ρει.: 0049-40-2513175
Fax: 0049-40-255726
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