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S9 VPAP ST kullanm amac

S9 VPAP ST solunum yetmezli÷i veya obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan 13 kg'den fazla hastalar için
non invaziv ventilasyon sa÷lamaya yöneliktir. S9 VPAP ST ev ve hastane kullanmna yöneliktir.

S9 VPAP S kullanm amac

S9 VPAP S solunum yetmezli÷i veya obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan 13 kg'den fazla hastalar için non
invaziv ventilasyon sa÷lamaya yöneliktir. S9 VPAP S ev ve hastane kullanmna yöneliktir.

S9 AutoSet CS kullanm amac

S9 AutoSet CS obstrüktif uyku apnesi olan veya olmayan periyodik nefes alma, karma uyku apnesi ve
merkezi uyku apnesi (MUA) görülen yetiúkin hastalarn ventilasyonunu stabilize etmek için endikedir.
Evde ve hastanede kullanlmas amaçlanmútr.iv havalandrma deste÷i sa÷lamaya yöneliktir. S9
AutoSet CS ev ve hastane kullanmna yöneliktir.

S9 Auto 25 kullanm amac

S9 Auto 25, 30 kg'den fazla a÷rl÷a sahip, obstrüktif uyku apnesi (OSA) olan hastalarn tedavisine
yöneliktir. S9 Auto 25 ev ve hastane kullanmna yöneliktir.

Kontrendikasyonlar

ASV tedavisi, sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunda azalmayla (LVEF %45) birlikte kronik,
semptomatik kalp yetmezli÷i (New York Heart Association 2-4) olan ve orta ila úiddetli merkezi uyku
apnesi olan hastalarda kontrendikedir.
Pozitif solunum yolu basnc tedavisi, aúa÷da sralanan önceden mevcut rahatszlklar olan baz
hastalarda kontrendike olabilir:
• ciddi büllöz akci÷er hastalklar
• pnömatoraks
• patolojik düúük kan basnc
• dehidrasyon
• serebrospinal sv sznts, yakn zamanda geçirilmiú beyin ameliyat veya travmas.

Yan etkiler

Hastalar, ola÷andú gö÷üs a÷rs, úiddetli baú a÷rs veya nefessiz kalma durumlarnda artú oldu÷unda,
bunu tedaviden sorumlu doktorlarna bildirmelidirler. Akut üst solunum yolu enfeksiyonu geçici olarak
tedaviye ara verilmesini gerektirebilir.
Bu cihazlar ile tedavi uygulanmas esnasnda aúa÷daki yan etkiler ortaya çkabilir:
• burun, a÷z veya grtlakta kuruluk
1
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•
•
•
•
•

burun kanamas
úiúkinlik
kulak veya sinüste rahatszlk
göz iritasyonu
deride kzarklk.

Maskeler ve nemlendiriciler

Tavsiye edilen maskeler ve nemlendiriciler www.resmed.com adresinde Products (Ürünler) sayfasnda
Service & Support (Ürün Servis ve Destek) bölümünün altnda bulunabilir. Maskenizin veya
nemlendiricinizin kullanm ile ilgili bilgi için maskeniz veya nemlendiricinizle birlikte tedarik edilen
klavuza bakn.

Kurulum

Resim A'ya baknz.
1.
2.
3.
4.
5.

Güç kayna÷ biriminin DC kablosunu cihazn arkasna ba÷layn.
Güç kablosunu güç kayna÷ birimine ba÷layn.
Güç kablosunun di÷er ucunu prize takn.
Hortumun bir ucunu skca hava çkúna ba÷layn.
Monte edilmiú maske sistemini hortumun serbest ucuna ba÷layn.

Kontrol paneli

Resim B'ye baknz.
Cihaznzn kontrol paneli aúa÷daki maddeleri içerir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start/Stop dü÷mesi: Tedaviyi baúlatr veya durdurur
Ana menü
LCD ekran
Bilgi menüsü*: Uyku istatistiklerini görüntülemenizi sa÷lar
Kurulum menüsü*: Ayarlarda de÷iúiklik yapmanz sa÷lar
Basma kadran: Kadrann çevrilmesi menüde kaydrma yapmanz ve ayarlar de÷iútirmenizi sa÷lar.
Kadrana baslmas menüye girmenizi ve seçiminizi onaylamanz sa÷lar.
*Klinisyeniniz tarafndan S9 Essentials etkinleútirilmiúse Bilgi ve Kurulum menüleri devre dú braklr.

Menülerde gezinme

Resim C'ye baknz.
Genel olarak menülerde gezinmek için:
1. østedi÷iniz parametre mavi olarak görünene kadar
dü÷mesini çevirin.
2.
dü÷mesine basn. Seçim turuncu renkte görüntülenir.
2
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3. østedi÷iniz ayar görene kadar
dü÷mesini çevirin.
4. Seçiminizi onaylamak için
dü÷mesine basn. Ekran maviye döner.

Baúlarken
1. Gücün ba÷l oldu÷undan emin olun.
2. østenilirse, rampa süresini ayarlayn.
3. Maskenizi, maske kullanm klavuzunuzda belirtildi÷i úekilde takn.
4. Tedaviye baúlamak için, maskenizi taktktan sonra nefes aln ve/veya
dü÷mesine basn.
5. Yata÷a uzann ve hortumu uykunuzda hareket etseniz de serbest kalacak úekilde ayarlayn.
6. Tedaviyi herhangi bir anda durdurmak için, maskeyi çkarn ve/veya
dü÷mesine basn.
Notlar:
• Doktorunuz cihaznzda SmartStart özelli÷ini etkinleútirdiyse maskenizin içine nefes ald÷nzda
cihaz otomatik olarak baúlayacak ve maskeyi çkard÷nzda otomatik olarak duracaktr.
• Tedavi srasnda güç kesintisi olursa cihaz, güç yeniden tesis edildi÷inde tedaviyi otomatik olarak
baúlatr.

Temizlik ve bakm

Günlük:
Kelepçe üzerindeki parmak tokalarn çekerek hava tüpünü çkarn. Bir sonraki kullanma kadar temiz,
kuru bir yere asn.
Notlar:
• Hava tüpünü do÷rudan güneú ú÷ altna asmayn çünkü zamanla sertleúebilir ve sonuçta krlabilir.
• Hava tüpünü çamaúr veya bulaúk makinesinde ykamayn.
Haftalk:
1. Hortumu S9 cihazndan ve maskeden çkarn.
2. Hortumu, hafif deterjanla lk suda ykayn.
3. øyice durulayn, asn ve kurumaya brakn.
4. Sonraki kullanmdan önce hortumu hava çkúna ve maskeye ba÷layn.
Aylk:
1. Cihazn dún nemli bir bez ve hafif bir deterjanla silin.
2. Hava filtresinde kirden veya tozdan dolay delikler ve tkanmalar olup olmad÷n kontrol edin.
Gerekti÷inde hava filtresini yenisiyle de÷iútirin.
Hava filtresinin de÷iútirilmesi:
Hava filtresini her alt ayda bir (veya gerekli olmas halinde daha sk) de÷iútirin.
1. Hava filtresi kapa÷n S9 cihaznn arkasndan çkarn.
2. Eski hava filtresini çkarp atn.
3
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3. Hava filtresi kapa÷nn üzerinde düz olarak oturmasn sa÷layarak yeni bir ResMed hava filtresi
takn.
4. Hava filtresi kapa÷n de÷iútirin.
Notlar:
• Hava filtresinin ve hava filtresi kapa÷nn her zaman takl olmasn sa÷layn.
• Hava filtresini ykamayn. Hava filtresi ykanamaz veya tekrar kullanlamaz.

Sorun Giderme

E÷er bir sorun meydana gelirse, aúa÷daki önerilere göz atn. Sorun giderilemezse, ekipman
tedarikçinize veya ResMed'e baúvurun. Bu cihazlar açmaya çalúmayn.
Sorun/Olas neden

Çözüm

Görüntü yok
Güç ba÷l de÷il.
DC kablosu cihazn arkasna ksmen
takldr veya çok yavaú taklmútr.

Güç kablosunun ba÷l oldu÷undan ve (varsa) güç çkúnn
açk oldu÷undan emin olun.
DC kablosunu tam olarak takn.

Cihazdan yetersiz hava verildi
Rampa süresi devrede.
Hava filtresi kirli.
Hortum düzgün ba÷lanmamú.
Hortum tkanmú, skúmú veya
delinmiútir.
Maske ve baúlk do÷ru yerleútirilmemiú.
Yanlú hava tüpü seçilmiú.

Hava basncnn yükselmesini bekleyin veya rampa
süresini de÷iútirin.
Hava filtresini de÷iútirin.
Hortumu kontrol edin.
Hortumdaki tkanmay giderin veya hortumu serbest
brakn. Hortumda delik olup olmad÷n kontrol edin.
Maske ve baúl÷n pozisyonunu ayarlayn.
SlimLine, Standard veya 3m hava tüpü kullanyorsanz
menü aracl÷yla do÷ru hava tüpünü seçti÷inizden emin
olun.

Maskenin içine soludu÷unuzda cihaz çalúmyor
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Nefes, SmartStart/Stop'u tetiklemek için
yeterince derin de÷ildir.
Aúr kaçak var.
Not: Kaçak Alarm devredeyse sesli bir
alarm aktive olur ve yüksek kaçak
mesaj görüntülenir.

Maskeden derin bir nefes alp verin.
Maske ve baúl÷n pozisyonunu ayarlayn.
Hortum do÷ru ba÷lanmamú. øki ucu da skca takn.

Sorun/Olas neden

Çözüm

SmartStart/Stop devre dú.
Not: SmartStart/Stop, Kaçak Alarm
devredeyse mevcut de÷ildir.

SmartStart/Stop'u devreye sokun.

Maskeyi çkard÷nzda cihaz durmuyor
SmartStart/Stop devre dú.
Not: SmartStart/Stop, Kaçak Alarm
devredeyse mevcut de÷ildir.

SmartStart/Stop'u devreye sokun.

SmartStart/Stop etkin durumda ancak cihaz maskeyi çkard÷nzda otomatik olarak durmuyor
Uyumsuz bir maske sistemi kullanlyor.
Hasta, ayarl basnc 7 cm H2O'dan az
olan bir burun yastk maskesi veya
pediyatrik maske kullanyor.

Yalnzca ResMed tarafndan tavsiye edilen ekipman
kullann.
SmartStart/Stop'u devreden çkarn.

Basnç düzensiz yükseliyor
Ola÷andú úekilde konuúma, öksürme
veya solunum.
Maske yast÷ cilde sürtünüyor.
Yastk yanlú yerleútirilmiú ve aúr
szntya neden oluyor.

Burun maskesi taklyken konuúmamaya ve olabildi÷ince
normal nefes alp vermeye çalún.
Baúl÷ ayarlayn.
Baúl÷ ayarlayn veya yast÷ yeniden yerleútirin.

Hata mesaj gösterilir: <¾NVHNóVóKDWDVóNXOODQóFóNóODYX]XQDEDġYXUXQ
Cihaz scak bir ortamda braklmútr.

Hava filtresi tkal.
Hortum tkal.

Nemlendirici ayar çok yüksek,
hortumda su birikimine neden oluyor.

Tekrar kullanmadan önce so÷umasn sa÷layn. Güç
kablosunu sökün ve cihaz tekrar baúlatmak için tekrar
ba÷layn.
Hava filtrenizi de÷iútirin. Güç kablosunu sökün ve cihaz
tekrar baúlatmak için tekrar ba÷layn.
Hortumunuzu kontrol edin ve tüm tkanklklar ortadan
kaldrn. Güç kablosunu sökün ve cihaz tekrar baúlatmak
için tekrar ba÷layn.
Nemlendirici ayarn düúürün ve hortumdaki suyu boúaltn.
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Sorun/Olas neden

Çözüm

Hata mesaj gösterilir: 5HV0HG:*¾©.D\QDáó%LULPLૂQLNQWUROHGLQYHNRQHNW¸U¾WDNóQ
DC adaptör kablosu cihazn arkasna
ksmen takldr veya çok yavaú
taklmútr.
Cihaza ResMed dúnda bir güç kayna÷
birimi ba÷ldr.
Güç kayna÷ birimi çarúaf ile
kaplanmútr.

DC adaptör kablosunu tam olarak takn.

Güç kayna÷ birimini çkarn ve bir ResMed güç kayna÷
birimi ile de÷iútirin.
Güç kayna÷ biriminde çarúaf, giysi ve cihaz
kaplayabilecek herhangi bir nesne bulunmad÷ndan emin
olun.

ùu hata mesaj gösteriliyor: 7¾SWóNDOóW¾S¾NRQWUROHGLQ
Hava tüpü tkaldr.

Hava tüpünüzü kontrol edin ve tkanmalar ortadan kaldrn.
Güç kablosunu sökün ve cihaz yeniden baúlatmak için
tekrar ba÷layn.

ùu hata mesaj görüntülenir: )D]ODND©DNVLVWHPNXUXOXPXQXYHW¾PEDáODQWóODUóNRQWUROHGLQ
Aúr sznt var.

Maske ve baúl÷n pozisyonunu ayarlayn.
Hava tüpü düzgün ba÷lanmamú. øki ucu da skca takn.

Ayarlar güncellemeye veya SD karta veri kopyalamaya çalút÷nzda LCD’de aúa÷daki mesaj
gösterilir: .DUWKDWDVóO¾WIHQ6'NDUWóQó©óNDUóQYHVHUYLVLQL]HEDġYXUXQ
SD kart do÷ru olarak takl de÷il.
Ayarlar cihaza kopyalanmadan önce SD
kart çkarmú olabilirsiniz.

SD kartn do÷ru olarak takld÷ndan emin olun.
SD kart tekrar takn ve ana ekrann veya ૅ$\DUODU
EDġDUó\ODJ¾QFHOOHQGLKHUKDQJLELUG¾áPH\HEDVóQ
mesajnn LCD'de çkmasn bekleyin.
Not: Bu mesaj sadece bir defa çkar. SD kart ayarlarnz
güncelledikten sonra tekrar takarsanz, mesaj tekrar
gösterilmez.

Aúa÷daki mesaj, SD kart kullanarak ayarlar güncellemeye çalúmanzdan sonra LCD'de
GÖSTERøLMEZ: $\DUODUEDġDUó\ODJ¾QFHOOHQGLKHUKDQJLELUWXġDEDVóQ
Ayarlar güncellenmemiú.
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Derhal doktorunuz/servis sa÷laycnzla irtibata geçin.

SD kart

Cihaznzdan tedavi verilerini toplamak ve doktorunuzdan ayar güncellemeleri temin etmek için bir SD
kart tedarik edilmiútir. Yönlendirildi÷iniz takdirde, cihaz fiúten çekin, SD kartnz çkarn, koruyucu klfa
koyun ve doktorunuza gönderin. Kartn çkarlmas ve taklmas ile ilgili daha fazla bilgi için, cihaznzla
birlikte tedarik edilen S9 SD Kart Koruyucu Klf'na bakn. Lütfen S9 SD Kart Koruyucu Klf'n ilerde
kullanmak için saklayn.

Teknik özellikler

Çalúma basnc aral÷

4 ila 20 cm H2O (CPAP); 4 ila 25 cm H2O (VAuto, ASV); 2 ila
25 cm H2O (S, ST)
Maksimum tek arza kararl durum
30 cmH2O – basnç > 6 sn süreyle aúlrsa;
basnc
40 cmH2O – basnç > 1 sn süreyle aúlrsa;
Basnç ölçüm tolerans
±0,5 cm H2O ± ölçülen okumann %4'ü
Akú ölçüm tolerans
±6 L/dk veya okumann %10'u, hangisi daha büyükse
ISO 4871 uyarnca BEYAN EDøLEN ÇøFT RAKAMLI GÜRÜLTÜ EMøSYON DEöERLERø
Ses basnç seviyesi
ISO 17510-1:2002 uyarnca ölçülen 24 dBA
EN ISO 17510-1:2009 uyarnca ölçülen 2 dBA belirsizlik ile
26 dBA
Ses güç seviyesi
EN ISO 17510-1:2009 uyarnca ölçülen 2 dBA belirsizlik ile
34 dBA
Nominal boyutlar (U x G x Y)
153 mm x 140 mm x 86 mm
A÷rlk
835 g
90W güç kayna÷ birimi
Giriú aral÷ 100–240V, 50–60Hz,
Uçakta kullanm için nominal 115V, 400Hz
Tipik güç tüketimi 70W (80VA)
Maksimum güç tüketimi 110W (120VA)
30W güç kayna÷ birimi
Giriú aral÷ 100–240V, 50–60Hz,
Uçakta kullanm için nominal 115V, 400Hz
Tipik güç tüketimi 20W (40VA)
Maksimum güç tüketimi 36W (75VA)
90W DC/DC dönüútürücü
Nominal giriú 12V, 24V
Tipik güç tüketimi 70W
Maksimum güç tüketimi 110W
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Çalúma scakl÷

Çalúma nemlili÷i
Çalúma yüksekli÷i
Saklama ve taúma scakl÷
Saklama ve taúma nemlili÷i
Gövde yaps
Oksijen deste÷i
Hipoalerjenik hava filtresi
Standart hava filtresi
SlimLineTM hortumu
Standart hortumu
ClimateLine stlmú hava tüpü
ClimateLineMAX stlmú hava tüpü
Hava çkú
Elektromanyetik uyumluluk
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+5ºC ile +35ºC aras
Not: Bu tedavi cihaz tarafndan solumak için üretilen hava
akm odadaki scakl÷n üzerinde olabilir. Aúr scak ortam
koúullar (40ºC) altnda cihaz güvenli olmaya devam eder.
%10–95 yo÷unlaúmasz
Deniz seviyesi ile 2.591 m. aras
-20ºC ile +60ºC aras
%10–95 yo÷unlaúmasz
Alev geciktirici mühendislik termoplasti÷i
Tavsiye edilen maksimum oksijen deste÷i akm: 4 L/dak
(VAuto veya ASV modu); 15 L/dak (S, ST veya T modu)
Polipropilen taúycl dokuma olmayan akrilik ve polipropilen
fiberler
Polyester fiber
Esnek plastik, 1,8 m, 15 mm iç çap
Esnek plastik, 2 m, 19 mm iç çap
Esnek plastik ve elektrik bileúenleri, 2 m, 15 mm iç çap
Esnek plastik ve elektrik bileúenleri,1,9 m, 19 mm iç çap
22 mm konik hava çkú ISO 5356-1 ile uyumludur
Ürün, yerleúim yeri, ticari amaçl yer ve hafif endüstri
ortamlar için belirlenmiú olan IEC60601-1-2'ye göre, geçerli
tüm elektromanyetik uyumluluk gerekliliklerine (EMC)
uygundur.
Mobil iletiúim cihazlarnn cihazdan en az 1 m uzakta
tutulmas önerilir.
Bu ResMed cihazlarnn elektromanyetik emisyonlar ve
bunlardan korunma ile ilgili bilgi www.resmed.com
adresinde Products (Ürünler) sayfasnda Service & Support
(Ürün Servis ve Destek) bölümünün altnda bulunabilir.
Kendi diliniz için PDF dosyasna tklayn.

Uçakta kullanm

Federal Havaclk ødaresi'nin (FAA) RTCA/DO-160
gerekliliklerini yerine getiren Taúnabilir Tbbi Elektronik
Cihazlar (M-PED) havayolu operatörünün test etmesi ve
onaylamasna gerek olmakszn havayolu seyahatinin tüm
aúamalarnda kullanlabilir. ResMed, S9'un RTCA/DO-160
gerekliliklerini yerine getirdi÷ini onaylar.
Snf II (çift yaltm), Tip BF

IEC 60601-1 snflandrma
Notlar:
• ømalatç bu özellikleri önceden haber vermeksizin de÷iútirme hakkn sakl tutar.
• Climate Control için gösterilen scaklk ve ba÷l nem ayarlar ölçülen de÷erler de÷ildir.
• SlimLine veya ClimateLine hava tüpünü S9 veya H5i dúndaki cihazlarla kullanmadan önce
doktorunuz/servis sa÷laycnza danún.

Pnömatik akú yolu
S9

H5i
Üfleyici
Maske

Giriú filtresi

Hava tüpü

Semboller

Aúa÷daki semboller S9'unuzda, güç kayna÷ biriminde, hortumda veya ambalajda görünebilir.
Kullanmadan önce talimatlar okuyun; IP21 Parmaklarn sokulmasna ve dikey

Dikkat;

damlayan suya karú koruma;

IP20 Damlamaya karú korumasz;

ekipman;

ømalatç;

Start/Stop;

Seri numaras;
çkart;

Do÷rudan akm;

Çin kirlilik denetim logosu 1;

Yetkili Temsilcisi;

Avrupa RoHS;

Tip BF ekipman;

Parti kodu;

Kilitle/kilidi kaldr;
Çin kirlilik denetim logosu 2;

Snf II

Katalog numaras;
Doldurmak için kab
Avrupa Birli÷i

Kuru muhafaza edin;
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Çevre bilgisi
WEEE 2002/96/EC, elektrikli ve elektronik ekipmann uygun úekilde bertaraf edilmesini öngören bir
Avrupa Yönergesidir. Bu cihazlar ayrútrlmamú yerel atk olarak de÷il ayr olarak bertaraf edilmelidir.
Cihaznz bertaraf etmek için bölgenizde bulunan uygun toplama, yeniden kullanm ve geri dönüúüm
sistemlerini kullanmalsnz. Bu toplama, yeniden kullanm ve geri dönüúüm sistemleri, do÷al kaynaklar
üzerindeki basky azaltma ve tehlikeli maddelerin çevreye zarar vermesini önlemek için tasarlanmútr.
Bu bertaraf etme sistemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen yerel atk idarenize baúvurunuz.
Üzeri çapraz çizgili çöp kutusu iúareti, bu úekildeki bertaraf etme sistemlerini kullanmanz gerekti÷ini
belirtmektedir. ResMed cihaznzn toplanmas ve bertaraf edilmesi ile ilgili ayrntl bilgi için lütfen
ResMed ofisi, yerel distribütörüne danún veya www.resmed.com/environment adresine baúvurun.

Bakm

Cihaz, ResMed tarafndan sa÷lanan talimatlar uyarnca çalútrld÷nda emniyetli ve güvenilir úekilde
çalúacak biçimde tasarlanmútr. ResMed, cihazn yprand÷na dair herhangi bir iúaret veya cihazn
çalúmasna dair bir endiúe varsa, cihazn yetkili bir ResMed Servis Merkezi tarafndan kontrol edilmesini
ve bakmnn yaplmasn tavsiye eder. Aksi halde, cihazn tasarm ömrü olan beú yl süresince cihazlarn
bakm ve kontrolü ço÷unlukla gerekli olmayacaktr.

Snrl garanti

ResMed Ltd (bundan böyle ’ResMed’) ResMed ürününün satn alnd÷ tarihten itibaren aúa÷da
belirtilen süre boyunca malzeme ve iúçilik hatalarndan ari oldu÷unu garanti etmektedir.

10
Türkçe

Ürün

Garanti süresi

• Maske sistemleri (maske çerçevesi, bant, baúlk ve hortum dahil) – tek
kullanmlk cihazlar hariç
• Aksesuarlar – tek kullanmlk cihazlar hariç
• Esnek-tip parmak nabz sensörleri
• Nemlendirici su kaplar
• ResMed dahili ve harici batarya sistemlerinde kullanm için bataryalar
• Klips-tip parmak nabz sensörleri
• CPAP ve çift aúamal cihaz veri modülleri
• Oksimetreler ile CPAP ve çift aúamal cihaz oksimetre adaptörleri
• Nemlendiriciler ve temizlenebilir nemlendirici su kaplar
• Titrasyon kontrol cihazlar
• CPAP, çift aúamal ve havalandrma cihazlar (harici güç kayna÷ birimleri dahil)
• Batarya aksesuarlar
• Taúnabilir tanma/tarama cihazlar

90 gün

6 ay
1 yl

2 yl

Bu garanti yalnzca ilk müúteri için geçerlidir. Transfer edilemez.
Ürün, normal kullanm koúullar altnda arzalanrsa, ResMed, tercih hakk ResMed'e ait olacak úekilde
arzal ürünü veya herhangi bir parçasn tamir edebilir veya de÷iútirebilir.
øúbu Snrl Garanti úunlar kapsamamaktadr: a) yanlú kullanm, suistimal, üründe tadilat veya de÷iúiklik
yaplmasndan kaynaklanan herhangi bir hasar; b) ResMed tarafndan açkça ilgili onarmlar yapmaya
yetkili oldu÷u belirtilmemiú olan herhangi bir servis tarafndan gerçekleútirilen onarmlar; c) sigara, pipo,
puro veya di÷er tütün ürünlerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya kirlilik; ve d) elektonik cihaza
su dökülmesi veya içine su kaçmasndan kaynaklanan herhangi bir hasar.
Garanti, ürünün ilk satn alnan bölgenin dúna satlmas veya yeniden satlmas ile geçersiz hale gelir.
Arzal ürünlere iliúkin garanti talepleri, ilk müúteri tarafndan satnalma noktasna bildirilmelidir.
øúbu garanti, her türlü zmni ticari elveriúlilik veya belirli bir amaç için uygunluk garantisi dahil olmak
üzere, di÷er tüm açk veya zmni garantileri ortadan kaldrr. Baz bölgeler veya eyaletlerde, zmni
garantinin ne kadar süre ile geçerli oldu÷u konusunda herhangi bir kstlamaya izin verilmedi÷inden,
yukardaki snrlama sizin için geçerli olmayabilir.
ResMed, herhangi bir ResMed ürününün satlmas, kurulmas veya kullanlmas sonucu ortaya çkan
arzi veya dolayl hasarlardan sorumlu de÷ildir. Baz bölgeler veya eyaletlerde, arzi veya dolayl
hasarlarn hariç tutulmas veya snrlanmasna izin verilmedi÷inden yukardaki snrlama sizin için geçerli
olmayabilir.
øúbu garanti size belirli yasal haklar vermekte olup, bölgeden bölgeye de÷iúiklik gösteren di÷er baúka
haklara sahip olabilirsiniz. Garanti haklarnz ile ilgili daha ayrntl bilgi edinmek için, yerel ResMed
satcnza veya ResMed ofisine baúvurunuz.

UYARILAR
•
•
•
•
•

Cihaz kullanmadan önce tüm klavuzu okuyun.
Hastalar ASV tedavisine almadan önce her hasta kalp yetmezli÷i açsndan de÷erlendirilmelidir.
Kalp yetmezli÷i bulgu veya semptomlar olmas durumunda objektif bir LVEF de÷erlendirmesi
gerçekleútirilmelidir.
Bu cihaz sadece doktorunuz veya sa÷lk görevlinizin talimat verdi÷i úekilde kullann.
Cihaz sadece bu klavuzda tanmland÷ úekilde kullanm amac için kullann. Bu klavuzda bulunan
tavsiyeler, tedaviyi yazan doktorun talimatlarnn yerini almamaldr.
Bu cihaz performansnda herhangi bir açklanamayan de÷iúiklik farkederseniz, ola÷andú veya
kaba sesler çkaryorsa, cihaz veya güç kayna÷ düúürülür veya yanlú muamele edilirse, muhafaza
içine su dökülürse veya muhafaza krlrsa kullanmay kesin ve ResMed Servis Merkezinizle irtibat
kurun.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Elektrik çarpmasndan saknn. Cihaz, nemlendirici, güç kayna÷ veya güç kablosunu suya
batrmayn. Dökülme durumunda cihaz güç kayna÷ndan ayrn ve parçalarn kurumasn bekleyin.
Temizlik öncesinde cihazn fiúini daima çekin ve cihazn fiúini takmadan önce parçalarn kuru
oldu÷undan emin olun.
Patlama tehlikesi—yanc anestetiklerin yaknnda kullanmayn.
Güç kablosu ve fiúin iyi durumda oldu÷undan ve ekipmann hasarl olmad÷ndan emin olun.
Güç kablosunu snmú yüzeylerden uzak tutun.
Cihaz sadece ResMed veya bir doktor veya solunum terapisti tarafndan önerilen maskeler (ve
konektörler1) ile kullanlmaldr. Bir maske, cihaz çalútrlmadan kullanlmamaldr. Maske
takld÷nda cihazn hava üfledi÷inden emin olun. Maskenin ventilasyon deli÷i veya delikleri asla
bloke edilmemelidir.
Açklama: Cihaz maskeden sürekli olarak hava akmna izin verecek hava deliklerine sahip özel
maskeler (veya konektörler) ile birlikte kullanlmak üzere tasarlanmútr. Cihaz açk konumda ve
düzgün çalúyorken cihazdan gelen yeni hava dúar solunan havay maskenin ventilasyon
deliklerinden dúar atmaktadr. Ancak, cihaz çalúmad÷nda, maskeden yetersiz temiz hava tedarik
edilecektir ve dúar solunan hava tekrar solunabilir. Dúar solunan havann birkaç dakikadan fazla
yeniden solunmas, baz durumlarda, bo÷ulmaya neden olabilir. Bu durum ço÷u CPAP veya iki
aúamal cihaz modeli için geçerlidir.
Oksijen, yangn destekler. Sigara içilirken veya açkta bir ateú varsa oksijen kullanlmamaldr.
Oksijen kayna÷ açlmadan önce cihazn açlmú ve hava akúnn gerçekleútirilmiú olmasn daima
sa÷layn. Cihaz kapatlmadan önce daima oksijen kayna÷n kapatarak kullanlmamú oksijenin
cihaz muhafazas içinde birikip bir yangn riski oluúturmasn önleyin.
Hava tüpünün büyük ksmnn yata÷nzn üst ksmnda kalmamasna dikkat edin. Bu, uyku
srasnda baúnza veya boynunuza dolanabilir.
Elektriksel olarak iletken veya antistatik hava tüpleri kullanmayn.
Görünür hasar bulgular varsa hava tüpünü kullanmayn.
Cihazla sadece ResMed hava tüpü ve aksesuarlar kullanlmaldr. Farkl tipte bir hava tüpü veya
aksesuar, gerçekte ald÷nz basnc de÷iútirebilir ve tedavinizin etkisini azaltabilir.
Sadece ResMed 90 W veya 30 W güç kayna÷ birimleri ile kullann. Cihaz, H5i, hava tüpü, DC/DC
dönüútürücü ve pil paketinden oluúan sisteme güç vermek için 90 W güç kayna÷ ünitesini kullann.
30 W güç kayna÷ ünitesi sadece cihaza güç vermek üzere tasarlanmútr ve seyahat için önerilir.
Sadece ResMed ürünleri, modül konektör portuna taklmak üzere tasarlanmútr. Di÷er cihazlar
ba÷lamak cihaza zarar verebilir.

1.
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Portlar, maske veya maskenin yanndaki konektörler ile birleútirilebilir.

•

Çal ş r durumdayken cihaz n hava tüpünü ve/veya hava giri ş ini t kamak cihaz n a ş r s nmas na
neden olabilir.

•

Cihaz muhafazas n açmay n. İçinde, kullan c taraf ndan bak m yap labilecek bir parça yoktur.
Tamir ve bak m sadece yetkili ResMed servis sorumlusu taraf
ndan yap lmal d r.
Cihaz, nemlendirici veya hava tüpünün temizli ğinde çama ş r suyu, klor, alkol veya aromatik maddeli
ğlar içeren maddeler
çözeltiler, nemlendirici ya da antibakteriyel sabunlar veya kokulu ya
kullanmay n. Bu solüsyonlar, hasara neden olabilir ve ürünün kullan
m ömrünü azaltabilir.
Hatal sistem kurulumu hatal maske bas nç okumas na neden olabilir. Sistemin do ğru şekilde
kurulmas n sa ğlay n.
Cihaz , kimsenin çarpmayaca ğ veya güç kablosuna tak lmayaca ğ bir yere yerle ştirmeye özen
gösterin.
Cihaz etraf ndaki alan n kuru ve temiz oldu ğundan ve hava giri şini t kayabilecek veya güç kayna ğ
ünitesini örtebilecek herhangi bir çar şaf, giysi veya di ğer nesne bulunmad ğ ndan emin olun.
D ş ar da kullan l yorsa cihaz n suya kar ş korunmas n sa ğlay n. Cihaz taş ma için S9 seyahat
çantas na koyun.

ÖNLEMLER
•
•
•
•
•

İstanbul Merkez Ofis
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/1 Kat:1 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 545 8080

www.respitek.com.tr
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