Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Ayarlara ve kullanım bilgilerine dair ayrıntılar için tedavi cihazınızın kılavuzuna
bakınız.
• Maskeye ait teknik özellik bilgileri, maskenin tedavi cihazıyla uyumlu olup
olmadığını kontrol etmesi amacıyla klinikteki uzmana sağlanmıştır. Belirtilen
teknik özellikler haricinde kullanıldığında, maskenin sızdırmazlığı ve rahatlığı etkili
olmayabilir, optimum tedaviye ulaşılamayabilir ve kaçak hızındaki farklılık veya
kaçaklar cihazın çalışmasını etkileyebilir.
• Maske üzerinde biriken kirin ve yağın bulaşmasını önlemek için maske her iki
günde bir temizlenmelidir.
• Maske tavsiye edilmeyen temizlik veya dezenfektasyon yöntemleriyle
temizlenmemelidir.
• Kullanıcı maskeyi takmadan önce yüzünü temizlemelidir.
• Hasta maskenin yapısıyla oynamamalıdır.
• Maskeyi kurutma makinesine atmayın.
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Kullanım Talimatları

Kullanım Amacı

Bu SleepWeaver Maske , Sürekli Pozitif Solunum Yolu
Basıncı (CPAP) ve iki seviyeli tedaviye yöneliktir. Ayrıca,
evde tek bir hasta tarafından ve hastanede ve benzeri
kurumlarda birden fazla hasta tarafından bir kereden
fazla da kullanılabilir.Maskeyi 30 kilogramdan daha ağır
olan hastalar kullanmalıdır.

Kontraendikasyonlar
• Yok

Kullanım Amacı
Beyaz kanca tırnağı
maskenin üstüne takılır

Teknik özellikler

1. Tedavi Edilen Basınç Aralığı: 4 ila 20 cmH2O
2. 22mm fırdöndü bağlantısı
3. Direnç (basınç düşüşü)
		 @ 50 lpm = 0.4 cmH2O
		 @ 100 lpm = 0.7 cmH2O
4. Sabit Kaçak Hızı (hız imalattaki özelliklere göre farklılık gösterebilir):
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Ayarlama
Tırnağı

Boyut
Belirleme
Baskısı

Hafif
Hortum
Maskenin Altı

Mavi kanca tırnağı
maskenin Altına takılır

5. Doğa ile ilgili muhafaza ve çalışma şartlarının bu cihazın çalışma biçimini
etkilemesi beklenmemektedir.
6. Ses Seviyesi
		• A-ağırlıklı Ses Gücü Seviyesi, 27 dBA
		 • A-ağırlıklı Ses Basıncı Seviyesi @ 1m, 19 dBA
7. Bu cihazın normal kullanım ve temizlik koşulları altında en az 90 gün boyunca
düzgün işlev göstermesi beklenmektedir.
8. Bu cihaz doğan kauçuk lateks kullanılarak üretilmemiştir.

Sınırlı Garanti

Hava
Tahliye
Delikleri
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Maskeyi Takma Videosunu
İzleyin
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Maskeyi Takma, Devam

1. Başlığı başınızın üzerinden geçirerek maskeyi takın.
2. Başlık üzerindeki ense desteği ensenizin alt tarafında rahatsız etmeyecek şekilde
d u r malıdır. ÖNEMLİ – KAYIŞLARI FAZLA SIKMAYIN. KAYIŞLAR GEVŞEKKEN TAKIN
KAYIŞLARI MASKE HAVA GEÇİRMEYECEK HALE GELENE KADAR SIKIN.

3. Masketi burnunuza rahat bir şekilde yerleştirmek için alttaki (mavi kanca tırnaklı)
kayışları ayarlayın. Az miktarda siyah kumaş gördüğünüzde maskenin kullanımda
olduğunu anlayabilirsiniz.
4. İlk önce maskenin alt kısmı burun deliklerinizin hemen altında, üst dudağınıza
rahatça oturana dek üstteki (beyaz kanca tırnaklı) kayışları ayarlayın.
5. Hafif Hortumu ilk önce 90 derecelik dirseğe ardından CPAP ya da Bi-Level
Makinenize bağlanan 6 fit (1,8 metre) uzunluğundaki boruya takın ve ardından
makineyi çalıştırın.
6. Olağan uyku pozisyonunda yatın ve gerekirse, maskeyi sağa sola çekiştirin.
Maske bezi teninize yapışmalıdır. Öteki talimatlar aşağıdaki bölümde bulunabilir.
Www.circadiance.com/help adresinden ayrıntılı maske takma videosu izlenebilir.

Sızıntı Halinde Ayarlama - Sızıntı olursa bu adımları deneyin:
1. Tam sızdırmazlık elde etmek için kayışları hafifçe küçük aralıklarla sıkın.
2. Maskeyi sağa sola, yukarı aşağıya oynatarak yerine oturtun. Bu işlem esnasında
maskenin altındaki ayarlama tırnağı da kullanılabilir.

Maskenin Başlığa Takılması

1. „Beyaz“ kanca tırnakları tamponun üst kısmındaki yarıklardan geçirin.
2. „Mavi“ kanca tırnakları tamponun alt kısmındaki yarıklardan geçirin.

		

90 Derecelik Dirseği Maske
Tamponuna Takılması

1. Maskenin içindeki açıklıktan „Yivli“
parçayı kaydırarak geçirin.
2. „Pul“ parçayı „Yivli“ parçanın
“Pul”
üzerine takın.
“Somun”
3. Yivli parçanın üzerine kumaş
gelmediğinden emin olun.
4. „Yivli“ parçanın üzerine „Somunu“ takın.

Gergi Kayışının Başlığa Takılması

“Yiv”

“Maske Tamponu”
“Dirsek”

“Gergi Kayışı”

1. Hortum başınızın üzerinden geçiyorsa yönlendirmeyi
sağlamak için „Gergi Kayışını“ Hafif Hortuma takın.
2. Takıldığı zaman „Gergi Kayışının“ kıvrılmadığından
emin olun

1A.
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Uyarılar

1B.

Maskenin evde temizlenmesi

• SleepWeaver Elan maske iki günde bir aşındırıcı olmayan nitelikte, hafif bir sabun
ve ılık suyla elde yıkanmalıdır. Asla sıcak suyla yıkamayın. Gözle görülür derecede
temiz olana dek temizleyin.
• İçme kalitesinde suyla iyice durulayın ve doğrudan güneş ışığından uzakta
kurumaya bırakın.
• Temizleme esnasında 90 derecelik dirseği takılı tutabilir ya da çıkarıp ayrıca
temizleyebilirsiniz.
• Başlığı haftada bir defa elinizde yıkayın.

Hasta Kullanımından Sonra Temizleme ve Dezenfekte Etme
• Temizleme talimatları için lütfen www.circadiance.com/help adresini ziyaret ediniz.

• Bu cihaz havalandırmalı bir maskedir ve çift yollu solunum devresiyle birlikte
kullanılmamalıdır.
• Maskenin veya başlığın herhangi bir parçasına karşı reaksiyonlar gelişirse,
maskeyi kullanmayı derhal bırakın.
• Tedavi cihazı açılıp düzgün çalışır halde olmadıkça, bu sistem kullanılmamalıdır.
• Havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
• Maskenin düzgün takıldığından emin olun. Maskenin ve başlığın bu talimat
broşürünün ön yüzünde gösterilen şekilde birleştirildiğinden ve takıldığından emin
olun.
• Cihazın parçalarından birisinde gözle görülür bir kusur (çatlak, kırık parça,
yarılma vs.) varsa veya parçaları temizlikten sonra bile temiz değilse, söz konusu
parça atılmalıdır ve yenisi takılmalıdır.
• Bu talimatlarda belirtilenden farklı bir yöntem, temizlik maddesi ile veya farklı bir
sıklıkta cihazı temizlemek maske üzerinde ters etkilere sebep olabilir ve nihayetinde
tedavinin kalite ve güvenliğini etkileyebilir.
• Maska oksijen takviyesi ile kullanılıyorsa, oksijen akışı makinenin olmadığı
durumlarda kesilmelidir, zira biriken oksijen yangın tehlikesi oluşturur.
• Maske oksijen takviyesi ile kullanılıyorsa, hasta sigaradan uzak durmalıdır.

