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 إنتاج شركة:
 

 
OSCAR BOSCAROL SRL 
Via Enzo Ferrari 29 
39100 Bolzano 
ITALY 

 
 932893 0471 39+ : ھاتف

 57760140 02 39+  فاكس:
 

info@boscarol.it 
www.boscarol.it 

 
 
 

 حول الشركة المنتجة وحول الجھاز الطبّي: معلومات 
 

 ISO 9001و  ISO 13485نظام إلدارة الجودة متوافق مع المقاییس الدولیة  Oscar Boscarolتستخدم شركة  •
 MDR Regulation الطّبیةاألجھزة ب  المتعلق التوجیھ األوروبي (في جمیع إعداداتھ) متوافق مع  OB3000الجھاز الطبي  •

2017/745 
 ) CE )CE 1936 notify body TÜV Rheinland Italiaوتعدیالتھ الالحقة، وھو یحمل عالمة  •
 MDR 2017/745 یفي الجھاز الطبي بمتطلبات السالمة العامة واألداء الموضحة في  الملحق األول من الالئحة األوروبیة• •

 
 معلومات حول تعلیمات التشغیل ھذه:

 
 الطبي.تحتوي ھذه الوثیقة على معلومات مھمة حول االستخدام اآلمن والفعّال والمتوافق للجھاز  •
 استخدم المعلومات المقدّمة لتدریب المستخدمین والتأكید على تدریبھم.  •
 للجھاز إجراء تعدیالت إذا لزم األمر. المصنّعةال یجوز تعدیل ھذا الدلیل (ولو جزئیاً). بإمكان فقط الشركة  •
احتھا على أجھزة المساعد الرقمي  یجب أن ترفق ھذه التعلیمات دائًما مع الجھاز. یُنصح باستخدام النسخة اإللكترونیة وإت •

  بالعاملینالشخصي واألجھزة اللوحیة والھواتف المحمولة الخاصة 
 
 
 
 

 ت التشغیل ھذه لألجھزة التالیة:اتصلح تعلیم
 
 

OB 3000 FA 
OB 3000 FM 
OB 3000 AVIO FA 
OB 3000 AVIO FM 

 
 

REF CODE: 
 

BSU3000 BSU3000BE BSU3000ST BSU3001 BSU3001ST BSU3002EU BSU3002EUI BSU3002JP BSU3002UK 
BSU3020 BSU3020HK BSU3021 BSU3022EU BSU3022JP BSU3022UK BSU3000A BSU3001A BSU3020A 

BSU3021A         

mailto:info@boscarol.it
http://www.boscarol.it/
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 معنى الرموز والصور  .0
 تھدف الرموز المستخدمة في تعلیمات التشغیل ھذه إلى جذب انتباه القارئ  .1.0

 
خطر: معلومات أمان ھاّمة حول االستخدام الصحیح لجھاز شفط اإلفرازات لمنع إصابة العامل أو المریض و/أو تلف جھاز 

 شفط اإلفرازات 

 
ً ال: تحذیرات   معلومات التي تتطلب اھتماما خاصا

 
  معلومات للحیلولة من إلحاق الضرر بالجھاز أو باآلخرین. تفعیل تدابیر الوقایة الصحیحةمالحظات أو 

 قائمة باألعمال المطلوب تنفیذھا: اتبعھا خطوة خطوة   .1

 ھذه تعلیمات التشغیل  

 

التصویر الشعاعي أو التصویر المقطعي وأجھزة الرادیو    معدّاتیمكن أن تؤثر المجاالت الكھربائیة والمغناطیسیة المنبثقة عن  
المحمولة وأجھزة الرادیو الالسلكیة واألجھزة التي تحمل ھذا الرمز على تشغیل جھاز شفط اإلفرازات. في ھذه الحاالت، یجب  

 معدّات الأو یجب إبقائھ على مسافة مناسبة من ھذه   OB3000 AVIOو  OB3000 عدم استخدام جھاز شفط اإلفرازات 

 

الشفط   أجھزة  معاییر    OB3000 AVIOو    OB3000تحتوي  حسب  تدویرھا  یجب  إلكترونیة  أو  كھربائیة  أجزاء  على 
WEEE/19/EU  – الكھربائیة واإللكترونیة    معدّاتنفایات ال 

 
  EU (RoHS)/2011/65 األوروبي ھمطابق للتوجیجھاز شفط اإلفرازات 

 
 )و/أو مراكز الخدمة المعتمد المصنّعةخدمة الصیانة المطلوبة (اتصل بالشركة 

 الرموز المستخدمة على الجھاز والملحقات  .  2.0

 
 ) IEC 60601-1(بشكل متّفق مع معیار  الثانیةدرجة العزل من الفئة 

 
 ) IEC 60601-1(وفقًا لمعیار  BFالجزء المطبق على المریض من الفئة  

 

استخدم جھاز شفط اإلفرازات فقط ضمن نطاق درجة الحرارة المحدّد. یمكن أن یؤدي استخدام جھاز الشفط خارج ھذه الحدود  
 وتفعیل أجھزة السالمة الداخلیة  البّطاریة إلى تعریض عمل الجھاز للخطر وتقلیل عمر 

 

 
 حدود االستخدام نسبة إلى الضغط الجوي

 
 إلى الرطوبة حدود االستخدام نسبة 

 اقرأ بحرص وبشكل كامل تعلیمات التشغیل ھذه  

 

لالستخدام   الرمز مخّصصة  تحمل ھذا  التي  االستھالكیة  المواد  و/أو  استخدامھا واحدة  مّرةالملحقات  إعادة  یمكن  وحال    ، . ال 
 یجب التخلّص منھا واستبدالھا بأخرى جدیدة. یتم وضع الرمز على المواد االستھالكیة  ، االنتھاء من استخدامھا 

 

 

 
یشیر إلى أنھ یجب على المستخدم الرجوع إلى تعلیمات التشغیل ھذه للحصول على معلومات، مثل التنبیھات والتحذیرات التي 

 ال یمكن عرضھا على الجھاز الطبي المعني

 
   وفقًا للتوجیھ األوروبي CEعالمة 

MDR Regulation 2017/745  
 المصنفة أعلى من الفئة األولى  الطبّیةبخصوص األجھزة  

 
 الشركة المنتجة 

 

1936 
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 تاریخ اإلنتاج 

 

على أجزاء كھربائیة و/أو إلكترونیة یجب تدویرھا حسب     OB3000 AVIOو    OB3000یحتوي جھاز شفط اإلفرازات  
 )WEEEالكھربائیة واإللكترونیة ( معدّاتنفایات ال  –  WEEE/19/EU التوجیھ

 في أوروبا ة غیر مقیم ةالمصنّع ت الشركةالممثل المعتمد داخل المجموعة األوروبیة إذا كان  

 
 ریخ انتھاء الصالحیة تا

 الجھاز)رقم الطلب (رمز  

 
 یرجى قراءة تعلیمات التشغیل باللغات األخرى المتوفرة على الموقع المشار إلیھ

 
 ال تستخدم الجھاز في البیئات التي یتم فیھا إجراء فحوصات التصویر بالرنین المغناطیسي 

 دفعة اإلنتاج  

 الرقم التسلسلي  

 یُشیر إلى أن الشفّاط ھو عبارة عن جھاز طبي 

 )   ®Serresواحدة   مّرة(غطاء وعاء تجمیع اإلفرازات والكیس الذي یستخدم  المریضالخاص ب/ لیوصالتو شفطالأنبوب   

INPUT  الطاقة الخارجي مزّود إلى نطاق جھد اإلدخال المقبول على یُشیر 

OUTPUT  الطاقة الخارجي  مزّود على  الخرجإلى جھد یُشیر 

 
 فقط لالستعمال الداخلي 

 تیّار مستمر 

 تردّد تیّار م 

 والمشار إلیھا في تعلیمات التشغیل ھذه   البّطاریة  الرموز المستخدمة على  .3.0

BATTERY   أو   فّكھاأو    البّطاریة  محاطة بغالف بالستیكي صلب ولھا دائرة إلكترونیة داخلیة خاصة لمنع التلف. ال یمكن فتح    البّطاریة
 إصالحھا 

LIPO  ،دورة شحن (كحد أدنى) 500بطاریة لیثیوم بولیمر صلبة غیر عضویة 

REF 
SPS3500 

 البّطاریة  رمز طلب 

 
 ومعلومات ھاّمة  تحذیرات

 
 ونقاط النالمس الخاصة بھا  البّطاریة ال تقصر دائرة  

 
 أو تلقیھا في النار  البّطاریة ال تحرق 

 
 (خطر حدوث إنفجار أو حریق أو عطل تماس كھربائي)  البّطاریة أو غالفھا البالستیكي. ال تنشر أو تثقب   البّطاریة ال تقّص 

 
بواسطة أداة أو مثقاب أو بواسطة آلیات    البّطاریة  ؤدي إلى تشوھھا. ال تثقب  أو تضغطھا بشكل زائد مما ی  البّطاریة  ال تسحق  

 أخرى

 ) البّطاریة فقط علبة ( البّطاریة شروط تخزین وحفظ  
 درجة مئویة  25 – 0درجة الحرارة (األفضل): 

 % رطوبة نسبیة   25  ± 60الرطوبة (األفضل): 
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ترمي   منھ  البّطاریة  ال  للتخلص  والمحلیة  الوطنیة  النظم  اتبع  المنزلیة.  النفایات  الخّطة    امع  اتبع  تدویرھا.  أو  قانوني  بشكل 
 األوروبیة من أجل التدویر 

 
 اقرأ تعلیمات التشغیل 

 نتاج إلرقم دفعة ا 

 الغرض من االستعمال  .1
 OB3000 – OB3000 AVIO BOSCAROLجھاز طبّي لشفط اإلفرازات  اسم الجھاز 

 وحدة شفط تھدف إلى إزالة اإلفرازات والدم وسوائل الجسم األخرى وقطع الطعام الصلبة أو األنسجة في المجال الطبي  االستعمال األساسي 

 وعاء من الھواء (لكن یجب استخدامھ مع الفلتر  و  یمكن أیًضا استخدام الجھاز على شكل مضخة لتفریغ الفرشات والجبائر إستعماالت أخرى 
 اإلفرازات) 

 التنفس العلویة والسفلیة   مسالكشفط  الغرض الطبّي 

   مكان التطبیق على
 جسم اإلنسان 

 مسالك التنفس العلویة: األنف وتجویف األنف والحلق والفم 
 القصبي مسالك التنفس السفلیة: الحنجرة والقصبة الھوائیة واألنبوب 

 الرضع واألطفال والكبار من كال الجنسین نوع المرضى 
مّدة التطبیق على نفس  

 استعمال مؤقّت  –دقیقة  60<  المریض 

 
 

 معلومات  
 حول االستعمال 

 الصحیحة  الطبّیةیمكن استخدام جھاز شفط اإلفرازات على جمیع أنواع المرضى من خالل اتباع التقنیة  •
یجب إجراء عملیة تحریر الجھاز التنفسي السفلي من قبل مھنیین طبیین و/ أو الطاقم الصحي (بما في ذلك المسعفین   •

 ب والمخّول للقیام بھذه األعمال وأفراد الطوارئ) المدرّ 
إجراء عملیة تحریر الجھاز التنفسي العلوي من قبل مھنیین طبیین و/ أو الطاقم الصحي (بما في ذلك المسعفین  یجب   •

من ھذه المعلومات وفقًا    تحقّقب والمخّول للقیام بھذه األعمال. في بعض البلدان ، یجب الوأفراد الطوارئ) المدرّ 
 . خدمات الطوارئ الصحیة المحلیة تطبق من قبلللبروتوكوالت التي  

  التي یستخدم فیھامواقع ال
 الجھاز وفقاً لمعیار 

ISO 10079-1: 2019 

اإلفرازات   استخدام جھاز شفط  الحوادث   OB3000 AVIOو    OB3000یمكن  ومواقع  المستشفیات/العیادیات  في 
واإلسعافات األولیة بشكل عام  وفي مرافق الرعایة المنزلیة والرعایة الصحیة وكذلك، من   الصحیة الطارئةوالخدمات  

في سیارات   وإعادة شحنھ  OB3000 AVIOأجل التطبیق في الھواء الطلق وأثناء النقل. یمكن أیًضا استخدام الجھاز  
 والطائرات اإلسعاف اتمروحیّ اإلسعاف و

 والمعلومات الھامة التنبیھات والتحذیرات  .2

 
 

    

 اقرأ بحرص  

 تم إعداد تعلیمات التشغیل ھذه باستخدام لغة بسیطة وسھلة الفھم. في حالة وجود   
    لمزید من التوضیح. المصنّعةصعوبة في تفسیر ما ھو مكتوب ، اتصل بالشركة  

  
Phone +39 0471 93 28 93 info@boscarol.it 

 التعلیمات بعنایة قبل استخدام الجھاز. یضمن االستخدام الحریص والصحیح للجھاز عملھ بشكل منتظم وحمایة كل من المرضى والعاملین. اقرأ ھذه  •
. لھذا السبب ، یجب استخدامھ فقط من قبل الطبّیةتم تصمیم جھاز شفط اإلفرازات حصریًا إلزالة السوائل العضویة (اإلفرازات) أثناء اإلجراءات   •

 بین وفق األصول. اص مدرّ اشخ
ذلك قد یؤدي إلى حدوث انفجارات  ألن    ، ال تستخدم جھاز شفط اإلفرازات في حالة وجود سوائل قابلة لإلشتعال و/أو لالنفجار وغازات وخلطات التخدیر •

 . أو حرائقو/
جھاز    داخلدائرة الشفط (أي    في  أن المواد قد دخلتب  تم الشك، أو إذا  الفلتر المضاد للبكتیریا أو بدون  وعاء اإلفرازات و/إذا تمت عملیة الشفط بدون   •

OB3000( ،فحص الجھاز. من أجل المصنّعةالشركة بأو  ةر بأقرب مركز خدمعلى الفو ففي ھذه الحالة یجب االتصال 
أنبوب    أوصل  (ضع قطعة من الشریط الالصق أو    الجھازالمتواجدة على وعاء  من إغالق فتحة الشفط    تأّكد،  ال ترش مواد على الجھاز. قبل تنظیفھ •

  ).اتاإلفراز وعاء
الخارجي أو عن كتیفة الدعم. ال   الطاقة  مزّود  قبل القیام بتنظیف جھاز شفط اإلفرازات أو البدء بأي عملیة صیانة، إفصل جھاز شفط اإلفرازات عن   •

 ألن ذلك یؤدي إلى تلفھ ویسبب في تدخل أجھزة األمان.  ، تغطس الجھاز في السوائل
الشفط   • جھاز  یتطلب  ھذه    OB3000 AVIOو    OB3000ال  في  المذكورة  العملیات  فقط  ھي  بھا  المصرح  العملیات  العامل.  قبل  من  أي صیانة 

 . المصنّعةالشركة بالمعتمد أو  مركز الخدمةوالفحص الدوري وأي عملیة إصالح، اتصل بنیة التعلیمات. للحصول على المساعدة الف
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  الخدمة لألفراد المخّولین باستعمال الجھاز والذین خضعوا لدورة تدریبیة فنیة محددة، الوثائق واألدوات الالزمة لتنفیذ عملیات    المصنّعةتوفر الشركة   •
 ). ةالخدم(دلیل 

(الشخص الذي یستعمل    المریض ودقة القیم المعروضة وعمل الجھاز بالشكل الصحیح، استخدم فقط قطع غیار أصلیة. یتحمل العامللضمان سالمة   •
 المسؤولیة عن أي أذى یتعّرض إلیھ المریض أو ضرر مادي في حالة عدم االمتثال للتعلیمات.  الجھاز) 

 محفوظة داخل غالف بالستیكي ال یمكن وال ینبغي إزالتھ.  البّطاریة . المصنّعةل الشركة ال تستخدم بطاریات تختلف عن البطاریات المعتمدة من قب •
التأثیر بشكل خطیر   ال تقم بتعدیل األجزاء المیكانیكیة أو الكھربائیة لكتیفة الدعم. یمكن أن یؤدي استبدال أجزاء من الكتیفة الحائطیة و/أو تغییرھا إلى •

  للجھاز.على التثبیت اآلمن 
)، وذلك بفضل الحیّز المتوفر في الجزء  المصنّعةقطع الغیار األصلیة التي توفرھا الشركة  منبأخرى جدیدة (فقط  البّطاریة بإمكان المستخدم استبدال  •

 خرى إلى الجھاز من الخارج.لمنع دخول السوائل والمواد األ بشكل تام البّطاریة السفلي من الجھاز. احرص دائًما على إغالق الغطاء األحمر لحیّز 
 وظائف تشخیصیة للمریض.  OB3000 AVIOو  OB3000ال تؤدي أجھزة شفط اإلفرازات  •
 لتجنب ارتفاع درجة حرارة البطاریات. توقّف الجھاز بشكل تلقائي عن العمل  درجة الحرارة الداخلیة للجھاز إلىل االرتفاع الزائد ؤديیمكن أن ی •

 
 
 
 

 المّطاطیة العصارة 

أنھ  ب ، ال یُستبعد  ارة المطاطیة (الالتكس). ومع ذلك بدون استخدام العص  وإنتاجھ  OB3000 AVIOو    OB3000تم صناعة جھاز  
 . خالل سلسلة اإلنتاج المس العصارة المطاطیة

 

 
بالرنین   التصویر  فحوصات  إجراء  فیھا  یتم  التي  البیئات  في  الجھاز  تستخدم  على ال  خطر  الجھاز  یشكل  أن  یمكن  المغناطیسي. 

 المستخدمین والمرضى. 

 
االتصاالت الالسلكیة المحمولة (بما في ذلك األجھزة الطرفیة مثل كبالت الھوائي والھوائیات نفسھا) على  معدّاتیجب عدم استخدام 

دة من بالت المحدّ ، بما في ذلك الكOB3000 AVIOو    OB3000  جھاز  بوصة) ألي جزء من   12سم (  30مسافة قریبة تقل عن  
 داء ھذا الجھاز.. على العكس من ذلك، یمكن أن ینخفض أالمصنّعةقبل الشركة 

 

قد یتسبب في عملھ   ، ألن ذلكاألخرى أو وضعھ فوق أجھزة أخرى   معدّاتتنبیھ: یجب تجنب استخدام ھذا الجھاز إلى جانب ال •
  معدّات من أن ھذا الجھاز وال  تحقّقاالستخدام بھذه الطریقة ، یجب في ھذه الحالة ال   من الضروري  بطریقة غیر سلیمة. إذا كان

 األخرى تعمل بشكل صحیح. 
بالت التي تختلف عن تلك المحددة أو المقدمة الت الطاقة والكالخارجیة ومحوّ   ومزّودات الطاقةتنبیھ: قد یؤدي استخدام الملحقات   •

الشركة   قبل  الجھاز    المصنّعةمن  انخفاض  ، الطبي لھذا  أو  الكھرومغناطیسیة  االنبعاثات  زیادة  الكھرومغناطیسیة    إلى  المناعة 
 بشكل غیر صحیح.   ھ، مما یؤدي إلى عملللجھاز

 
 

 جھاز ملّوث 

ت   تلّوثتنبیھ:   • وا  تلّوثالجھاز. ال  الوعاء األصلي  التعلیمات ومع  بناء على ھذه  الشفط  استخدام وحدة  تم  إذا  الشفط  لفلتر دائرة 
ممنوع  ، إذا دخلت المواد المشفوطة إلى الجھاز، یجب إخراج وحدة الشفط من الخدمة على الفور.  المضاد للبكتیریا. ومع ذلك 

. خطر انتشار الوباء  مركز الخدمةإلى  أو    لشخص الذي یقوم بتركیبھاإلى ا  أو  المصنّعةإرسال وحدة شفط ملوثة إلى الشركة    تماًما
 یجب تجنبھ. ، وبالتالي مرتفع

المحتمل. في ھذه الحالة،   تلّوثسیتم رفض أي جھاز یتم استالمھ في مثل ھذه الظروف وسیتم إخطار السلطات الصحیة بخطر ال •
إفرازات المریض. إذا دخلت المواد المشفوطة إلى جھاز شفط تشیر كلمة ملّوث إلى وحدة شفط لم یتم تطھیرھا وتنظیفھا من  

أھمیة    المعتمد  مركز الخدمةالمة موظفیھا وموظفي  س  ، تحتلBoscarolشركة  لبالنسبة  اإلفرازات، فیجب في ھذه الحالة تدمیره.  
  ، ألن الكھربائیة واإللكترونیة)  معدّاتل(نفایات ا   WEEEوفقًا لتوجیھ    تدمیرھاال یمكن  أجھزة الشفط ملوثة،  قصوى. إذا كانت  

 ).حیثما ینطبق ذلك، ون الدولي المتعلق بحمایة العمال(یجب تطبیق القان ذلك یزید من خطورة العدوى
من خالل توجیھ    Boscarolالفنیة التابع لشركة   ةصالح، یمكنك االتصال بقسم الخدمفي حالة وجود شكوك قبل إرسال جھاز لإل •

العنوان   إلى  إلكتروني  بالبرید  الھاتف   info@boscarol.itرسالة  برقم  االتصال  طریق  عن   أو 
+39 0471 932893 

 

 
 

إعادة استخدام  
األجزاء التي 
تستخدم مّرة  

 واحدة 

إلى إلحاق الضرر بوظیفة جھاز الشفط  وتكون مصدًرا   واحدة  مّرةتستخدم  تنبیھ: یمكن أن یؤدي إعادة استخدام األجزاء التي   •
 العامل والمریض. تلّوثمباشًرا أو غیر مباشر ل

الشفط   روقثاط الشفط   واحدة (الفلترات المضادة للبكتیریا وأنابیب    مّرةیمكن أن یؤدّي تعقیم و/أو تنظیف األجزاء التي تستخدم ل •
Yankauer لھذه األجزاءفقدان السالمة المیكانیكیة  حدوث أضرار ھیكلیة وبالتالي إلى  إلى) وغیرھا . 

 
 

 بطاریة لیبو 

 ساعة متتالیة على األقل.  16الداخلیة لمدّة  البّطاریة (و/أو بعد استالمھ)، اشحن  مّرةقبل استخدام جھاز الشفط ألول  •
 المتبقّیة.  البّطاریة ظھر شحنة  بوظیفة اختبار خاّصة تُ  مزّود جھاز شفط اإلفرازات  •
  .LEDواحد أو لم یضيء أي  LED أضاء فقطأعد شحن جھاز شفط اإلفرازات فوًرا إذا  •
 فولت تیار مستمر) إلى إتالفھ.  30-11السیارة ( طاقة مزّود بال یؤدي ترك الجھاز موصوالً دائًما  •
استبدال   • بشركة    البّطاریة  یمكن  اتصل  العامل.  قبل  العنوان   Boscarolمن  على  اإللكتروني  بالبرید  رسالة  أرسل  أو 

 info@boscarol.it .من أجل شراء بّطاریة جدیدة   

mailto:info@boscarol.it
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 معلومات ھاّمة یجب معرفتھا قبل االستخدام .3
جھاز شفط اإلفرازات موصوالً بنظام كھربائي غیر متوافق  تم تصمیم جھاز شفط اإلفرازات واختباره وفقًا ألحدث المعاییر القانونیة والتنظیمیة. إذا كان  

. استشر دائًما فنیًا  إلى التلف  جھاز شفط اإلفرازات والنظام الكھربائي  كل من  و/أو إذا لم یتم تنفیذ عملیة التوصیل من قبل فنّي محترف، یمكن أن یتعّرض
 لیة. العم تخصّ القانونیة والتنظیمیة التي  الجوانببجمیع  وملممؤھًال 

 

حالة  بإذا علم المستخدم أو المریض بخطر یتعلق باستخدام الجھاز أو بأثر جانبي أو بحادث ناتج عن الجھاز أو  
 المصنّعة الشركة    یجب علیھ إبالغناولھا في تعلیمات االستخدام ھذه،  لم یتم تو )  تتعلق بعملھ أو بإنشائھ حرجة (

 raq@boscarol.itعنوان البرید اإللكتروني: بذلك على الفور وعلى 

 
 

 فحص 
 السالمة 
 الدوري

 الصیانة الوقائیة والفحص الدوري للسالمة: 

واحدة على األقل یومیًا (فحص الوظیفة). یحتوي الجھاز على میزة خاصة مدمجة   مّرة  اإلفرازات  یجب فحص جھاز شفط
الصیانة/السالمةتنبّ  یتطلّب فحص  عندما  العامل  یتمھ  والذي  كل    مّرة  ،  األقل  كان جھاز شفط  24واحدة على  إذا   شھًرا. 

قلل تلقائیًا ھذا الفاصل الزمني وتالئمھ مع االحتیاجات الحقیقیة. ینبھك خاضعًا لالستخدام المكثف، فإن الدائرة تُ   اإلفرازات
 تحقّق الموجود في مقدمة الجھاز عند الحاجة إلى ذلك. وحتى في حالة عدم وجود إشارة، یجب على العامل ال  مؤّشرضوء ال

شھًرا من  24بعد  المصنّعةأو من قبل الشركة  مركز الخدمةالجھاز من قبل  من تاریخ الشراء واإلنتاج والعمل على فحص
  تاریخ التصنیع (انظر تاریخ التصنیع المتواجد على بطاقة المعلومات).

   یةمسؤول
 العمال/المستخدمین 

  لخدمة الطوارئ الصحیة، وبالتالي یجب أن یكون OB3000 AVIOو  OB3000 اإلفرازات جھاز شفطتم تصمیم  •
 ً  جاھًزا لالستخدام في أي وقت وفي أي حالة.  دائما

 ). TEST االختبار زرّ الداخلیة مشحونة بالقدر الكافي (اضغط على  البّطاریة من أن  تحقّق •
معدّ  • أو  تالفة  أجزاء  مكّونات/  أي  الفور  على  عمل  استبدل  إلى  تؤدي  بأنھ  یشتبھ  التي  و/أو  ناقصة  أو  شفط لة    جھاز 

بعید  في مكان اإلفرازات  شفط. استبدل ھذه األجزاء دائًما بقطع غیار أصلیة. یجب حفظ جھاز اإلفرازات بطریقة شاذّة
 ألطفال. ا عن متناول

 من أنھا بعیدة عن متناول األطفال. تأّكدتخلّص من مواد التغلیف بشكل متّفق مع القوانین السائدة و •

 
 

 تدّخل  
 الطفح  صّمام

 

 ؟  الطفح صّمامالعمل في حالة تدّخل م
 .FFP3أو  FFP2ارتدي قفّازات واقیة ونّظارات واقیة من الرذاذ وقناع نوع  •
 اإلفرازات والجھاز. جھاز شفط اإلفرازات عن العمل، ثم افصل أنبوب السیلیكون الذي یصل ما بین وعاء أوقف  •
 وعاء اإلفرازات.  ة إلى مستوى الحدّ األقصى داخل فیما إذا وصلت السوائل المشفوط تحقّق •
 أبعد وعاء اإلفرازات بحرص، ثم احفظھ في مكان أمین. •
بإبعاد الفلتر (الذي یجب التخلّص منھ) ومن بعدھا   • الغطاء. فّرغ فّرغ وعاء اإلفرازات بشكل أمین، بحیث تقوم أوالً 

 عند اللزوم).  التعقیمالتطھیر (وعاء اإلفرازات، ثم أجري عملیة التنظیف و
 نّظف وطّھر الجھاز حسب ما ھو مبیّن في تعلیمات التشغیل ھذه  •

 موانع االستعمال (ال تستخدم لـ)  .4

 
 

 موانع االستخدام 

 عام فراغ منخفضة، وعلى سبیل المثال تصریف الصدر أو الجروح بشكل قیم  •
 استخدام التنظیر الداخلي بشكل دائم  •
 غرف العملیات التي یجب فیھا معادلة الجھد (مثل غرف العملیات لجراحة القلب) •
 خارج المجال الطبي  •
 شفط المواد القابلة لالشتعال أو التآكل أو االنفجار  •
 الشفط في البیئات المعّرضة لالنفجار  •

 عملیات الشفط)اآلثار الجانبیة (یمكن أن تحدث أثناء  .5

 
 

 اآلثار 
 الجانبیة 

 نزیف بشكل عام في منطقة األنف والبلعوم. وكذلك الحلق واللسان.  •
 أضرار على الحبال الصوتیّة  •
 عدم استقرار القلب واألوعیة الدمویة  •
 اآلثار الجانبیة الناجمة عن تحفیز العصب المبھم  •
 ع القلب الناجم عن اإلجھاد تسرّ  •
 وسعال اختناق وغثیان وقيء  •
 عدوى الجھاز التنفسي (كما یحصل عادة في المستشفیات) •
 ج جات من قبل المرضى الذین یمیلون إلى التشنّ التشنّ  •

 
 اآلثار 

 الجانبیة 

 . لتقلیل مستوى اآلثار الجانبیة إلى الحد األدنى، من المھم مراعاة ما ھو مذكور في تعلیمات التشغیل ھذهتنبیھ: 

mailto:raq@boscarol.it
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 OB3000 AVIOو  OB3000ي الطبّ الجھاز  .6
المضاد للبكتیریا   الفلترباستثناء    ، جاھزة لالستخدام تكون  و  Boscarolمن وجود جمیع األجزاء. یتم تجمیع جمیع وحدات الشفط    تأّكداستالم الجھاز، یُرجى ال   عند

 والتخزین).ل بالجھاز (ألسباب النقل وصغیر موذي یكون ال) عمالإلعادة االست قابل بوعاء ةمزّود ال الصیغة(في 

  FAللصیغة   الصندوقمحتویات 
 وحدة شفط مع بّطاریة مرّكبة وجاھزة لالستعمال  01
  الطفح صّمامب غطائھ مزّود مل  1000الستعمال من جدید بسعة عادة اقابل إل Boscarolوعاء لإلفرازات  01
 بأنبوب من السیلیكون  مزّود فلتر مضاد للبكتیریا  01
 معقّم (غیر مركّب) Yankauerقثطار  01
 فولت تیار مستمر) جاھز لالستخدام  SELV )11 -30كبل للجھد الكھربائي  01
 تعلیمات التشغیل باللغة اإلیطالیة أو بلغة معیّنة حسب الوجھة والوثائق الفنّیة  01

  FMمحتویات الصندوق للصیغة 
 وحدة شفط مع بّطاریة مرّكبة وجاھزة لالستعمال  01
 واحدة مرّكب على وعاء اإلفرازات  مّرةیستخدم   SERRESبغالف  مزّود الستعمال ا عادة قابل إل وعاء 01
 معقّم (غیر مركّب) Yankauerقثطار  01
 فولت تیار مستمر) جاھز لالستخدام  SELV )11 -30كبل للجھد الكھربائي  01
 الوجھة والوثائق الفنّیة تعلیمات التشغیل باللغة اإلیطالیة أو بلغة معیّنة حسب  01

 یمكن تزوید الجھاز بالملحقات التالیة، وذلك حسب اإلعداد المختار: 
 خارجي بجھد الشبكة الكھربائیة لتشغیل وإعادة شحن جھاز شفط اإلفرازات  طاقة مزّود  01
 فولت تیار مستمر)   SELV )11-30بكبل للتوصیل بجھد  مزّود وإمداد كھربائي  كتیفة دعم 02

 

 . مواصفات جھاز شفط اإلفرازات1.6
 OB3000  وOB3000 AVIO .ھي عبارة عن أجھزة طبیة لشفط اإلفرازات متوافقة مع جمیع المعاییر المرجعیة ، 

 المنزلي الذي یقوم بھ شخص مدّرب و/أو طبیب. یمكن استخدامھا في السیارات (سیارات اإلسعاف) وفي المیدان والمستشفیات والعیادات ومن أجل العالج 
ة بدائرة إلكترونیة داخلیة لحمایة  مزّود  بطاریة صلبة وغیر عضویة (لیبو)    وھي عبارة عن؛  ة داخلیة ال تحتوي على مواد خطرةیحتوي جھاز الشفط على بطاری 

  .خطر اتجھاز شفط اإلفراز تجعل نفسھا خطرة، وبالتالي البّطاریة لتي قد تجعل أو غیرھا من األعطال ا عطل التماس الكھربائينفسھا من 
 ). UN 38.3 IATA، وتم اختبارھا وفقًا لمعیار النقل في الطائرات والمروحیات (IEC 62133وفقًا لمعیار  البّطاریة تم تصنیع  

و   OB3000 FMو  OB3000 AVIO FAو  OB3000FAمتوفر ضمن أربعة نماذج أساسیة:  OB3000 AVIOو  OB3000جھاز شفط اإلفرازات 
OB3000 AVIO FM. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أو أرسل رسالة بالبرید اإللكتروني    www.boscarol.itبخصوص الملحقات والخیارات المتاحة، راجع الكتالوج على الموقع اإللكتروني  
 .itinfo@boscarolعلى العنوان 
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 : OB3000FA – OB3000 AVIO FA النموذج
 

 وحدة الشفط  .1
  OB-J FAوعاء قابل للتعقیم في األوتوكالف  .2
 فلتر مضاد للبكتیریا .3
 ةزاویّوصلة  .4
 أنبوب من السیلیكون لتوصیل الفلتر.  .5

 :OB3000 FM – OB3000 AVIO FM النموذج
 

 وحدة الشفط  .1
 OB-Jوعاء قابل للتعقیم في األوتوكالف  .2
 كیس یستعمل مرة واحدة  .3
 ةوصلة زاویّ .4

http://www.boscarol.it/
mailto:info@boscarol.it
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 . التحّكم والتشغیل ولوحة التحّكم2.6
تشغیل الجھاز في المقدمة لتسھیل عملیة استخدامھ، حتى عندما یكون مثبت على كتیفة الدعم. لتفعیل الجھاز، یكفي الضغط على بتوجد جمیع أدوات التحكم  

) الموجود 2) ومن رذاذ الماء ومواد التنظیف. یمكن ضبط الفراغ بواسطة المقبض (IP65دخول السوائل والمواد الصلبة () المحمي من 3المفتاح الكھربائي (
)، 1داة التناظریة (بجانب المفتاح الكھربائي. عند تدویر المقبض باتجاه عقارب الساعة یزداد الفراغ إلى غایة قیمة الحد األقصى التي یمكن قراءتھا على األ

كن رؤیتھا في الظالم. یوجد على ). األداة مشعة ویمmmHgحتى بالملیمترات الزئبقیة () أو عند الطلب،  kPa) أو الكیلو باسكال (mbarا عنھا بالملیبار (معبرً 
الخارجي، من خالل    كبل الشحن  بواسطة. یمكن أیًضا شحن الجھاز  كتیفة الدعمسمحان بشحن الجھاز وتشغیلھ عند تركیبھ على  ) ی5مالمسین (  الجھاز  ظھر

 ).2الجزء الخلفي من الجھاز. الموصل محكم اإلغالق ولھ قطبان كھربائیان (الشكل  المتواجد على) 4( بالمأخذ الكھربائيتوصیلھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ات الضوئیة مؤّشر. ال3.6
ات  مؤّشر(انظر ←). تقوم ال  البّطاریة  الذي یتم من خاللھ اختبار شحن    زرّ ) والLEDsات الضوئیة (مؤّشرعلى مقدمة الجھاز ال  تتواجد

خضراء تشیر إلى الحد    LED  اتمؤّشر  4(  البّطاریة  الضوئیة بالعدید من الوظائف، والتي نذكر من بینھا اإلشارة إلى مستوى شحن  
الشحن ( الشحن وانتھاء  للشحن) ومستوى  بداخلھ) و  LED  مؤّشراألقصى  اللون یتمیز بمثلث مع عالمة تعجب  االختبار   زرّ ثنائي 

)TEST(    ال  ریة  البّطاإلظھار شحنة طاقة   مزّود  وفصلھ عن أي    عن العمل  عند إیقاف الجھاز  فقط  زرّ المتبقیة؛ یمكن تشغیل ھذا 
 زرّ لسیارة). یؤدي الضغط على  الخاص بافولت تیار مستمر    12  الطاقة  مزّود  أو    الطاقة  مزّود  أو    كتیفة الدعمكھربائي خارجي (

الشفط    جھازالشحن (الذي یحدث تلقائیًا عند تثبیت    عملیة  ثانیة تقریبًا. أثناء  20لمدة    LED  ألـ  مؤّشر  إظھارإلى    )TEST(  االختبار
الموجود أسفل المثلث في الومیض باللون األصفر   LED ألـ مؤّشر، یبدأ على كابل الشحن)أو  الطاقة مزّود على أو  كتیفة الدعمعلى 

مشحونة بالكامل.   البّطاریة  ، مشیًرا إلى أن  األصفر ثابتًا   LED  مؤّشر  یبقى،  بالكامل  البّطاریة    یتم شحنما  الشحن. عند  عملیة  ھذه الحالة حتى اكتمال  علىویظل  
یتم فصل    إلى غایة أنخارجي)  طاقة  مزّود  ولكن یتم تشغیل الجھاز بواسطة    ، مشحونة     البّطاریةاألصفر مضیئًا (مما یؤكد لیس فقط أن    LED  ألـمؤّشر  یبقى

ألن  أو عند تشغیل الجھاز،   )TEST(  االختبار   زرّ عند الضغط على    LED  ات ألـمؤّشر  إظھار، ال یتم  الخارجي. في ھذه الحالة الطاقة  مزّود    عنالشفط    جھاز
 الداخلیة.  البّطاریة واسطة ب یتم إمدادهالجھاز ال 

في   البّطاریة  حالة شحن    LEDات ألـ  مؤّشر، تُظھر  الطاقة الخارجي  مزّود  في نھایة عملیة الشحن وبعد إزالة    )TEST(  االختبار  زرّ في حالة الضغط على  
 الخضراء المشعلة. LEDات ألـ مؤّشربناًء على عدد  البّطاریة تلك اللحظة. یلخص الجدول أدناه حالة شحن 

 البّطاریة  مستوى قدرة  ة اإلشار
 قصوى ٪ طاقة 80>  مشعلة LEDات مؤّشر 4
 % طاقة متوسطة 79-50 مشعلة LEDات مؤّشر 3
 منخفضة % طاقة 49-20 مشعل  LED مؤّشر 2
 الجھاز قریبًا إطفاءسیتم  - فارغة البّطاریة ٪ 20< مشعل  LED  مؤّشر 1

 

 
 
 

  البّطاریة 
 فارغة جداً 

 فارغة تماًما.  البّطاریة  أخضر في الومیض ألن    LED  مؤّشرمن اللحظة التي یبدأ فیھا آخر    خالل دقیقتینیتم إیقاف تشغیل الجھاز  

 
 
 

  البّطاریة 
 فارغة 

ات مؤّشرلتوفیر    )TEST(  االختبار  زرّ استخدامھ. تم إضافة    عملیة  الفارغة بتشغیل الجھاز، وبالتالي في  البّطاریة    تنبیھ: تضرّ 
ساعات.   10بالكامل حوالي    البّطاریة  شحن    عملیة  ستغرقتولضمان إمكانیة شحنھا عند الحاجة.    البّطاریة  حول مستوى قدرة  

 عامین ویتم استبدالھا تلقائیًا أثناء فحص السالمة.  البّطاریة یمكن دائًما ترك جھاز الشفط یشحن. یبلغ عمر 

 
 
 

 التوصیالت 
 الكھربائیة 

دائًما من إدخال قابس كبل الشحن بشكل صحیح في المأخذ الكھربائي لوالعة السجائر: یمكن أن تؤدّي اھتزازات السیارة إلى  تأّكد
 بالكامل! الشحنصدر ومیض أثناء الشحن حتى یتم األصفر على الجھاز: یُ  LED مؤّشردائًما من  تحقّقفصل القابس. لھذا، 

 
 
 

أو   الطاقة الخارجي  مزّود  ن  ، یجب فصل وحدة الشفط ع: للقیام بذلك )TESTاالختبار (  زرّ ، اضغط على  البّطاریة إلظھار شحن  
 بل الشحن. راجع الجدول أعاله لمعرفة حالة الشحن المتبقیة. عن كالدعم أو  عن كتیفة

 

5 

4 

Fig.2 
3 2 

1 

Fig.1 
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 معلومات 
 حول 

 البّطاریة 

ً   من إعادة شحنھا وتظھر  تحقّقفي الجھاز إلى تفعیل وظیفة خاصة لالختبار وال   البّطاریة  یؤدي إدخال   مستوى طاقتھا من   أیضا
 .لھاعلى الفور لضمان أقصى عمر  البّطاریة الخاصة بھا. اشحن  LEDات ألـ مؤّشرخالل إشعال 

 
 

   OB3000 AVIOأو   OB3000. االختبار الدوري لجھاز الشفط 4.6
 نوعان من االختبارات الدوریة من أجل ضمان التشغیل الصحیح للجھاز:یجب إجراء 
 وعمل الجھاز بالشكل الغالف البالستیكي الخارجي    وكسور فياألول یومیاً لضمان كفاءة الجھاز وعدم وجود عیوب میكانیكیة    االختبار  یجب أن یتم  

 .الصحیح
 مطابقتھ للمواصفات المحدّدةللسماح بتقییم عمل الجھاز بشكل كامل، وبالتالي ضمان  الثاني كل ستة أشھر/سنویًا    االختبار  في حین، یجب أن یتم  .

 أو خارج الحدود الموصى بھا. ظروف قاسیة و/ ضمنیجب تقلیل ھذه األوقات في حالة االستخدام المكثّف للجھاز أو استخدامھ  
 

 
 

 
OB3000 AVIO 

 ستة أشھر بسبب ظروف االستخدام القاسیة!بخصوص ھذا النموذج، یجب إجراء االختبار الدوري كل 

 
 5مما إذا كان الجھاز مناسبًا لالستخدام في المیدان ویقوم بفحوصات وظیفیة یمكن إكمالھا في مدة أقصاھا    تحقّقیسمح االختبار الیومي (بشكل سریع) من ال

 دقائق. 
 

 OB3000 AVIO  و  OB3000  . االختبار الدوري الیومي لجھاز الشفط1.4.6

 اختبار 
 یومي 

 أفصل الجھاز عن الكتیفة أو عن كبل الشحن الخارجي.  •
 مستقّر وفي وضعیة عمودیة، بحیث یكون الجزء األمامي باتجاھك.ضع الجھاز على سطح  •
ات  مؤّشر. في حالة إشعال جمیع  البّطاریة  الخاص ب  LEDألـ    مؤّشر) المتواجد بالقرب من  TESTاالختبار (  زرّ اضغط على   •

دقیقة تقریباً). على العكس من ذلك، تذّكر بشحن جھاز   60مشحونة (مدة العمل:    البّطاریة  ذلك على أن    الخضراء، یدلّ   LEDألـ  
 شفط اإلفرازات. 

ُمشعل). یجب أن یعمل   -  1إیقاف،    -  0أشعل جھاز شفط اإلفرازات بواسطة المفتاح الكھربائي الموجود على اللوحة األمامیة ( •
ي دورات المضخة الداخلیة. یجب عدم سماع أي ضجیج غیر جھاز شفط اإلفرازات بشكل منتظم، ویجب عدم سماع أي تغییر ف

   عادي و/ أو اھتزازات غیر طبیعیة.
باتجاه عقارب الساعة) واضغط على أنبوب السیلیكون بالقرب من وعاء اإلفرازات (قبل الفلتر   دّورهالتفریغ بالكامل (  منّظمأغلق   •

  مّرة ® التي تستخدم  SERRES) أو قبل توصیلھ بالوعاء عند استخدام أكیاس  OB-Jالخاص بالوعاء القابل إلعادة االستخدام  
یلة، یجب أن تصل القیمة على مقیاس الفراغ إلى أقصى  واحدة. یجب أن یتغیر الضجیج الناتج عن المضخة، وفي غضون ثواٍن قل

 ملم زئبق). 600كیلو باسكال،  80ملي بار،  800حد (حوالي 
من انخفاض    تأّكدمن القیمة على الجھاز لل  تحقّقالفراغ بعكس اتجاه عقارب الساعة و  منّظم   دّورهأثناء الضغط على األنبوب،   •

 ملي بار بسبب تأثیر الفلتر). 50-40( 0الشفط إلى ما یقرب من 
الكھربائیة المتواجدة على الجانب الخلفي من جھاز شفط   المالمساتدرجة لفحص    180أطفأ جھاز شفط اإلفرازات، وقم بتدویره   •

   اإلفرازات (یجب أن تكون نظیفة وخالیة من البقع واألكسدة و/أو الحروق).
األصفر ومیض أو یبقى ثابتًا    LEDألـ    مؤّشرفارغة (یُصدر    البّطاریة  الجھاز على كتیفة الدعم. تبدأ عملیة الشحن إذا كانت  ثبّت   •

غیر   الجھاز  كان  إذا  الضروري).  غیر  الشحن  حالة  وكانت    مزّود  في  حائطیة  الطاقة    البّطاریة  بكتیفة  كبل  أوصل  فارغة، 
 ومیض أصفر). LEDألـ  مؤّشرمن بدء عملیة الشحن (یُصدر  تحقّقاالختیاري و الطاقة مزّود ببوالّعة السجائر أو  ةالخارجی

من جھاز شفط اإلفرازات  سخ  المتّ   الفلترمن أن الفلتر نظیف وغیر ملوث. إذا لم یكن الفلتر أبیض، فیجب استبدالھ. یمنع    تأّكد •
 . فلتربدون جھاز شفط اإلفرازات  . ال تستخدم تلّوثقلل من أدائھ ، مما یزید من خطر الالعمل بشكل صحیح ویُ 

 
 

 قارنھا بالقیم الموضحة في الجدول التالي: عند االنتھاء من عملیات االختبار،  
 اإلجراء الذي ینصح بھ إذا كانت النتیجة سلبیة  نتیجة االختبار  مرحلة االختبار 

  البّطاریة إجراء اختبار عمر 
الخضراء بناء   LED  ات ألـمؤّشرتضيء  

شحن   مستوى   واحد(من    البّطاریة  على 
 ).LEDات مؤّشرإلى أربعة 

فارغة أو معطوبة.    البّطاریة  فھذا یعني أن    LEDات ألـ  مؤّشرإذا لم تشعل  
الخارجي أو    البّطاریة  حاول شحن   أو استبدل    الطاقة  مزّود  بواسطة الكبل 

 الجھاز عن العمل أثناء ھذه العملیات.  أوقفبواحدة جدیدة.  البّطاریة 

 من عمل المضّخة  تحقّق
متجانس   المحّرك  یوجدضجیج   وال 

 اتاھتزاز  والالدورات    في عدد  انخفاض
 ة غیر طبیعی

بینما یُشیر یُشیر ضجیج المحّرك المتجانس إلى عمل المضّخة بطریقة شاذّة.  
یمكنھ   كاٍف وال  التیار غیر  أن  إلى  الدقیقة  في  الدورات  في عدد  االنخفاض 

، وإذا استمرت المشكلة  ریة  البّطاتشغیل المحرك بشكل صحیح. حاول استبدال  
 . المصنّعةأو الشركة  المعتمد مركز الخدمةاتصل ب

للشفط    تحقّق األقصى  الحد  من 
  بأصابعك   سد األنبوب  من خالل

الكیس من جھة  الفلتر أو    جھة  من
   واحدة مّرةالذي یستخدم 

یجب أن تكون قیمة الفراغ القصوى التي 
الفراغ   مقیاس  على  قراءتھا  بحدود یمكن 

 ٪). 10ملي بار (±  800

الفراغ تماًما من خالل تدویر   منّظمإذا لم یتم الوصول إلى ھذه القیمة، أغلق  
نسداد األنبوب. خالفًا لذلك،  من اكتمال ا  تحقّقعقارب الساعة.  المقبض باتجاه  

 المعتمد.  مركز الخدمةتوقّف عن استخدام الجھاز واتصل ب
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الحد األقصى، یتم الوصول و  0القیمة بین   تحدید الحد األقصى لقیمة الفراغ 
 إلیھا من خالل تدویر المقبض 

المعتمد. توقّف عن استعمال    مركز الخدمةإذا تعذر ضبط قیمة الفراغ، اتصل ب
 الجھاز.

الشحن    تحقّق مالمسات  من 
 الخلفي 

نظیفة   المالمسات  تكون  أن  وخالیة یجب 
عالمات  وجود  عدم  یجب  األكسدة.  من 

 المعدنحروق على 

نّظف المالمسات بواسطة قطعة قماش مبلولة بالكحول األثیلي. في حالة وجود 
  مركز الخدمة حروق قویّة، یجب استبدال المالمسات. في ھذه الحالة راجع  

 المعتمد.
 

 
 
 
 

 
إلى   الجھاز  المنصوح بھ، أرسل  اتباع األعمال  أكثر، وحتى بعد  أو  الخدمةفي حالة عدم تجاو اختبار  الشركة    مركز  إلى  أو  المعتمد 

 من أجل فحصھ أو إصالحھ.  المصنّعة

 

 OB3000 AVIO  و OB3000  االختبار الدوري النصف السنوي/السنوي لجھاز الشفط .2.4.6
 

فیما إذا كان الجھاز متوافقًا تماًما مع خصائص اإلنتاج األصلیة، وبالتالي فھو مناسب لالستخدام في المیدان. یجب إجراء الفحوصات    تحقّقاالختبار ال یُتیح لك ھذا  
من قبل الشركة   لةبة/مخوّ ویجب أن تكون مدرّ   ، الطبّیةأو شركات متخصصة في ھذا النوع من العملیات على األجھزة  وأعمال المراقبة من قبل أشخاص و/

 للمستخدم.  وتقدیمھص لالختبار ملخّ  تقریرإصدار و IEC 60601-1، یجب إجراء اختبار السالمة الكھربائیة وفقًا لمعیار عند االنتھاء من الفحص . المصنّعة

 اختبار 
نصف سنوي   

 أو
 سنوي  

 واحدة أو الفلتر المضاد للبكتیریا قبل إجراء ھذه العملیات. مّرة® الذي یستخدم SERRESاستبدل كیس  •
الحائطیة:  • للكتیفة  المیكانیكیة  السیارة)  تحقّق  الوظیفة  حائط  (على  تثبیتھا  عملھا    من  صحیحومن  الزّر   بشكل  انزالق  ومن 

من مشبك   تحقّق. بعد ان تقوم بالضغط على الجزء األحمر العلوي، أتركھ والبالستیكي األحمر العلوي (بدون وجود أي عائق)
 من أن مالمسات الشحن غیر معدّلة أو محروقة أو مؤكسدة.  تحقّقالتثبیت یعود إلى الوضعیة األولیة.  

 بالكتیفة الحائطیة (یجب أن تكون ثابتة). من توصیل الكبالت الكھربائیة  تحقّق •
(من    LEDات ألـ  مؤّشرووظیفة الشحن وفحص كامل لوظائف    البّطاریة  ة  مدّ أجري فحص كامل لعمل جھاز شفط اإلفرازات:   •

تعمل حسب ما ھو موّضح   LEDات ألـ  مؤّشرخالل الشحن من أن    تحقّق).  البّطاریة  الحد األقصى إلى الحد األدنى أثناء تفریغ  
 . ات الضوئیةمؤّشرال 3.6§ في الفصل 

ملي    730من عمل المضخة الداخلیة من خالل الضغط على المفتاح الكھربائي. یجب أن تقع قیمة الفراغ القصوى في نطاق    تحقّق •
القیمة (م  880  -بار   لقیاس ھذه  بار. استخدم مقیاس فراغ دقیق  أقل). یج2.5±    التفاوتلي  أو  ب أال یكون ھناك شذوذ في  ٪ 

ویجب أن یعمل مقبض    بات في عدد الدورات في الدقیقة، واالھتزاز المفرط إلبرة القیاس، قلّ ، وتالغیر عادي   الضجیج مثل  التشغیل،  
من كمیة   تحقّقال  لكي یتم الجھاز على سطح ثابت    وضع ، یجب  أثناء إجراء االختبار ائق:  التفریغ بسالسة وال یظھر أي ع  منّظم

   .دةاالھتزازات المتولّ 
الفراغ الذي یجب أن یعمل من الحد األدنى إلى الحد األقصى. لّف المقبض باتجاه عقارب الساعة وبعكس اتجاه   منّظممن    تحقّق •

الفلتر المضاد    اسطةبومفتوًحا بالكامل، من الطبیعي أن تكون قیمة الفراغ صغیرة (یتم إدخالھا    منّظمعقارب الساعة. عندما یكون ال
 للبكتیریا).

دقیقة على األقّل. یجب أن یعمل جھاز   20عمل جھاز شفط اإلفرازات: أشعلھ واتركھ یعمل بحریة لمدة  الحد األدنى لمن مدّة    تحقّق •
 .   الداخلیة البّطاریةالداخلیة. في حالة فشل االختبار، یجب استبدال  البّطاریة شفط اإلفرازات من خالل استخدام فقط 

فوذ السوائل أو المواد الصلبة إلى إتالف الوحدة وجعلھا غیر آمنة من عدم وجود شقوق على وعاء الوحدة. یمكن أن یؤدي ن تحقّق •
 للعاملین والمرضى (األجزاء المیكانیكیة المتحركة).

 من أن جمیع بطاقات المعلومات والمطبوعات موجودة ومقروءة.  تحقّق •
المعتمدة والمدرجة في   ةكز الخدمنیة، اتصل فقط بأحد مراال تفتح مطلقاً وحدة الشفط ألي سبب كان. للحصول على المساعدة الف •

 نھایة ھذا الدلیل. 
 في الحیّز الخاص بھا بالشكل الصحیح ومن الغلق الكامل للغطاء األحمر المتواجد في أسفل جھاز الشفط.  البّطاریة  من إدخال    تحقّق •
 ". 0من عمل مقیاس الفراغ. عندما یكون جھاز الشفط مطفأ، یجب أن تتواجد اإلبرة على " تحقّق •
 من أن حزام النقل یعمل وسلیم وغیر ممزق. یجب أن یكون المشبك المصنوع من النایلون مغلق.  تحقّق •
 یھ تشقّقات أو كسور یمكن أن تضّر بعملیة الشفط. لمن سالمة وعاء اإلفرازات ومن عدم وجود ع تحقّق •
نب الخلف من الجھاز، لكي یتم تثبیتھا بشكل  من سالمة براغي الصفیحتین المصنوعتین من الفوالذ والمتواجدتین على الجا  تحقّق  •

 آمن على كتیفة الدعم. 
-IEC60601، قم بإجراء اختبار أمان كھربائي وفقًا لمقاییس  المصنّعةقبل اإلعالن عن توافق وحدة الشفط مع لوحة بیانات الشركة   •

عتمد للحصول على معلومات حول إجراء  الم  مركز الخدمةأو    المصنّعةحلل أمان محدّد. اتصل بالشركة  ومن خالل استخدام مُ   1
   ھذا االختبار.

 
 
 
 
 

 
 

 مطابقة
 الجھاز 

. ال تستخدم مكّونات شبیھة أو تبدو متطابقة. ال یمكن تأكید  المصنّعةاستخدم فقط األجزاء االستھالكیة أو قطع الغیار التي توفّرھا الشركة  
 . المصنّعةمطابقة المكونات إال من قبل الشركة 

احتفظ بوثیقة تثبت أنك أجریت جمیع الفحوصات، وإذا أمكن تقریًرا مصوًرا عن حالة الجھاز قبل وبعد عملیة الفحص. احتفظ دائًما  
 إجراؤه باستخدام األداة المناسبة والمعایرة.بنسخة من تقریر السالمة الذي تم  
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 العمل

درجة. إذا تم تجاوز ھذا  20، یمكن للجھاز العمل فقط في وضع عمودي وبزاویة میل ال تزید عن ISO 10079-1: 2019وفقًا لمعیار 
 ویمنع عملیة الشفط.  الطفح  صّمامالحد، یمكن أن یتدخل 

 
 

مركز المعتمد. علیك االتصال ب  الخدمةمركز  للجھاز أو   المصنّعةفي حالة وجود شكوك أو مخاوف تتعلق بإجراء االختبارات، ننصحك دائًما االتصال بالشركة  
 حتى لو فشل اختبار واحد. ال تستخدم الجھاز إذا لم تتجاوز جمیع االختبارات المطلوبة.  المصنّعةالمعتمد أو الشركة  الخدمة

 .  info@boscarol.it.أو أرسل رسالة بالبرید اإللكتروني على العنوان   932893 0471للحصول على أي معلومة، اتصل برقم الھاتف 

  . وظائف خاصة تلقائیة 5.6

مجّھز ببعض الوظائف التلقائیة التي یدیرھا معالج دقیق داخلي. ال یؤثر المعالج الدقیق    OB3000 AVIOو    OB3000جھاز شفط اإلفرازات  
تنبیھ    على عمل الجھاز وحتى في حالة حدوث عطل داخلي (للمعالج الدقیق) فإنھ ال یؤثر على شفط الجھاز. یقوم المعالج الدقیق بوظیفة معینة وھي

من تاریخ    تحقّقدائًما ال  العاملیجب على    شھًرا من تاریخ الشراء.  24بعد    الفحص  . یجب إجراء ھذا إلى أن الجھاز یحتاج إلى فحص األمان  العامل
شھًرا. یسمح لك المعالج الموجود داخل الجھاز، زیادة على توفیر ھذه المعلومات،   24إنتاج الجھاز الموجود على بطاقة المعلومات وطلب التدخل الفني بعد  

أي عمل برمجة مطلوب    یحتاج الجھاز إلىالعمل. ال    تنفیذالذي قام بصیانة الجھاز وتاریخ    مركز الخدمةجھاز وتاریخ إنتاجھ واسم  بتسجیل الرقم التسلسلي لل 
 القیام بھ من قبل العامل. 

 

    . الصیانة الدوریة للسالمة6.6

ألـ    مؤّشرالمعتمد إلجراء الصیانة الدوریة عن طریق ومیض    مركز الخدمةبناًء على استخدام الجھاز، یُظھر المعالج الدقیق الداخلي الحاجة إلى الرجوع إلى  
LED  ) ثواٍن بین الومضة واألخرى). في حالة عدم    5ومضات متتالیة بالتناوب مع حوالي    3یُصدر  الثالث

. یقل ھذا الوقت في  مّرةیوًما من تشغیل الجھاز ألول    730بعد    LEDألـ    مؤّشرء  ضياستخدام الجھاز، یُ 
یضيء  أن  حالة االستخدام المتكّرر، لكي یسمح للجھاز العمل بشكل صحیح دائًما. من الممكن والطبیعي تماًما  

 یوم، نتیجة لالستخدام المكثف.  700على سبیل المثال بعد  LEDألـ  مؤّشر
 

 . معلومات السالمة لضمان سالمة المستخدم والمرضى واألطراف الثالثة 7.6
 لتجنّب اآلثار والمخاطر الغیر مرغوبة، اتبع دائًما المعلومات الواردة أدناه: 

بالت المعیبة. تجنّب المخاطر الغیر ضروریة: استبدل دائًما األجزاء  أو الك  قة الخارجي الطا  مزّود  من أن جمیع الملحقات تعمل بشكل صحیح واستبدل    تأّكد •
 ال دائًما سواء عند االستخدام العادي أو بشكل خاص في الحاالت الطارئة. التالفة للحصول على جھاز فعّ 

 إلحاق الضرر بالمستخدم والمریض. على كتیفة الدعم (داخل سیارات الطوارئ) أثناء النقل لتجنب  الجھاز ثبّت دائًما  •
واحدة على األقل شھریًا. في حالة عدم استخدام الجھاز لفترة طویلة من الوقت، أخرج   مّرة  البّطاریة  حتى في حالة عدم استخدام الجھاز، یجب  إعادة شحن   •

 درجة مئویة.  35و  5واحفظھا في مكان آمن وفي ظّل درجة حرارة تتراوح بین  البّطاریة 
دة شفط  نقترح بأن یكون لدیكم وحدة شفط أخرى، بحیث یتم استخدامھا في حالة توقّف ھذه الوحدة عن العمل أو یوجد بھا عیوب (على سبیل المثال وح •

 یدویة). 
 ). EMCتذكر دائًما ما ورد في التحذیرات األولیة بخصوص المخاطر الناشئة عن تأثیرات المجاالت المغناطیسیة (  •
 .الطبّیةستوى الفراغ المناسب للمریض ووفقًا لإلرشادات اختار دائًما م •
 ال تقم بتغییر أو تعدیل الجھاز الطبي. یمكن أن تحدث عواقب وخیمة على المریض والمستخدم.  •
• OB3000  وOB3000 AVIO  اإلفرازات وأنابیب السیلیكون. وعاءوال یمكن تعقیمھا باستثناء  ، معقّمةلیست أجھزة 
 أبعد األطفال عن األنابیب وكبالت التوصیل. أبعدھم أیضاً عن األجزاء الصغیرة. •
 
 

 خطر العدوى
 . یمكن أن یؤدي االستخدام غیر الصحیح للجھاز إلى انتقال عدوى قد تكون قاتلة •
 واحدة خاصة إذا كنت معّرض لمالمسة إفرازات الشفط.   مّرةازات التي تستخدم لارتدي دائًما القفّ  •
األجھزة  على أو   بعد االستعمال ص منھاالتخلّ  یجبوضع عالمة على األجزاء التي ت. مّرةواحدة أكثر من  مّرةنات الممیزة لالستخدام ال تستخدم أبدًا المكوّ  •

 ب). ومشط 2كما في الشكل المقابل (رقم  الطبّیة
 . الفلتر المضاد للبكتیریان ال تستخدم الجھاز بدو •
 قبل إجراء عملیات التنظیف والتطھیر.  ) SELV( التیار المباشر مزّود أو  كتیفة الدعمأو  الطاقة مزّود افصل الوحدة دائًما عن  •
 في الھواء الطلق! الطاقة مزّود وفي البیئات الجافة. ال تستخدم  یةالداخل األجواء في فقط الطاقة مزّود استخدم  •
 أو استبدالھا بأخرى مماثلة!  البّطاریة استخدم دائًما الملحقات األصلیة وقطع الغیار األصلیة فقط. ال تحاول إصالح  •
 

 
 

 
 تنبیھ 

أو   المصنّعةمن قبل الشركة   الّ إن ھذه العملیات ال یمكن إجراؤھا  ممنوع إجراء عملیات تجمیع أو إصالح أو تعدیل على الجھاز، أل
 األشخاص المخّولین.

 OB3000 AVIO و  OB3000 أوعیة  اإلفرازات لـ .7
 مل: 1000باع الجھاز ضمن نوعین مختلفین من األوعیة بسعة یُ 

mailto:info@boscarol.it
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 ).OB3000 AVIO FAو  OB3000 FA( في األوتوكالف جھاز شفط مع وعاء إفرازات قابل للتعقیم •
 ) OB3000 AVIO FMو  OB3000 FMواحدة ( مّرةبكیس یستخدم ل مزّود جھاز شفط مع وعاء إفرازات  •
 

 OB-J FAوعاء لتجمیع اإلفرازات قابل للتعقیم في األوتوكالف  1.7

والغطاء  )  1ان (برطمبلین لالستخدام الطبي). یتضمن الالوعاء مصنوع من مادة بالستیكیة شفافة (بولي برو
) و2اإلضافي  (   صّمام)  الرجوع  (  90بزاویة    ةبالستیكیووصلة  )  3عدم  غطاء  4درجة  یسمح  الوعاء  ). 

المباشر   یمكن  للفلتراإلدخال  الخارج).  (من  للبكتیریا  الوعاء  المضاد  األوتوكالف    للتعقیم  القابل  تعقیم  في 
 درجة مئویة وضغط 121حرارة قصوى تبلغ استخدام األوتوكالف البخاري بدرجة بشكل تقلیدي من خالل 

مشوه أو مكسور أو یتواجد علیھ شقوق. یجب    انباسكال). یجب استبدال الوعاء إذا ككیلو    200بار (  2  یعادل
ل ھذه  لعكسي. في حالة تدخّ ق االمضاد للتدفّ   صّمام ل الب تدخّ استخدام وعاء اإلفرازات بشكل عمودي لتجنّ 

الفلتر المضاد للبكتیریا    وأبعد،  الشفط  الموصول بجھازفصل األنبوب  او  ملعن الع  الجھاز  أوقف،  الحمایة 
 .الوعاء نفسھإلعادة توازن الضغط داخل 

 

 
   وعاءعمر 
   OB-J FAاإلفرازات 

 سنوات من تاریخ الصنع. 5دورة تعقیم أو  30یجب استبدال وعاء اإلفرازات بعد 

 . الفلتر المضاد للبكتیریا 2.7

التي یتم شفطھا أثناء االستخدام. تم تصنیع    تلّوثالحمایة على حمایة دائرة الشفط من عوامل الیعمل فلتر  
ألـ   مادة  استخدام  من خالل  الدائرة   PTFEالفلتر  إلى  السوائل  دخول  تمنع  والتي  الماء  لنفوذ  المانعة 

عزل مضخة الشفط    الطفح المتواجد على الوعاء، على  صّمامالھوائیة. یعمل الفلتر جنبًا إلى جنب مع  
والسوائل.   الغازات  من  كل  واحدة  مّرة  الفلتر  ستخدمیُ الھوائیة  بعد  استبدالھ  یجب استخدام  ویجب   .

حالة   في  دائماً  مقاومة    لونھوتغیر    ھتلّوثاستبدالھ  صنع.  الشفطوزیادة  من  لیس  ھو  شركة   الفلتر 
Boscarol. 

 

 

 
 

 فلتر 
 مضاد للبكتیریا

بعد استخدامھ على نفس المریض.   فیجب استبدل الفلتر دائًماعرف حالة العدوى عندھم،  الجھاز على مرضى ال تُ إذا تم استخدام  
نب آخر، إذا  جاخطیر حتى للبیئة التي تم وضع الجھاز فیھا، وبالتالي عدوى العاملین والمرضى. من  تلّوثأي  اإلجراء یمنع ھذا

استبدال الفلتر بعد كل وردیة   في ھذه الحالة  غیر المباشر، فمن المستحسن  تلّوثو ال یوجد خطر من الأكانت العدوى معروفة و/  
 أو یتغیر لون الفلتر. مستوى الشفط عمل أو في جمیع األحوال عندما ینخفض 

 
 

 خطورة 
 العدوى

 ال تستخدم الجھاز بدون فلتر مضاد للبكتیریا. یُرجى دائًما االحتفاظ بثالثة فلترات بدیلة على األقل للحاالت الطارئة.  •
 الشخصیة عند تغییر الفلتر المضاد للبكتیریا وتفریغ أوعیة اإلفرازات. وقایةال معدّاتازات واحرص دائًما على ارتداء القفّ  •
 الملّوثأو     ونظیف (یجب أال یكون بلون غیر اللون األبیض). استبدل الفلتر المبتلّ   من أن الفلتر جافّ    تحقّققبل كل استخدام،   •

 بفلتر جدید. 
 واحدة). مّرة(الفلتر الذي یستعمل یجب على اإلطالق عدم إعادة استعمال الفلتر المضاد للبكتیریا  •

3.7 .OB-J LINER واحدة  مّرة: وعاء إفرازات ألكیاس تستخدمSERRES® 

مصنوع من البالستیك   ®SERRES واحدة من نوع  مّرةلألكیاس التي تستخدم  المصّمم   OB-J وعاء اإلفرازات
 واحدة  مّرةالتي تستخدم  ألكیاس  ومھایئ ل)  1(  وعاءالشفاف (البولي بروبلین لالستخدام الطبي). وھو یشتمل على  

SERRES®    (2)   3درجة (   90  بزاویة  وموصل أحمر  (  واحدة  مّرةوكیس یستخدم SERRES® )4  یتم دمج .(
إلى  دخول  المن    التي تم شفطھایمنع السوائل  واحدة لكي    مّرةدم  الذي یستخالفلتر المضاد للبكتیریا في غطاء الكیس  

درجة    121التقلیدي بدرجة حرارة قصوى تبلغ    بواسطة جھاز األوتوكالف  اإلفرازات  وعاءوحدة الشفط. یمكن تعقیم  
على    واحدة) بعد أن یتم استعمالھ  مّرة(الذي یستخدم كیلو باسكال). یجب استبدال الكیس    200بار (  2ضغط  ب مئویة و

 .تبیّن أنھ ممتلئنفس المریض أو إذا 
إذا تم استخدام وعاء اإلفرازات في بیئة منزلیة، یمكن تنظیفھ من خالل استخدام منّظف خاص قادر على ضمان 

 ات. مطّھرللحصول على معلومات حول ال Boscarol. اتصل بشركة الطبّیةتطھیر األجھزة 

  

 

 

 لالحتیاط.   ®SERRESیُرجى دائماً االحتفاظ بثالثة أكیاس  •
 وعند التخلّص منھ   ®SERRESشخصیة عند تغییر كیس  وقایة معدّاتارتدي دائماّ قفّازات و •
 لم یتم استعمالھ من قبل.  ®SERRESمن أن الوعاء  تحقّققبل االستعمال،   •
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 خطورة 
 العدوى

 واحدة بكیس جدید.  مّرةالذي یستخدم  الملّوثاستبدل دائماً الكیس  •

 

 . توصیل وعاء اإلفرازات 4.7
 

درجة من البالستیك    90وعاء اإلفرازات موصول بوحدة الشفط من خالل أنبوب السیلیكون وموصل بزاویة  
األحمر. أدخل الموصل في الجھاز حسب ما ھو مبیّن في الصورة المجاورة. ال تدخل الموصل بالقّوة. ھذه  

 العملیة صالحة لكال النوعین من أوعیة اإلفرازات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مع نظام تحّكم بعملیة الشفط  Yankauerواحدة   مّرة. قثطار معقّم یستخدم 5.7
 

وأنابیب لتوصیلھ بالوعاء.   Yankauerشفط معقّم نوع    مجّھزة في قثطار  OB3000 AVIOو    OB3000تباع األجھزة  
لتسھیل العمل بشكل سلیم، یكون   واحدة، وبالتالي یجب استبدالھما بعد كل استعمال.  مّرةمسبار الشفط والقثطار یستخدمان  

الوصول إلى جمیع أجزاء الفم ومسالك التنفس العلویة. رأس الشفط   لكي یتمّكن منطرف مسبار الشفط الصلب مائًال  
    ة بثقوب جانبیة لتجنب تلف األنسجة أثناء عملیة الشفط. مزّودصلب وكروي و

 

 
 

 

 
 

Yankauer  
 

واحدة. ال تقم أبدًا بإعادة استخدام ھذا الجھاز الذي   مّرة، ھو عبارة عن جھاز طبّي معقّم یستخدم  Yankauerقثطار الشفط  
 یجب التخلص منھ بعد استخدامھ على المریض.

 بعد تاریخ انتھاء صالحیتھا أو إذا كان غالفھا متلف.   معقّمةال  الطبّیةال تستخدم مطلقاً األجھزة تنبیھ! 

) أو على الكیس الذي  FAالوعاء القابل إلعادة االستخدام (على غطاء  (المریض)    PATIENTمن جھة    Yankauerأوصل القثطار  
 بواسطة الوصلة المخروطیة الشكل وذات اللون األبیض.      ®SERRESواحدة  مّرةیستخدم 

 (وصلة مخروطیة الشكل)   Fingertip معقّمةأنبوب شفط من السیلیكون ووصلة . 6.7

ة  مخروطیّ   معقّمةسم) ووصلة    130بناء على الطلب، یمكن تجھیز الجھاز بأنبوب سیلیكون للمریض (الطول:  
 من الحجم المناسب. األنبوب قابل إلعادة االستخدام.  معقّمةر قثاط، بحیث تسمح باستخدام Fingertipالشكل 

 

من التحّكم بقیمة الشفط بواسطة اإلصبع، وذلك من خالل غلق وفتح الثقب    Fingertip  معقّمةتسمح الوصلة ال
واحدة وموّردة مع جھاز شفط اإلفرازات، یمكن تمییزھا من خالل   مّرةالمعدّ لھذا الغرض. األجھزة التي تستخدم  

 ر جمیع المعلومات الالزمة لالستعمال الصحیح. البطاقات التي توفّ 
 

من   ر)تي یطلق علیھا أیضاً وصلة للقثاط(ال Fingertipتسمح الوصلة 
 القیاسیة (راجع الشكل المقابل).  معقّمةتثبیت القثاطر ال
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 واحدة  مّرةتنبیھات بشأن إعادة استخدام األجزاء التي تستخدم تحذیرات و. 7.7

 
 

 أجھزة تستخدم 
 واحدة   مّرة

 

 خطورة 
 العدوى 

ل من شفط إفرازات المریض. واحدة، والتي تسھّ  مّرةالتي تستخدم    معقّمةببعض الملحقات ال  مزّود  جھاز شفط اإلفرازات    تنبیھ:
یتم تصنیع األجھزة   المرضى.  العدید من  مواد تتحمل واحدة من    مّرةالتي تستخدم    الطبّیةال یمكن استخدام ھذه األجھزة مع 

لكي   يالجھاز الطبّ   وإعادة ضبطإزالتھا بشكل صحیح    العاملال ینبغي إعادة استخدامھا. یجب على  بالتالي  و  ، االستخدام المحدود 
أن  یكون جاھز   یمكن  التالي.  تستخدم  إعا  تشكللالستخدام  التي  األجھزة  استخدام  المریض   واحدة خطر  مّرةدة  من  كل  على 

 إلى إتالف الجھاز بشكل ال یمكن إصالحھ.  ، مما یؤديالسبب في ھبوط األداءویمكن أن تكون  والعامل، 

 
 

 ®SERRESكیس 
 واحدة  مّرةیستخدم  

واحدة. تم إنشاء الغطاء العلوي بشكل یسمح من استخراج عینات    مّرة  الذي یستخدم  ®SERRESكیس  ال یمكن وال یجب تفریغ  
 ویجب أیضاً استبدال الكیس!   تثبیتھیالمس فیھا الفلتر السوائل (مھما كانت طبیعتھا)، یتم    مّرة اإلفراز لتحلیلھا في المختبر. في كل  

 . إعادة االستخدام والتنظیف والتطھیر 8
 تأّكد وأنبوب التوصیل وجھاز شفط اإلفرازات  من سالمة    تحقّقص منھا.  وتخلّ   واحدة  مّرةلتستخدم  األجزاء التي  و  اتاإلفراز  جھاز شفط، افصل  بعد كل استخدام

ً من عدم وجود شذوذ بنیوي. قم بتنظیف وتعقیم وحدة الشفط كما ھو موضح   واحدة بأخرى جدیدة وأعد شحن    مّرة. استبدل جمیع األجزاء التي تستخدم لالحقا
و    OB3000  لجھاز الشفط   دوريالختبار  الا  4.6، قم بإجراء االختبار الیومي كما ھو موضح في الفصل § "ام . بعد إجراء عملیات إعادة االستخدالبّطاریة  

OB3000 AVIO 6.4  ."تتطلّب  وھي،  بحرص تام اتباعھا  دائًما  ، ھي عملیة یتطلّب  تلّوث عملیة إزالة ال   ً الصحیة  حاالت  ال، خاصة في  تدریبًا محددًا  أیضا
الشخصیة    وقایةال  معدّاتدائًما ارتداء    العامل غیر معروفة في الغالب. لھذا السبب ، یجب على    تلّوثللمریض ودرجة ال  الطبّیةحیث تكون الظروف    الطارئة، 

)PPEلكمثّ ویُ  في موقع العمل السالمة بالشخص المسؤول عن، یرجى االتصال متوفرة غیر  أجھزة الوقایة الشخصیة كانتنفسھ واآلخرین. إذا  وقایة) ل . 

 
 

 خطورة 
 العدوى 

القفّازات و دائماً  تفریغ    وقایةال  معدّاتارتدي  للبكتیریا وعند  المضاد  الفلتر  تغییر  الشخصیة عند 
 أوعیة اإلفرازات. 

 

 
 خطر 

یمكن أن تسبب اإلفرازات العضویة التي یتم جمعھا في وعاء وحدة الشفط عدوى خطیرة للعامل. لھذا السبب، استخدم دائًما  
 .ات كما ھو موضح من قبل العاملین في ھذا القطاع ومن قبل السلطات المختصةمطّھرالشخصیة وال وقایةال معدّات

 OB-J FA .  إعادة استخدام وعاء اإلفرازت1.8
  ي ارتِد القفازات الواقیة وغطّ الخطوات الالزمة لفصل الوعاء عن وحدة الشفط وفّكھ وإعادة تجمیعھ بعد التنظیف والتطھیر موضحة أدناه. قبل البدء بھذه العملیة،  

 ً  الفم والعینین.الساعدین و أیضا

  Yankauerدرجة. یجب التخلص من القثطار  90أبعد أنبوب المریض مع الموصل األصفر بزاویة 
  90واحدة). ال تتخلص من الموصل األصفر بزاویة  مّرةتستخدم  معقّمةمع الطرف المنحني (أجھزة 

 درجة والذي یمكن تعقیمھ وإعادة استخدامھ.

 

 درجة عن وحدة الشفط.  90أفصل الوصلة بزاویة 
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 إسحب عمودیاً وعاء اإلفرازات من وحدة الشفط.

 

 ص منھ. للبكتیریا من الغطاء، من خالل تدویره على مقّره، ثم تخلّ إسحب الفلتر المضاد 
 

 

   ورفعھ. فّرغ محتوى الوعاء.  أبعد الغطاء عن الوعاء من خالل الضغط علیھ بشكل خفیف

 

 الطفح عن الغطاء.  صّمامأبعد 
 

 

 إفصل جمیع األجزاء التي یتألّف منھا. 

 

 األجزاء التي یتألف منھ الغطاء: 
 أصفر من البولي بروبلین قفص  •
 عّوامة صفراء من البولي بروبیلین  •
 حشوة سیلیكون حمراء  •
 غطاء أحمر من البولي بروبلین  •

 

 
 خطر 

  معدّاتمواد یحتمل أن تكون ملوثة عند تفریغ اإلفرازات. إمكانیة انتقال العدوى القاتلة. استخدم دائًما  إصدارخطر العدوى بسبب 
 ات المناسبة، وفقًا لما تتطلبھ التعلیمات المحددة من قبل المستشفى والسلطات المختصة. مطّھر) والPPEالوقایة الشخصیة (

 
 وعاء اإلفرازات واألجزاء التي یتكون منھا حتى دون إتالفھ. خ ات التي یمكن أن تلطّ مطّھرانتبھ لبعض ال

 وأنبوب السیلیكون   OB-J FA. تنظیف وتطھیر و/أو تعقیم وعاء اإلفرازات  2.8
فات التي تحتوي على الكحول إذا تم . یمكن استخدام المنظّ الطبّیةیمكن تنظیف وعاء اإلفرازات وأنبوب السیلیكون بمواد غیر حاّكة وخاّصة بتنظیف األجھزة  
تعلیمات االستخدام الموجودة على بطاقة المعلومات الخاصة بال ال). تجنّ مطّھرتخفیفھا بشكل مناسب (اتبع  نة ألنھا یمكن أن تلطخ  الملوّ ات  مطّھرب استخدام 

، Yankauerواحدة وقثطار الشفط    مّرةبالستیك الوعاء وأنبوب السیلیكون، مما یقلل بالتالي من شفافیتھ. بعد التخلص من الفلتر المضاد للبكتیریا الذي یستخدم 
ف مخفّ  مطّھردرجة مئویة لتجنب الحروق) یحتوي على  60تزید عن وبما فیھ األنابیب، ضع األجزاء القابلة إلعادة االستخدام في ماء ساخن (درجة حرارة ال 

ف جمیع األجزاء. بات. بعد االنتھاء من عملیة الغسیل، جفّ . اشطف بحرص، وإذا لزم األمر، استخدم فرشاة غیر حاّكة إلزالة أي ترسّ الطبّیةخاص باألجھزة  
إلى تعلیمات الطاقم الصحي والسلطات المختصة. إذا    دائًماخطیر ، یجب الرجوع    تلّوثراجع خطة التنظیف والتطھیر في الصفحات الالحقة. في حالة وجود  

درجة مئویة    121ار وبدرجة حرارة ال تزید عن  لزم األمر، قم بتعقیم "األجزاء القابلة لالستخدام من جدید" (انظر أعاله) بواسطة األوتوكالف التي تعمل بالبخ
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 كیلو باسكال). یجب إدخال الوعاء بشكل عمودي وقلبھ   200بار (  2دقیقة (دورة نموذجیة). ال تستخدم أجھزة التعقیم بضغط أعلى من    20-15ولمدة أقصاھا  
 من أنھا سلیمة وغیر مشوھة.  تحقّقودرجة حرارة الغرفة  حتى تصل، اترك األجزاء تبرد رأًسا على عقب. في نھایة الدورة

 

 
 

 دورة 
 التطھیر 

 
 تحذیرات 

ال ترش السوائل على الجھاز. قم بتنظیف الجھاز بعد أن تقوم بإغالق مدخل الشفط. ضع قطعة من الشریط الالصق أو اترك   •
 وعاء اإلفرازات موصول بالوحدة. 

 األمین لمنع تغیر اللون. ات التي تحتوي على األلدھید و/أو مطّھرال تستخدم ال •
على زاویة   تحقّق. قبل وضعھا على سطح الجھاز وعلى وعاء اإلفرازات،  الطبّیةات لتنظیف األجھزة  مطّھراستخدم فقط ال •

 من عدم حدوث أي ضرر.
من وجود خطط  تطھیر وتنظیف محددة و/أو بروتوكوالت    تحقّقاستشر الموظفین المختصین في المستشفیات والعیادات.   •

 منطقة المعنیّة. لل

 
 

 دورة 
 التعقیم

 
 تحذیرات 

 ال تقم أبدًا بتعقیم األجھزة أو األجزاء التي لم یتم تنظیفھا مسبقًا.  •
 ال تضع أوزانًا على األجزاء أو األجھزة أثناء دورة التعقیم.  •
ً   یجب •   200درجة مئویة  والضغط:    121مراعاة الحدود القصوى لدرجة الحرارة والضغط ومدة التعقیم (درجة الحرارة:    دائما

 دقیقة). 20-15 والمدّة القصوىكیلو باسكال  
 یجب تنفیذ عملیات التنظیف و/أو التعقیم فقط من قبل موظفین مؤھلین. •
 سور جزئیة. استبدل أوعیة اإلفرازات إذا كانت بھا تشققات أو حتى ك •
الغطاء بشكل صحیح لتجنّ   تأّكد،  وعاء اإلفرازاتتركیب  بعد إعادة   • ب فقدان الفراغ وانسكاب السوائل أو دائًما من تركیب 

 . التي تم شفطھاالسوائل 
 لألوتوكالف.  المصنّعةالشركة  قبل مة مناتبع دائًما اإلرشادات المقدّ  •
 

 

 السیلیكوني . تجمیع الوعاء وتوصیل أنبوب الشفط 3.8
الطفح على   صّمامدائًما من وجود تلف أو تشّوه في جمیع األجزاء. یحتوي    تحقّقنات الوعاء على سطح مستٍو وثابت. أثناء التجمیع والفك،  ضع جمیع مكوّ 

من  وعاءحمراء سلیمة. قم بتجمیع المن أنھا تتحرك بسالسة من الداخل (عن طریق تحریكھا) وأن حشوة السیلیكون ال تأّكد عّوامة تنزلق فوق قفص بالستیكي.  
 لما شوھد سابقًا. الترتیب العكسيخالل 

 
 

 بعد
 التنظیف 

 تحذیر 
 بعد كل عملیة تنظیف فیما إذا كان الجھاز وأجزاؤه تعمل أم ال.  تحقّق •
 أو إلى مركز معتمد للصیانة والفحص.  المصنّعة، أرسل الجھاز إلى الشركة في حالة الشكّ  •
للوظائف،   • دائًما بإجراء فحص  قم  التجمیع،  الفصل § "بعد عملیة  الدوري لجھاز الشفط    4.6كما ھو موضح في  االختبار 

OB3000  وOB3000 AVIO 6.4"  .من ھذه التعلیمات 
 . الالحققم بإعداد الجھاز لالستخدام  •

 

 . استبدال الفلتر  4.8
 

،  . إلزالة الفلتر بسھولة عن الغطاء الملّوث  عن الفلتر  بحرصافصل أنبوب السیلیكون  
الساعة و/ دوّ  باتجاه عقارب  الساعةأو  ره  اتجاه عقارب  العملیة  ل  سھّ تُ .  بعكس  من ھذه 

المحلیة  للنظم وفقًا   الفلترمن االنكسار من الداخل! تخلص من الغطاء وتمنعھ   عن إبعاده
  .یاتالمتعلقة بالتخلص من نفایات المستشف 

من   مختلفین  نوعین  توفیر  یمكننا  مخزننا،  في  المتوفرة  للسلع  المضادة    الفلتراتوفقًا 
أحدھما   عبارةللبكتیریا:  توصیلھ  IN"  یحمل  یجب  الذي  الجانب  على  الفراغ    بمأخذ " 

 على الغطاء.  المتواجد
". قم بتوصیل ھذا الجانب بمأخذ PATIENT والثاني لھ جانب مكتوب علیھ عبارة "

 ."الفراغ" الموجود على الغطاء
یمكن أن یؤدي عدم مراعاة ھذه التفاصیل إلى عطل الفلتر وتلویث دائرة الشفط الخاّصة 

 بوحدة الشفط. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 INعبارة 

عبارة 
PATIENT 
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 الفلتر 
 المضاد للبكتیریا 

 تنبیھ 
غطاء الوعاء. یمكن أن یؤدي استعمال جھاز باتجاه    PATIENTأو    INیجب إدخال الفلتر بحیث یكون الجانب الممیز بعبارة  

 دائرة الشفط.   تلّوثالشفط مع إدخال الفلتر بشكل غیر صحیح إلى 
 

 ®SERRES واحدة  مّرةتنظیف وعاء اإلفرازات مع أكیاس تستخدم . 5.8

. على العكس من النوع من االستخدام، وھو معتمد لھذا  ®SERRESواحدة نوع    مّرةبكیس یستخدم    OB-J Linerتزوید وعاء اإلفرازات    تم
 ، یتواجد الفلتر المضاد للبكتیریا داخل كیس ویتم استبدالھ بشكل تلقائي بعد كل تغییر للكیس نفسھ. OB-J FAالنموذج 

   

واحدة، یجب اتخاذ بعض احتیاطات السالمة. تخلّص    مّرةقبل إبعاد الكیس الذي یستخدم  
القثطار   یستخدم    Yankauerمن  دائماً    مّرةالذي  تذّكر  الصلب.  المسبار  فیھ  وبما  واحدة 

 . تلّوثأخطار العدوى وال

 

الجھاز   كان  الشكل    مزّود  إذا  مخروطیة  ووصلة  سیلیكون  بأنبوب 
Fingertip  :وقثطار شفط، اتبع اإلجراءات التالیة 

واحدة ومن الوصلة المخروطیة   مّرةتخلّص من القثطار الذي یستعمل   •
 ) الجانب  في الشكل (أنظر الصورة

المتواجدة  • البیضاء  البالستیكیة  الوصلة  عن  السیلیكون  أنبوب  أفصل 
الكیس   احتفظ  ®SERRESعلى  ولكن  الكیس،  من  تخلّص   .

و/أو   وتطھیره  استخدامھ  إعادة  یمكن  ألنھ  السیلیكون  بأنبوب 
  تعقیمھ

 

 SERRESالمتواجد على الكیس  درجة    90الوعاء األبیض بزاویة  أبعد  
سابقاً) بذلك  تقم  لم  ((إذا  الدخول  ثقب  اغلق  ثم   ،PATIENT بواسطة  (

 في الصورة على الجانب).  األصفرالسدادة الصغیرة (أنظر إلى السھم 

 

 

 

درجة عن جھاز شفط اإلفرازات من   90أفصل الوصلة البالستیكیة الحمراء بزاویة 
 خالل شدّھا باتجاه الخارج بواسطة الید.

 
 

 

 .الجھازإسحب بشكل عمودي وعاء اإلفرازات من 
 

 

یستخدم   الذي  الكیس  حسب    مّرةأبعد  منھ  وتخلّص  الوعاء  عن  غلقھ)  یتم  أن  (بعد  واحدة 
 ة. الملّوث التعلیمات المحددة من قبل السلطات بخصوص النفایات 

  
 

 

 أنبوب السیلیكون

 قثطار معقم 
 معقم   Fingertip یستخدم مرة واحدة  

 یستخدم مرة واحدة  
 

إلعادة   لقاب
 االستخدام 
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 ً أنبوب السیلیكون (ال   الوعاء، وقم بإبعادعلى  المتواجد  درجة    90الموصل بزاویة    عالج یدویا

 ص منھ!).تتخلّ 

 

خفیف بشكل  الضغط  خالل  من  اإلفرازات،  وعاء  عن  البالستیكي  المھایئ    . أبعد 
 . الفھمات استعمل كال الیدین عند الضرورة من أجل فصل الجزأین. احرص على عدم إ

  
 

 

درجة من خالل تثبیت البرغي الداخلي المتواجد على الوعاء بالید.   90فّك الموصل بزاویة 
  .Oاحرص على عدم إتالف الحلقة 

 

  

 

 
 مدة حیاة 

 األوعیة 
 OB-J    وOB-J FA 

 . مّرةاالستخدام ألول سنوات من تاریخ  5دورة تعقیم أو  30یجب استبدال وعاء اإلفرازات بعد 

 
 خطر 

الوقایة الشخصیة    معدّاتقاتلة. استخدم دائًما  انتقال عدوى    یمكنب المواد أثناء عملیة التنظیف.  عدوى بسبب تسرّ ال  خطورة
)PPE (المستشفى والسلطات المختصة.  تعلیماتات المناسبة وفقًا لما تتطلبھ  مطّھروال 

 وأنبوب السیلیكون  OB-Jتطھیر و/أو تعقیم وعاء اإلفرازت  . 6.8   
OB- اتإفراز وعاءأو تعقیم تنظیف وتطھیر و/. 2.8  § اتبع التعلیمات الواردة في الفصل ، اإلفرازات (وأنبوب السیلیكون)  وعاءأو تعقیم لتنظیف وتطھیر و/

J FA وأنبوب السیلیكون. 
 . الالحقةراجع خطة التنظیف والتطھیر في الصفحات 

 
أجزاء قابلة إلعادة   

 االستخدام 

 تطھیرھا و/أو تعقیمھااألجزاء القابلة إلعادة االستخدام یمكن 

 
 

 دورة 
 التطھیر  

 
 تحذیرات 

. قم بتنظیف الجھاز بعد أن تقوم بإغالق مدخل الشفط. ضع قطعة من الشریط الالصق وحدة الشفطال ترش السوائل على  •
 أو اترك وعاء اإلفرازات موصول بالوحدة. 

 ر اللون. تغیّ ات التي تحتوي على األلدھید و/أو األمین لمنع  مطّھرال تستخدم ال •
 من حصولك على المواد المناسبة والتعلیمات الصحیحة حول كیفیة استخدامھا.  تأّكد،  التطھیر البدء بعملیةقبل  •
على زاویة  تحقّق. قبل وضعھا على سطح الجھاز وعلى وعاء اإلفرازات، الطبّیةات لتنظیف األجھزة مطّھراستخدم فقط ال •

 من عدم حدوث أي ضرر.
 ة من عدوى محدّدة، تقیّد بالتعلیمات التي یقدمھا أخصائي الرعایة الصحیة.   مواد ملّوثة بشدّ  استنشاق إذا تم •
دة و/أو بروتوكوالت من وجود خطط  تطھیر وتنظیف محدّ  تحقّقین في المستشفیات والعیادات. استشر الموظفین المختصّ  •

 المعنیّة. للمنطقة 

إلعادة   ابلق
 االستخدام 

 

قابلة إلعادة  
 االستخدام 

 

قابلة إلعادة  
 قابلة إلعادة االستخدام  االستخدام 
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 دورة 
 التعقیم  

 
 تحذیرات 

 . ®SERRES  واحدة  مّرةالذي یستخدم   الكیسال تقم أبًدا بتعقیم  •
 ال تقم أبدًا بتعقیم األجھزة أو األجزاء التي لم یتم تنظیفھا مسبقًا.  •
 ال تضع أوزانًا على األجزاء أو األجھزة أثناء دورة التعقیم.  •
ً   یجب • درجة مئویة  والضغط:   121مراعاة الحدود القصوى لدرجة الحرارة والضغط ومدة التعقیم (درجة الحرارة:    دائما

 دقیقة).  20-15كیلو باسكال  والحد األقصى للوقت  200
 فین مؤھلین.یجب تنفیذ عملیات التنظیف و/أو التعقیم فقط من قبل موظّ  •
 حتى كسور جزئیة. استبدل أوعیة اإلفرازات إذا كانت بھا تشققات أو  •
ب فقدان الفراغ وانسكاب السوائل أو دائًما من تركیب الغطاء بشكل صحیح لتجنّ   تأّكد،  وعاء اإلفرازات بعد إعادة تركیب   •

 السوائل التي تم شفطھا. 
 لألوتوكالف.  المصنّعةمة من قبل الشركة اتبع دائًما اإلرشادات المقدّ  •

 ®SERRESواحدة    مّرةستخدم ی الكیس الذيع متجمیع وعاء اإلفرازات . 7.8

جدیدًا   كیًسا  ومالمغلّفمن    واحدة  مّرةیستخدم  أخرج  بیدیك دّ ،  ثم  ه   ،
 ح في الشكل على الجانب.اإلفرازات كما ھو موضّ  وعاءأدخلھ في 

 . الوعاءفي  حتى النھایةاضغط علیھ 
 

 

 

 درجة. 90بزاویة  الحمراء المنحنیة الوصلة بواسطةفي وحدة الشفط وقم بتوصیلھ   الوعاءأدخل  •
لوقت اضغط بشكل خفیف على  اوبنفس  بواسطة إصبع الید،    PATIENTأغلق الموصل  شغّل وحدة الشفط.   •

 ق).زرّ غطاء أجوانب الكیس (
)  Yankauerواحدة (  مّرةمن أن الكیس ممدود بشكل تام في الوعاء. أوصل قثطار المریض الذي یستعمل    تأّكد •

  .PATIENTمع الموصل 
  

 واحدة وتكون ملّوثة  مّرةالتخلّص من األجزاء التي تستخدم . 8.8 
.  معقّمةالجدیدة أو  الجزاء  مع األة  الملّوثم أبدًا بتخزین األجزاء  ة. ال تقالملّوثق األمر بالتخلص من النفایات  المستشفى عندما یتعلّ   قواعدالمحلیة أو    النظماتبع دائًما  

 ة. الملّوثللتخلص من نفایات المستشفیات  خاّصةأكیاس  Boscarol شركة تبیع
 

 تنظیف وتطھیر وحدة الشفط . 9.8
(نفس النوع    الطبّیةلألجھزة    خاصف  مخفّ   مطّھرلة بمبلّ   رطبة، استخدم قطعة قماش  خارجي. لتنظیف سطح الجھاز  طاقة  مزّود  افصل وحدة الشفط عن أي  

الموجودة في الجزء األمامي من الجھاز. في بعض األحیان ، یمكن  LED ألـ ). احرص على عدم تلطیخ الغشاء أو خدشھ بمصابیحلوعاء اإلفرازاتالمستخدم 
، امسح السطح بقطعة في النھایةات.  مطّھرأنواع معینة من ال  عند استعمالأو تصبح غیر مقروءة    الوعاء إلى التلفمطبوعات الموجودة على  ال  تتعرضأن  

 ترك أي أثر.ی ال  مندیل ورقية أو قماش جافّ 
 
 

 
 خطر 
 

 صدمة 
 كھربائیة 

 الطاقة قبل تنظیفھ. مزّود افصل الجھاز دائًما عن  •
 ، افصل الوحدة دائًما عن كتیفة الدعم. تنظیف سطح الجھاز عند القیام ب  •
 حت الماء الجاري و/أو تغطسھ في السوائل. ت ال تشطف الجھاز •
 .ال یمكن تعقیمھبنفس الوقت و ، وھو غیر معقم   یتم تسویق جھاز الشفط •
 وحدة الشفط في محالیل التطھیر.غطس ال تُ  •
 . وبطاقات التعریفمطبوعات الأو إزالة تلف البالستیك و/ تؤدي إلىبات قد ال تستخدم أبدًا مذی  •
السوائل على الجھاز. یجب دائًما إغالق مدخل الشفط بالجھاز أثناء جمیع عملیات التنظیف. أغلق فتحة المدخل بقطعة   ال ترشّ  •

 .لمنع دخول المواد السائلة إلى الوحدة وإتالف دائرة الشفط يق الطبّ الالص من الشریط الالصق أو 

 
 
 طاقة ال  مزّود 

 خارجي و ال
  كتیفة دعم 

 
 عملیة 

 التطھیر 

لتصریف    فصلال  عملیة  الطاقة عن التیار الكھربائي قبل البدء في تنظیفھ. انتظر دقیقة واحدة على األقل بعد  مزّود  فصل  أ •
 تلقائیًا. الطاقة الداخلیة المخزنة 

 الطاقة أو كتیفة الدعم تحت الماء وال تغطسھما في السوائل. مزّود ال تشطف مطلقاً  •
 من أن تكون قطعة القماش التي تستخدمھا لتنظیف الجھاز رطبة بشكل خفیف.  تأّكد •
 الطاقة أو كتیفة الدعم  في سوائل التطھیر أو المنّظفات.  مزّود غطس مطلقاً ال تُ  •
وجفّف دائما السطوح. یجب أن   الطبّیةات خاصة لألجھزة  مطّھرالطاقة وكتیفة الدعم، استخدم فقط    زّود  مُ عند تنظیف سطح   •

 كون قطعة القماش التي تستخدمھا للتنظیف رطبة ولیست مبلولة. ت
 دقیقة قبل إعادة استعمالھ  30ھذه العملیات، انتظر على األقّل  إجراء بعد •
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 تنظیف سطح 
 الجھاز

ة المواد التي تدخل فتحة الشفط بواسطة المضخّ   شفطیتم  
، من  األجزاء اإللكترونیة. لھذا السببویتم رشھا على  

الشریط   من  بقطعة  الشفط  فتحة  إغالق  الضروري 
أو   الطبّيالالصق  ھذا  .  الالصق  من  التخلّص  یجب 

عملیة  من  االنتھاء  عند  الطبّي  الالصق  أو   الشریط 
 التنظیف. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 توفّر 
 ات مطّھر ال

ات  مطّھرومعتمدة. یجب أن تكون ھذه ال  خاّصةباستخدام منتجات    یُنصح،  بشكل صحیح  عنھا   تلّوثوإزالة اللتطھیر وحدة الشفط  
، بما في ذلك وحدات  الطبّیة  معدّاتنة مناسبة للات معیّ مطّھرتوفیر    Oscar Boscarol Srlشركة    بإمكان.  الحاّكةخالیة من المواد  

ا  تم  بنا.  الخاصة  ال  وضمان  ختبارالشفط  بأشكال مختلفة  ات مطّھرھذه  المتوفرة  مبللة وبخّ (منا،  ، في  زة)اخات وسوائل مركّ دیل 
الدقیقة.    المختبر الحیة  والكائنات  والبكتیریا  الفیروسات  مفعول  حالة  إلبطال  دوري  في  بشكل  تُ استخدامھا  فإنھا  األغشیة  دمّ ،  ر 

 . ھاتكوین  من  وتمنع  )الحیویة الخطرة (الطبقات السطحیة التي تستضیف البكتیریا والعفن والفیروسات والكائنات الدقیقة بسھولة
 ال تحتوي على الكلور والفینوالت واأللدھیدات والھالوجینات.  مواد التطھیر التي ننتجھا

 
 

 
 

 بعد التنظیف

 تحذیرات 
 من تلف الجھاز وأجزائھ.  تحقّقبعد كل عملیة تنظیف،  •
 معتمد، لكي یتم فحص الجھاز وصیانتھ.   أو إلى مركز خدمة المصنّعةعند اللزوم، أرسل الجھاز إلى الشركة  •
االختبار الدوري  ". 4.6 §عند االنتھاء من عملیة التجمیع، اختبر الوظائف  حسب ما ھو موّضح في الفصل   •

 من ھذه التعلیمات. "OB3000 AVIOو   OB3000لجھاز الشفط 
 حّضر الجھاز لالستخدام الالحق  •

 خّطة التنظیف والتطھیر . 10.8 
 الذي أجرى العملیة.  العاملاسم  وبیّناطبع ھذا الجدول 

 

العملیة المطلوب  
ً   كیف تقوم بھا  تعقیم تطھیر تنظیف تنفیذھا   15كل  یومیا

 یوم

بعد كل مریض/بعد  
 كل عملیة شفط 

 

إسم العامل الذي أجرى  
 العملیة 

OB-J FA X X  8راجع الفصل  إذا كان ضروري X  X  

OB-J LINER X X  الوعاء فقط 
  X  X 8راجع الفصل  إذا كان ضروري 

 صّمام
  X  X 1.8راجع الفصل  إذا كان ضروري  X X الطفح 

 أنابیب قابلة 
  X  X 2.8راجع الفصل  إذا كان ضروري  X X إلعادة االستخدام 

 الفلتر 
    المقاوم للبكتیریا 

 
كان  الفلتر حتى لو  قم بتغییر

 عن العمل  متوقّف
 X X  

مأخوذ  غیر  X X الجھازسطح 
  X X  9.8راجع الفصل  بالحسبان 

غیر مأخوذ   X X الطاقة   مزّود 
  X X    9.8راجع الفصل  بالحسبان 

غیر مأخوذ   X X كتیفة الدعم 
  X X  9.8راجع الفصل  بالحسبان 

 OB3000 AVIOو   OB3000الملحقات واإلختیارات  ألجھزة الشفط . 9
اختبارات المطابقة وفقًا للمعیار   الكتیفة  تالطاقة). اجتاز الجھاز بأیًضا    تم تمددعم (والتي    كتیفة، تتوفر  مركبات اإلنقاذ   داخل  آمنبشكل  الجھاز    تثبیتمن أجل  
 . EN 1789الدولي 

). یجب تردّدفولت تیار م  230- 100الطاقة االختیاري (إدخال    مزّود  (اختیاري) أو    الكتیفةواستخدامھا من خالل الكبل (المرفق) أو    الشفطیمكن شحن وحدة  
 .طوا 80-70ة ال تقل عن دربقوفولت تیار مستمر (تیار مباشر)  30إلى  11بل الشحن بجھد مباشر من توصیل ك

 مزّود ع  الشفط م   جھاز. عند استخدام  المصنّعةالشركة    لدىطاقة معتمد متوفر    مزّود  ب  ھیجب توصیل،  طاقة رئیسي   مزّود    بواسطة  جھاز الشفط  استخدام  لكي یتم
 تركھ حتى یبرد. ، وبعد ذلك یجب دقیقة متواصلة  20االستخدام على   ، یجب أن یقتصرالطاقة

 

 
 تنبیھ 

عدم شفطاستخدام    یجب  من    الطاقة  مزّود  ب  الموصول  OB3000  اتاإلفراز   جھاز  أكثر  مستمر  من دقیقة  20بشكل  ذلك  وبعد   ،
 دقائق على األقل.  10لمدة  انالطاقة والجھاز یبرد مزّود الضروري ترك 

  

 الن
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 . OB3000 AVIOو  OB3000الشفط  ألجھزةالطاقة  ب المد كبل
 .BSU855: يالمرجع الرمز

 

 

 
  BSU810الجھاز بالطاقة وشحنھ. الرمز المرجعي:  دعم یمكنھا مدّ  كتیفة

 

 مع موصل ثنائي القطب.  LYDطاقة رئیسي  زّود مُ 
 تردّدفولت تیار م 240إلى  100جھد اإلدخال من 

 فولت تیار مستمر 14.0جھد الخرج: 
 واط  60: المقدّرةالقدرة 

 -(قابس المملكة المتحدة)  BSU895UK -(قابس االتحاد األوروبي)  BSU895EU: الرمز المرجعي
BSU895JP  الیابان(قابس(. 

 

 

 
 

 
 

 ملحقات  
  حصریة

ملحق حصري   مھایىءال تمالمصنّعةالشركة    لدىفقط    متوفر،  ھو  الوظیفةل  یھعل  المصادقة  ت.  استبدالھ   ، ھذه  یمكن   وال 
طاقة متوافق مع القانون. ال یمكن استخدام وحدة    مزّود  وعلى    یةالداخل  األجواء  بماركات أخرى. ال یمكن استخدامھ إال في

 . مھایىءإال مع ھذا ال الطبّیةالشفط 

 
  خطر

 صدمة كھربائیة 
موصولة بجھد التیار   ةخطر الوفاة. یحتوي المھایئ على أجزاء إلكترونی الطاقة الرئیسي.    مزّود  تفتح  ال تعبث مطلقاً و/أو  

 الكھربائي الذي یمكن ان یؤدي إلى الوفاة.

 
 مّدة الحیاة 

 سنوات. 10من تاریخ التصنیع. یجب استبدال الجھاز بعد  ابتداءً  سنوات 10عمر وحدة الشفط  قدّریُ 
 

 

 OB3000 AVIOو   OB3000الداخلیة ألجھزة الشفط  البّطاریة . 10

 
) في LiPoعلى بطاریة داخلیة تضمن عمر تشغیل طویل. یتم وضع بطاریة اللیثیوم بولیمر (  OB3000 AVIOو    OB3000  اإلفرازات  شفط  أجھزةتحتوي  

قصى إال في حالة تلفھا أو بعد تجاوز الحد األالبّطاریة  ستبدال  ال  توجد ضرورةعلبة بالستیكیة محكمة اإلغالق ومتینة ال یمكن فتحھا وبھا مالمسات كھربائیة. ال  
المشحونة   البّطاریة  ر  توفّ .  متتالیة  ساعة  12  و  10ما بین  المتبقیة)    الشحنة(حسب    البّطاریة  ). یبلغ الحد األقصى لوقت شحن  500لعدد دورات الشحن (>  

، إذا تم استخدام وحدة الشفط خارج یختلف ھذا الوقت، حتى بشكل كبیر  یمكن أن لھواء الحر).  تدفق اضمن  (  دقیقة من التشغیل المستمرّ   60بالكامل ما یقرب من  
لبطاریة ل  متوسط  ال  قدر العمریُ درجات حرارة عالیة جدًا أو منخفضة جدًا).    ظلّ   (على سبیل المثال عند استخدامھا في   المصنّعةالموصى بھا من الشركة    العوامل

فحص السالمة. إذا لم یتم  و أثناء الصیانة الوقائیة  البّطاریة . یتم دائًما استبدال البّطاریة ة ، نوصي باستبدال . بعد ھذه الفتربشكل صحیح  ھاشحنإذا تم  شھر  24
 یوًما.  20-15بالكامل كل  البّطاریة إجراء فحص كامل وشحن  یجب،  لفترة طویلة من الوقت الشفط وحدةدام استخ

 

 
 عدم استعمال الجھاز 

یتم لم  من    إذا  الجھاز ألكثر  إخراج  أشھر  3استخدام  األفضل  فمن  منفصل. ھذا    البّطاریة  ،  بشكل  وتخزینھا 
 . لیبوشحن بطاریة  وعدم شحنتتعلق بعدم االستخدام التي مشاكل ال  وقوعیمنع اإلجراء 

 

 البّطاریة  استبدال  1.10

الحراري  حدّد   البالستیك  من  المصنوع  األحمر  الغطاء  مكان 
 والمتواجد أسفل الجھاز 
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الموجّ  على  على  اضغط  الموجودین  بإصبعین   البّطاریة  ھین 
 واسحبھا للخارج.

  

 ة حتى یتم قفلھا في غالفھا. الجدیدة واضغط على العبوّ  البّطاریة أدخل 

  

 من أنھ مثبّت بشكل جید على كامل السطح.    تحقّقبحرص الغطاء األحمر و  أغلق

 

عند  شعل.األخضر تُ  ledعلى الجھة األمامیة من الجھاز بأن مصابیح ألـ  تحقّق
اختبار   وأجري  الجھاز  الفصل  ذلك، شغّل  في  موّضح  ما ھو   " .4.6  §حسب 

 . "OB3000 AVIOو  OB3000االختبار الدوري لجھاز الشفط 

 
 

 
 

 اختبار عمل 
 البّطاریة 

فولت تیار مستمر.   25و  11  ما بینبمصدر تیار خارجي مباشر وضمن قیمة تتراوح    اأعد شحن وحدة الشفط من خالل وصلھ •
 األصفر. LEDإنتظر إلى حین أن یشعل ألـ 

عقارب اتجاه  بتدویر المقبض    من خاللشفط (ال   حد من  على أقصى  الفراغ  منّظمواضبط    افصل وحدة الشفط عن الشحن •
  الساعة).

الشفط  أشعل • یقّل عن    وحدة  المستمّر، یجب أن ال  التشغیل  المریض). مدة  أنبوب  تقفل  دقیقة    30واتركھا تشتغل (دون أن 
 متتالیة.

 تالفة ویجب استبدالھا.  البّطاریة ، فإن قةدقی 20 مرورإذا لم یتم الوصول إلى ھذا الوقت وانطفأت وحدة الشفط قبل  •
 

 
 

 أخطار تتعلّق 
 البّطاریة  ب

، یمكن نشرھاأو قطعھا أو    البّطاریة  . إذا تم ثقب  ال یمكن فتحھ  ، بحیثمحكم اإلغالقوبالستیكي صلب    بوعاءمحاطة    البّطاریة  
 .بسھولة أو تشتعل فیھا النیرانأن تنفجر و/

بالشكل    من  تحقّق الغطاء  لتجنّ   إغالق  في    نفوذب  الصحیح  الصلبة  المواد  و/أو  السوائل 
 ، مما قد یؤدي إلى إتالفھ. الجھاز

 

الموجودة على اللوحة    LED  ألـ  الجدیدة، یجب أن تضيء مصابیح  البّطاریة  بعد إدخال  
 ).الیساراألمامیة (انظر الصورة على 

 
 إعادة شحن  

 البّطاریة 

األصفر الموجود   مؤّشریظل ال  إلى غایة أن)  على كتیفة الدعمالطاقة (أو قم بتثبیتھ    مزّود  ب الجھاز    أوصل،  البّطاریة  بعد استبدال  
 في المقدمة ثابتًا. الجھاز جاھز لالستخدام.

 
 
 
 

 التخلّص من 
 البّطاریة 

 .اتالمعمول بھا في الدولة التي یتم فیھا استخدام جھاز شفط اإلفراز للقواانین والنظمالمستنفدة وفقًا  البّطاریة یجب التخلص من 



 ED01_REV03-2022 IFU OB3000 – OB3000 AVIO AR 
 

Pag. 25 a 32 
 

 ةط االستخدام الخاصّ شرو  .1
 تسبب درجات الحرارة العالیة جدًا أو المنخفضة جدًا فيالوصول إلیھا. یمكن أن    للعاملال تحتوي وحدة الشفط على أجھزة أمان كھربائیة ومیكانیكیة یمكن  

قاسیة (درجة الحرارة والرطوبة  الض الجھاز لظروف العمل  . لھذا السبب، ال تعرّ عن العمل  جھاز الشفط  توقّف  یؤدي إلى، مما  تدخل بعض أجھزة األمان الداخلیة
 . OB3000 AVIOو  OB3000البیانات الفنیة وبیانات المطابقة ألجھزة  15  § صلالتقنیة وظروف العمل االسمیة في الف المواصفات إدراجوالضغط). یتم 

 من المعلومات التالیة. تحقّقفي حالة استعمال وحدة الشفط ضمن ظروف قاسیة، 
 

 
 

  االستخدام في
 ظروف خاصة 

 تشغیل أقل خطورة.، ضع وحدة الشفط في مكان معرض لظروف االستخدام  بعدالضروري للغایة. وحدة الشفط للوقت  شغّل •
  25و    15دقیقة على األقل في منطقة تتراوح درجة حرارتھا بین    30، اتركھا تتأقلم لمدة  فت وحدة الشفط عن العملإذا توقّ  •

 درجة مئویة. 
مقدمة وحدة الشفط. بعد   ، وبالتحدید على، یمكن أن یحدث تكثف على السطح الخارجي للجھازفي حالة وجود رطوبة عالیة •

درجة لف الجھاز بقطعة قماش ناعمة. یمكن أن یحدث ھذا التكثیف أیًضا بسبب التغیرات المفاجئة  وجفّ   التكثّف  أزل،  االستخدام
التغیرات السریعة في االرتفاع (على سبیل المثال عند استخدامھا على سبیل المثال  و،  مع بعضھا  الحرارة والرطوبة المرتبطة

 في طائرة ھلیكوبتر).

  تدمیر جھاز شفط اإلفرازات. 12
  معدّات نفایات ال  -  EC 2012/19 / EU  األوروبي  توجیھلأو إلكترونیة یجب إعادة تدویرھا وفقًا لكھربائیة و/  معدّاتعلى    الشفط  وحدةتحتوي  

 تدمیره ال یمكن  إذا كان الجھاز ملوثًا ،  .  (RAEE) 49/2014  رقمالمرسوم    إلى  في إیطالیا  والتي تحولت  ،  )WEEEالكھربائیة واإللكترونیة (
 رة. یالخط یاتھو مطلوب صراحة لنفایات المستشف  ماحسب ولكن  ، التوجیھ  اوفقًا لھذ

 

 

 
 

 خطورة 
 العدوى

 . كونھ نظیفمن  تأّكد، قم بتطھیره والجھاز تدمیرقبل  •
 وفقًا للقوانین المحلیة والوطنیة.  تستخدم مّرة واحدةة والتي الملّوثص من جمیع األجزاء یجب التخلّ  •
 ة فقط الملّوثأعد تدویر األجزاء غیر  •
 النفایات المنزلیة  مع البّطاریة أبدًا  ترميال  •
اإلفرازشفجھاز   • بالكامل  اتط  التدویر  وإلى جمیع قابل إلعادة  الموضوع  بھذا  الخاصة  القوانین  إلى  الرجوع  یرجى   ،

 . اإلرشادات المعمول بھا

 
 تلّوث إزالة ال

قبل   وتطھیره  الجھاز  من  بإمكانك،  تدمیره لتنظیف  تطلب  لتنفیذجراءاإل  Boscarol  شركة  أن  الالزمة  العملیة   ات  ھذه 
)info@boscarol.it ( 

 الملحقات والمستھلكات وقطع الغیار . 13
 الوصف  المصنّعة رمز الشركة 

 الملحقات                                          
BSU810  كتیفة دعمOB WB 

BSU895EU  طاقة  مزّودLYD 100–240 Vac - 2-pin with EU plug - Vout = 14 Vdc 
BSU895UK  طاقة  مزّودLYD 100–240 Vac - 2-pin with UK plug – Vout = 14 Vdc 

BSU895JP Alimentatore LYD 100÷240Vac - 2 poli con spina JP/USA – Vout = 14 Vcc 
   LYD 100–240 Vac - 2-pin with JP/USA plug - Vout = 14 Vdcطاقة  مزّود 

 المستھلكات                                         
SPS3500  بّطاریّة احتیاطLI-PO 11.1 V 5 Ah   
BSU730  فلتر مضاد للبكتیریا لوعاء اإلفرازاتFA  – 5   قطع 
BSU732  فلتر مضاد للبكتیریا لوعاء اإلفرازاتFA  – 15  قطعة 
BSU734  فلتر مضاد للبكتیریا لوعاء اإلفرازاتFA  – 40  قطعة 
BSU705  واحدة  مّرةكیس یستخدمSERRES®  - 6  قطع 
BSU706  واحدة  مّرةكیس یستخدمSERRES®  - 12 قطعة 
BSU707  واحدة  مّرةكیس یستخدمSERRES®  - 36 قطعة 
BSU500 عاء لتجمیع اإلفرازات قابل للتعقیم في األوتوكالف وOB-J FA بدون فلتر مضاد للبكتیریا 
BSU506 عاء لتجمیع اإلفرازاتو OB-J LINER  واحدة مّرةبدون كیس یستخدم 

 Yankauerقثطار شفط معقّم  126140107191
BSU750  موصل شفط معقّم مخروطي الشكلFingertip  – 5  قطع 
BSU752  موصل شفط معقّم مخروطي الشكلFingertip  – 15  قطعة 
BSU754  موصل شفط معقّم مخروطي الشكلFingertip  – 50  قطعة 

 أسود Ch 10قثطار شفط معقّم  11214101003
 أبیض  Ch 12قثطار شفط معقّم  11214101104
 أخضر  Ch 14قثطار شفط معقّم  11214101005
 برتقالي   Ch 16قثطار شفط معقّم  11214101006
 أحمر   Ch 18قثطار شفط معقّم  11214101007
 أصفر   Ch 20قثطار شفط معقّم  11214101008

  قطع الغیار                                          
BSU855  بقابس والّعة السجایر وموصل بقطبین   مزّود كبل إلعادة الشحن 

mailto:info@boscarol.it
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BSU902  سم  130الطول  –ملم   6لیكون بقطر داخلي المریض من السأنبوب 
SPS6000  إناء لتجمیع اإلفرازاتOB-J FA  بدون غطاء 
SPS6002  ات الطفح للغطاء صّمامطقم منOB-J FA – 3   قطع 
SPS6004  درجة  90طقم من الوصالت البالستیكیة الصفراء بزاویةOB-J FA  –  3   قطع 
SPS6006  غطاء إلناء تجمیع اإلفرازاتSP6000   درجة صفراء  90ویة بزاطفح ووصلة  صّمامب مزّود 
SPS6011  وصلة زاویّة حمراء من البالستیك لوحدة الشفط 

SPS6023A  سم مع موصل زاوي للوعاء   16أنبوب من السیلیكون بطولOB-J FA  
SPS6024A  سم مع موصل زاوي للوعاء  13أنبوب من السلیكون بطولOB-J  كیس)SERRES®   ( 
SPS5092  درجة للوعاء  90طقم وصالت بزاویةOB-J  كیس)SERRES®  (– 3   قطع 
SPS5093  درجة وخاصة بالوعاء  90طقم من الحلقات للوصلة بزاویةOB-J – 10   قطع 

eIFU  :تعلیمات التشغیل متوفرة على الرابطhttps://www.boscarol.it/ita/eifu.php:  

 
 تحدیث الرموز 

. اتصل بالشركة مسبق  دون إشعار  المصنّعة، قد یتم تعدیل األجزاء المدرجة من قبل الشركة  جراء تحسینات تقنیة بھدف إ
 ). info@boscarol.itمزید من المعلومات (لحصول على ل  المصنّعة

 الفّنیة  اتالخدم. 14
. العاملأو  /أوالعمیل وو/  البائعمن قبل    یتم إصالحھكي  ل  OB3000 AVIOو    OB3000الشفط    اتكھربائي و/أو میكانیكي لوحد  جزءلم یتم تصمیم أي  

انیكیة. اتصل  أو المیكبائیة و/ ). ال تفتح وحدة الشفط وال تعبث باألجزاء الكھرالبّطاریة استبدال  1.10انظر الفصل § ( البّطاریة فقط باستبدال  مخّولالمستخدم 
غیر   العملالضمان.    إلى إبطالزات  صغیرة على جھاز شفط اإلفرا  حتى لو كانت  إجراء عملیات  یؤدي.  المصنّعةالشركة  بالمعتمد أو    مركز الخدمةدائًما ب
 Boscarol شركةالمرضى. اتصل بو للعاملین قلل من سالمة االستخدام  بامتثالھا للقوانین والمعاییر المرجعیة ویُ  أن یضرّ بمكن وحدة الشفط  علىح بھ المصرّ 

Srl  العنوان رید إلكتروني إلىالب  رسالةمراكز المساعدة المعتمدة عن طریق للحصول على قائمة info@boscarol.it. 

 استكشاف األخطاء وإصالحھا  1.14
 الحل  السبب المحتمل  العطل 

 فارغة  البّطاریة  • وحدة الشفط ال تشتغل 
 متلفة  البّطاریة  •
 غیر متوفّرة  البّطاریة  •
 بطریقة خاطئة  البّطاریة دخل  إتم  •
 یوجد خلل في الدائرة اإللكترونیة الداخلیة  •

الطاقة   مزّود  إشحن وحدة الشفط بواسطة كبل إعادة الشحن أو  •
 الرئیسي 

 البّطاریة  استبدل   •
 في الحیّز بشكل تام  البّطاریة  أدخل  •
بالشكل الصحیح من خالل اتباع الرسوم   البّطاریة  أدخل  •

 التوضیحیة في ھذا الدلیل 
 المعتمد   مركز الخدمةراجع  •

مصدر الطاقة الخارجي بكتیفة الدعم غیر موصولة  • وحدة الشفط ال تعمل عندما تكون موصلة بكتیفة الدعم 
 فولت تیار مستمر  30إلى   11من  بجھد یتراوح 

 المنتظر المجالجھد إمداد الطاقة خارج  •
 التیار غیر كافي إلمداد الجھاز •
 مالمسات الجھاز متلفة  •
 مالمسات الكتیفة متلفة  •
 الكبل الكھربائي لتوصیل الكتیفة معكوس  •
 الدائرة الداخلیة للجھاز  یوجد خلل في  •

 أوصل كبل كتیفة الدعم في مصدر الطاقة الخارجي •
تیار  فولت  30و    11بین ما جھد مصدر الطاقة  یتراوح یجب أن  •

 مستمر
 أمبیر 8یجب أن یكون التیّار المقدر  •
 المعتمد مركز الخدمةراجع   •
 المعتمد  مركز الخدمةراجع  •
 اعكس قطبي كبل إمداد الطاقة (+ على المالمس العلوي)  •
 المعتمد  مركز الخدمةراجع  •

الدعم   بكتیفة موصولة   تإذا كان فقط وحدة الشفط عمل ت
 بل الخارجي بالك أو الرئیسي الطاقة مزّود بأو 

 الداخلیة متلفة  البّطاریة  •
 الداخلیة غیر متوفّرة  البّطاریة  •
 یوجد خلل في الدائرة اإللكترونیة الداخلیة  •

 البّطاریة  استبدل   •
 في الحیّز  البّطاریة  أدخل  •
 راجع مكتب الخدمة المعتمد •

  مزّود بوحدة الشفط ال تشحن عندما تكون موصولة 
 الطاقة الرئیسي و/أو ال تعمل 

 الطاقة الئیسي أو  مزّود استبدل  • الطاقة  مزّود  یوجد خلل في  •
 راجع مكتب الخدمة المعتمد •

االختبار  زرّ عند الضغط على الشحن ال یعمل  مؤّشر
)TEST( 

 الجھاز مشحون •
 الداخلیة فارغة جداً أو متلفة  البّطاریة  •
الداخلیة غیر متوفّرة أو تم إدخالھا  البّطاریة  •

 بطریقة خاطئة
مثبّتة على كتیفة الدعم الممدودة أو   وحدة الشفط •

 الطاقة الخارجي مزّود الموصولة ب
أو الدائرة اإللكترونیة  ledیوجد خلل في شاشة ألـ   •

   الداخلیة

أفصل الجھاز عن كتیفة الدعم أوعن كبل إعادة الشحن أو عن   •
 الطاقة    مزّود 

األصفر). استبدل   ledالداخلیة (ومیض ألـ   البّطاریة د شحن أع •
 البّطاریة  

في الجھاز بالشكل الصحیح، من خالل اتباع  البّطاریة  أدخل  •
   1.10  §التعلیمات الواردة في الفصل  

الطاقة من أجل    مزّود  أفصل وحدة الشفط عن كتیفة الدعم أو عن  •
 .البّطاریةإظھار شحن 

 الخدمة المعتمدراجع مكتب  •
 البّطاریة انتھت حیاة  • انخفض شحن وحدة الشفط بشكل ملحوظ 

 عادة الشحن الداخلیة یوجد خلل في دائرة إ •
 البّطاریة  استبدل   •
 راجع مركز الخدمة المعتمد  •

 معدومةقوة الفراغ من جھة المریض منخفضة جداً أو 
 

ً  منّظم •  الفراغ مفنوح كلیا
 مسدود فلتر الحمایة  •
األنابیب التي توصل الفلتر والجھاز مسدودة أو   •

 مثنیة و/أو مفصولة 
 مسدود  OB-J FAالطفح الخاص بالوعاء  صّمام •
 المضخة متلفة  •

من قوة الفراغ بالمقیاس ومن  تحقّقبالكامل  و الفراغ  منّظمأغلق  •
 جھة المریض (لّف القبضة باتجاه عقارب الساعة)

 استبدل فلتر الحمایة  •
أوصل أنابیب توصیل الفلتر و/أو الوعاء واستبدلھا إذا كانت   •

 تجدھا  یمكن أن  مسدودة وتخلص من الثنیات التي
  تحقّق أفصل األنبوب الذي یوصل على الجھاز، ثم فّرغ الوعاء و •

طوق منع التسرب المصنوع من  ( صّمام كة المنتظمة للمن الحر
یمكن استعمال الوعاء فقط   السلیكون یجب أن یكون باتجاه األعلى).

 % كحد أقصى من االنحناء) 20  ±ضمن وضعیة عمودیة (
 راجع مركز الخدمة المعتمد  •

الثالث األخضر یصدر ومیض بشكل   ledمصباح ألـ  
 دوري 

 راجع مركز الخدمة المعتمد  • یحتاج الجھاز إلى إجراء صیانة السالمة المبرمجة    •

 راجع مركز الخدمة المعتمد  • المضّخة الداخلیة متلفة  • اھتزاز عالي وشفط منخفض وعالي  ضجیج

https://www.boscarol.it/ita/eifu.php
mailto:info@boscarol.it
mailto:info@boscarol.it
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 خطر 

 مزّود الطاقة الرئیسي. خطر الموت. یحتوي    مزّود  ال تعبث مطلقاً و/أو تفتح جھاز شفط اإلفرازات و/أو    –صدمة كھربائیة  
، والذي یمكن أن یؤدي إلى الموت في حالة مالمستھ. في حالة  تعمل على جھد التیار الكھربائيالطاقة على دائرة إلكترونیة  

 . المصنّعةمعتمد أو الشركة الخدمة المركز العطب، راجع دائماً فقط 
 

 OB3000 AVIO و OB3000 البیانات الفنیة وبیانات المطابقة ألجھزة . 15

 MDR Regulation 2017/745 IIaتصنیف الجھاز الطبي (بالتوافق مع 
 MDR 2017/745 ( 805240088BSUGJاألساسي (متوافق مع  UDIرقم 

 تدفق عالي  -فراغ عالي  ISO 10079-1: 2019تصنیف مستوى الشفط وفقًا لمعیار 
 ")توقّفدقائق " 10دقیقة "تشغیل" ،   45مؤقت ( ):ى القصیردعلى الموضع التشغیل (

 ISO 10079-1:2019 المعیار المرجعي 
 4 اإلصدار  EMC IEC 60601-1-2 المطابقةاختبار 

 إصدار آخر  IEC 60601-1  اإللكترونیة الطبّیةلسالمة األجھزة  المطابقة
 IEC 60601-1-11:2015/AMD1 2020 لالستخدام في القطاع المنزلي  المطابقة
 EMS ( IEC 60601-1-12:2014/AMD1 2020لالستخدام في قطاع ما قبل المستشفى ( المطابقة

 
 BF  نوع IEC 60601-1 لمعیاروفقًا  المطبّق الجزء

 
   2الفئة   فئة الحمایة ضد الصدمات الكھربائیة 

 IEC 529:(   IP44درجة الحمایة من دخول السوائل والمواد الصلبة (
 ISO 14971:2019 تقییم المخاطر (الوثائق الفنیة) 

 IEC 62366-1:2015 تطبیق قابلیة االستخدام
 شھر  24كل  فحص سالمة دوري إلزامي 

  UMDNS 15-016 رمز
 GMDN 63643رمز 

 E50 10 R - 05 0078 (السیارات)  ECE R10الموافقة والمطابقة وفقًا لـ 
 UNI EN 1789:2014 للمعاییر األوروبیة لسیارات اإلسعاف المطابقة
 UNI EN 1789:2014 المتعلق بأنظمة الدعم في سیارات اإلسعاف  االصطداماختبار 

)solo per OB3000 AVIOsettore avionico (Conformità EMC al  
 OB3000 AVIO ( RTCA DO160 - Gلـ فقط التوافق الكھرومغناطیسي لقطاع إلكترونیات الطیران (

  

 OB3000 – OB3000 AVIO أحجام
 ملم (العمق)  110ملم (االرتفاع) ×   244ملم (الطول) ×  360 الحجم األقصى للجھاز 

 كغم مجّھز بالملحقات وبدون كتیفة الدعم  2,6األقصى الحد   وزن الجھاز 
 غم 780 وزن كتیفة الدعم

 % 5 ± التفاوت على كل القیم
  

   البیانات الفنیة
 ٪ (*) 10م زئبق) ± لم  600كیلو باسكال ،    80ملي بار ( 800 قوة الشفط اإلسمیة 

  میكانیكي متكامل  منّظممع   متجانس    الفراغ  منّظم
 كیلو باسكال)   80  ÷ 3ملي بار (   800  ÷ 30 نطاق تنظیم الفراغ 

 ٪10مع ھواء حر ±   لتًرا في الدقیقة  33  التدفق االسمي 
 % 10  ±دقیقة  60 (دورة حرة)  اقصى وقت للتشغیل

   دیسیبل 70  أقصى ضجیج 
 % 2,5 ± الفراغ (مقیاس كامل)  مؤّشردقة 
 % 5 ± البّطاریة   قدرة مؤّشردقة 

 سنوات  5العمر:   -دورة  30بحد أقصى  في األوتوكالفمل قابل للتعقیم   OB-J FA 1000 اإلفرازات القابل للتعقیم في األوتوكالف وعاء
 سنوات 5العمر:    - ®SERRESمل   1000واحدة  مّرةلألكیاس التي تستخدم  OB-Jنوع  قابل للتعقیم في األوتوكالف   OB-Jاإلفرازات  وعاء

 سنوات من تاریخ الصنع  10  مدة حیاة الجھاز
 ملم زئبق  750كیلو باسكال =  100بار =   1(*) مالحظة:   
 

       وإمداد الجھاز بالطاقة البّطاریة شحن 
 فولت تیار مستمر  30  ÷ 11 التشغیل/الشحن

 ساعات (بدرجة حرارة الشحن المقترحة) 6 % 80مدة الشحن لـ 
     ساعة متتالیة 15  ÷ 10 مدة الشحن القصوى

 واط  80  الحد األقصى لحمل التیار
 أمبیر  5  –فولت  11.1لیبو   قابلة للسحب البّطاریة  نوع 

 داخلیة، ال یمكن الوصول إلیھا من قبل العامل السالمة الكھربائیة
 تیار مستمر بفولت  12كھربائي المحرك ال، حتاج إلى صیانةت، ال كبّاس نوع المضخة 
 یمكن أن یظل الجھاز متصالً بمصدر الطاقة بشكل مستمر  نوع التشغیل 

 601404250رقم المودیل:  – LYD الطاقة مزّود نوع 
  شروط التخزین واالستعمال 
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 فھرنھایت)  122إلى  0,4-مئویة ( 50إلى    18-   نطاق درجة الحرارة أثناء العمل 

 

 فھرنھایت)  158إلى    40-مئویة ( 70إلى    40- نطاق درجة الحرارة أثناء الحفظ والنقل 

 
 % غیر مكثّفة 95÷5 واالستعمال  الرطوبة النسبیة للحفظ والنقل

 
 فھرنھایت) 86إلى    41مئویة (من  30إلى  5 نطاق درجة الحرارة التي ینصح بھا للشحن 

 كیلو باسكال)    107÷ 40,5ملي بار ( 1070÷405 الجوي من أجل الحفظ والنقل نطاق الضغط   

 متر (فوق مستوى البحر)   5000 أقصى ارتفاع للعمل 

 IEC529): IP44السوائل ( دخولدرجة الحمایة ضد  االستعمال أثناء المطر (أنظر المالحظة أدناه)
 
 

 
 

 االستعمال أثناء المطر 

من األفضل دائًما حمایة  السوائل والمواد الصلبة. ومع ذلك،  محمیة ضد دخول    OB3000 AVIOو    OB3000  ات فراز اإل  أجھزة شفط 
دقیقة على األقل    30وانتظر   يالخارج السطح  ، انقلھا إلى منطقة جافة وجففذا كانت وحدة الشفط مبللة تماًماالوحدة من األمطار الغزیرة. إ

 . قبل محاولة إعادة تشغیلھا
 

 مستھلكات بیانات ال
 كیلو باسكال   100. أقصى حد للضغط: طارد للماء PTFEنوع  الفلتر المضاد للبكتیریا
 ملیلتر ومع فلتر حمایة مندمج  1000واحدة بسعة  مّرةمن النوع الذي یستخدم     ®SERRESواحدة  مّرةالكیس الذي یستخدمة 

 ملم   6متر. القطر الداخلي:  1,3واحدة:   مّرةمعقّم ویستخدم  مع مسبار صلب للشفط   Yankauerالقثطار 
 واحدة  مّرةمعقّم ویستخدم    Fingertipوصلة شفط مخروطیّة الشكل  

 متر  1,3ملم. الطول   6قابل لالستعمال ومعقّم. القطر الداخلي:   أنبوب من السلیكون
 

 
 ). info@boscarol.it( المصنّعةراجع الشركة  للحصول على مزید من المعلومات الفنیة

 

 
 

 أجھزة 
 Serres 

في المصنع ویجب حفظھا في أماكن مغلقة وبعیداً عن البرد. یجب حمایة العلب من الرطوبة والوسخ والغبار.    ®SERRESیتم تطھیر منتجات  
میع المعبأة  باستثناء أكیاس التج على بطاقة المعلومات،    المبیّنسنوات ابتداء من التاریخ    5واحدة لفترة  مرة  یمكن استخدام المنتجات التي تستخدم  

 بطاقة المعلومات. على المبیّن التاریخ  ابتداء من، والتي یمكن استخدامھا لمدة عامین التصلبمسبقًا بعامل  

 

 ) OB3000 - OB3000 AVIOالمعلومات المتعلقة بالتوافق الكھرومغناطیسي ( .  16
 الوصلاألخرى التي تقوم بإجراء االختبارات والعالجات السریریة في نفس المنطقة. ال تحتاج الوحدة إلى    الطبّیةفي حدوث تداخل مع األجھزة    OB3000ال تتسبب وحدة الشفط  
 . طاقة داخلي مزّود ولدیھا  ، بأجھزة أخرى لتشغیلھا

 

 مخاطر التشویش المتبادل مع األجھزة األخرى 1.16
 

التي    ثائقوالدة في  أو استخدامھا وفقًا للمعلومات المحدّ وافق الكھرومغناطیسي. لھذا السبب، یجب تثبیتھا و/احتیاطات خاصة فیما یتعلق بالت  الطبّیةالكھربائیة    معدّاتتتطلب ال
 ).الالحقة (في ھذه الحالة في الجداول  تصحبھا

 .الطبيیمكن أن تؤثر أجھزة االتصاالت الالسلكیة المحمولة والمتنقلة على تشغیل الجھاز 
.  وضعھا فوق بعضھا البعضاالتصاالت الكھربائیة أو الالسلكیة األخرى أو بجوارھا أو    معدّاتاإللكترونیة على مقربة شدیدة من    الطبّیةواألنظمة    معدّاتیجب عدم استخدام ال 

(على سبیل    ضمن اإلعداد المطلوبمن أن الجھاز الطبي الكھربائي یعمل بشكل صحیح في    تأّكد، فیجب اتخاذ احتیاطات خاصة للالستخدام ضروریًا وال یمكن تجنبھإذا كان ھذا ا
بھذه الوحدة  ) ذات الصلة  EMCالتوافق الكھرومغناطیسي (  حول  توفر الجداول التالیة معلومات  .)عطلالمستمر والمرئي من عدم وجود أخطاء أو    تحقّق، عن طریق الالمثال
وحدة طبیة    عبارة عن  ھي  ،OB3000 AVIOو    OB3000للوحدة "خدمة أساسیة" ألغراض المناعة الكھرومغناطیسیة. وحدة الشفط    التامة  الكفاءة  تشّكلالكھربائیة.    الطبّیة

 . "ب"وتتوافق مع متطلبات الفئة  1المجموعة    CISPR 11كھربائیة 
 

 
 
 
 الطاقة مزّود االستخدام مع 

  المصنّعةمن الشركة    وموّردمعتمد  طاقة    مزّود  مع    OB3000 AVIOو    OB3000  ات فراز اإل  أجھزة شفط یمكن استخدام  
الطاقة لمدة    مزّود  من الضروري تبرید  یصبح    دھاعومن ب،  دقیقة متتالیة  20غیل المستمر ھو  (ملحق). الحد األقصى لوقت التش 

 . دقیقة على األقل 15

 طرق الوقایة من التشویش الكھرومغناطیسي  2.16
(الھواتف المحمولة    التشویش  شغیل أو إزالة المصادر التي تولدالت  مكان، حاول تغییر  منھ  بین الجھاز الطبي واألجھزة الكھربائیة األخرى القریبة  تشوشعندما یكون ھناك  

من الجھاز  غیر الضروریة القریبة    معدّاتوأجھزة اإلرسال واالستقبال الالسلكیة والھوائیات المحمولة). حاول االنتقال إلى مكان آخر (إن أمكن) أو قم بإیقاف تشغیل جمیع ال 
 . (بما في ذلك األجھزة الكھربائیة) واتبع اإلرشادات الواردة أدناه

mailto:info@boscarol.it
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 االنبعاثات الكھرومغناطیسیة –صریحات الشركة المنتجة توجیھات وت 3.16
 

من   تأّكدال  OB3000وحدة الشفط  ل شغّ الشخص الذي یُ أو  الزبون. یجب على  الحقاً لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة  OB3000تم تصمیم وحدة الشفط 
 .استخدامھا في مثل ھذه البیئة

 البیئة الكھرومغناطیسیة  -دلیل  الحد اختبار االنبعاثات
،  1، المجموعة CISPR 11 االنبعاثات التي أجریت 

 الفئة "ب" 
ال  OB3000 AVIOو    OB3000  ت فرازاإل  أجھزة شفط تستخدم     تردّدطاقة 
لذلكفق  الرادیوي  الداخلیة.  أجل وظیفتھا  من  الط  انبعاثات  فإن    الرادیوي   تردّد، 

اإللكترونیة    معدّات ال  على  تشویشالخاصة بھا منخفضة جدًا وربما ال تسبب أي  
،  1، المجموعة CISPR 11 االنبعاثات المشعّة القریبة.

 الفئة "ب"  

 ،  IEC 61000-3-2 انبعاثات التیار التوافقي
 الفئة "أ" 

مباشرة    OB3000 AVIOو    OB3000  ات فرازاإل  أجھزة شفطیتم توصیل  
العامة الكھربائیة  المستخدمة   بالشبكة  المباني  تزود  التي  المنخفض  الجھد  ذات 

     IEC 61000-3-3 IEC 61000-3-3انبعاثات الومیض بات الجھد/ تقلّ  .المنزلیةلبیئات الرعایة الصحیة فقط لألغراض المنزلیة. 

 الكھرومغناطیسیة المناعة  –توجیھات وتصریحات الشركة المنتجة  4.16
من   تأّكدال  OB3000وحدة الشفط  یقوم بتشغیلالشخص الذي أو  الزبون. یجب على  الحقاً لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة  OB3000تم تصمیم وحدة الشفط 

 .استخدامھا في مثل ھذه البیئة
 البیئة الكھروممغناطیسیة  – دلیل  مستوى المطابقة  اختبار المناعة 

  تفریغ الكھرباء الساكنة
(IEC 61000-4-2) 

 

Discharge contact: ±8 kV contact 

Air discharge: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 

یجب أن تكون األرضیات من الخشب أو الخرسانة أو  
، یجب اصطناعیةالسیرامیك. إذا كانت األرضیات مغطاة بمواد 
 ..٪ على األقل 30أن تكون الرطوبة النسبیة  

  

المحمولة والمتنقلة   الرادیوي االتصال  معدّاتیجب عدم استخدام 
  مقارنة معبالقرب من أي جزء من الجھاز، بما في ذلك الكبالت، 

القابلة  بھا والمحسوبة من المعادلة  الموصى مسافة الفصل 
 جھاز اإلرسال. تردّدعلى  للتطبیق

 ات الرادیو المشعةتردّد
RF EM field IEC 61000-4-3 80-2700 MHz; 1kHz AM 80 %; 10 V/m 

 مسافة الفصل التي یوصى بھا 
d = 1.2√P for 80 MHz to 800 MHz, d = 2.3√P for 

800 MHz to 2.7 Ghz 
 

  
) وفقًا  Wخرج لجھاز اإلرسال بالواط (الھي أقصى قدرة  Pحیث 

ھي مسافة الفصل الموصى   dلجھاز اإلرسال و  المصنّعةللشركة  
 ).mبھا باألمتار (

 بحد ذاتھا تشكل المجاالت القریبة
     RFأجھزة اتصال السلكیة 
 (IEC 61000-4-3) 

385 MHz; Pulse modulation: 18 Hz; 27 V/m 
450 MHz, FM + 5 Hz deviation: 1 kHz sine; 28 V/m 
710, 745, 780 MHz; Pulse modulation: 217 Hz; 9 V/m 
810, 870, 930 MHz; Pulse modulation: 18 Hz; 28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz; Pulse modulation: 217 Hz; 28 V/m 
2450 MHz; Pulse modulation: 217 Hz; 28 V/m; 
5240, 5500, 5785 MHz; Pulse modulation: 217 Hz; 9 V/m 

  المحمولة والمتنقلة الرادیوياالتصال یجب عدم استعمال أجھزة 
بالقرب من أي جزء من الجھاز، وبما فیھا الكبالت، مقارنة مع  

 سم.  30مسافة الفصل الموصى بھا والتي تبلغ 
 

التراوحات المؤقتة  
 نفجارات اال/ ةالسریع

 (IEC 61000-4-4) 

 التكرار  تردّدكیلوھیرتس  100كیلوفولت؛   2الخطوط الكھربائیة:  
 التكرار    تردّدكیلو ھیرتس   100كیلوفولت؛   1خطوط اإلشارة:  

الرئیسي مماثلة لبیئة  منبع القدرةیجب أن تكون جودة 
 نموذجیة.

 التقلّبات 
(IEC 61000-4-5) 

L-N: 1kV a 0°,90°,180°,270° 
L-PE, N-PE: 2 kV a 0°,90°,180°,270°  الرئیسي مماثلة لبیئة نموذجیة. منبع القدرةیجب أن تكون جودة 

االضطرابات التي تحدث بسبب  
ات  تردّد المجاالت الكھرومغناطیسیة لل

 الرادیویة

15-80 MHz; 1kHz AM 80%; 3 Vrms, 6 Vrms in ISM 

رادیو الھواة  نطاقو    

 

  المحمولة والمتنقلة الرادیوياالتصال یجب عدم استعمال أجھزة 
بالقرب من أي جزء من الجھاز، وبما فیھا الكبالت، مقارنة مع  

القابلة  والمحسوبة من المعادلة  بھا مسافة الفصل الموصى 
 .جھاز اإلرسال تردّدعلى  للتطبیق

 مسافة الفصل الموصى بھا
 

d = 1.2√P per 150 kHz a 80MHz 
 

)  Wلجھاز اإلرسال بالواط ( القصوى   خرجالھي قدرة  P حیث
ھي مسافة الفصل   dلجھاز اإلرسال و  المصنّعةوفقًا للشركة  

  ).mالموصى بھا باألمتار (
القدرة   تردّد المجاالت المغناطیسیة ل

 االسمیة
 (IEC 61000-4-8) 

30 A/m, 50 Hz 
مستویات بال القدرة  تردّدالمغناطیسیة لیجب أن تكون المجاالت 

 نموذجي في بیئة تجاریة أو مستشفى نموذجیة لمكانممیزة ال

انقطاع التیار  /انخفاض الجھد 
 الكھربائي 

)IEC 61000-4-11 ( 

0 % UT per 0.5 ciclo a 0°,45°,90°,135°,180°,225°,270°,315° 
0 % UT per 1 ciclo a 0° 
70 % UT per 25/30 cicli a 0° 0 
% UT per 250/300 cicli 0° 

الموجودة في   المنبع الرئیسي بنفس الجودة  یجب أن تكون جودة  
ر  البیئة النموذجیة. إذا احتاج مستخدم الجھاز إلى التشغیل المستم

، فمن المستحسن أن یتم تشغیل  أثناء انقطاع التیار الكھربائي
 .البّطاریة أو  UPSالجھاز بواسطة 
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 . الضمان17
ع األصلي. تضمن من الموزّ   شرائھسنوات من تاریخ    5لمدة    OB3000 AVIOو    OB3000  اتفرازاإلجھاز شفط    Oscar Boscarol  شركة  ضمنت

 .الناتجة عن عملیات اإلنتاجأو العیوب الشفط خالیة من المواد المعیبة و/الشركة أن وحدة 
أخرى ال تؤثر على عمل    جمالیةوالتآكل العادي للوحدة وتغیر اللون وأي مخالفات    البّطاریة  و  الكھربائي  اإلمدادبل  اإلفرازات وك  وعاءال یغطي الضمان:  

 الوحدة. 
مع (شركة ذات مسؤولیة محدودة)     Oscar Boscarol Srlشركة    یجب إرسالھ إلىسنوات، أن المنتج معیب،    5البالغة  فترة الضمان  كامل  ، خالل  نإذا تبیّ 

تقوم العیب.  التالفة و/  بإصالح أو(شركة ذات مسؤولیة محدودة)     Oscar Boscarol Srlشركة    مالحظة تصف  بأكملھا وفقًا استبدال األجزاء  الوحدة  أو 
 . جمیع تكالیف الشحن زبونالھا. یتحمل اتلتقدیر

 شروط الضمان: 

 ، یجب ملء استمارة التسجیل الموجودة في وثائق المنتج وإعادتھا بالبرید أو الفاكس أو البرید اإللكتروني إلى العنوان التالي: لالستفادة من الضمان

OSCAR BOSCAROL SRL V. E. Ferrari, 29 – 39100 BOLZANO, ITALY   

production.manager@boscarol.itmail: -E –Fax: +39 0257760142  

 الوثائق التالیة: من، یجب على العمیل تقدیم دلیل من صحة عملیة الضمان تحقّقلل
 أو إیصال الشراء الذي یحتوي على الرقم التسلسلي للجھاز وتاریخ الشراء نسخة من الفاتورة و/  .1
 منذ وقت توریدھا معیبة نات مكوّ إلى عملیة اإلنتاج أو  العطل یرجع بالفعل إلىأن بأو شخص یمثلھ  المصنّعةتأكید من الشركة  .2
 أو أي شيء ال یتوافق مع المنتج األصلي د تالعب و/أو تعدیالت و/عدم وجو .3

 

 
 المسؤولیة فقط في الحاالت التالیة:  Oscar Boscarol Srl، تتحمل شركة وحدة الشفط وموثوقیتھا ووظیفتھا فیما یتعلق بسالمة

(شركة ذات مسؤولیة    Oscar Boscarol Srlتم إجراء جمیع العملیات الفنیة واإلصالحات والتعدیالت وعملیات فحص السالمة والصیانة الوقائیة بواسطة   .1
 من قبلھا أو مركز خدمة معتمد  محدودة)

 تعلیمات التشغیل ھذه بدقة اتباع التعلیمات الواردة في ومن خالل وحدة الشفط واستخدامھا بشكل صحیح، تم استخدام  .2
 وحدة الشفط وفقًا للمعاییر واللوائح المرجعیة الوطنیة واألوروبیة   الموصولة بھالنظام الكھربائي  إنشاءتم  .3
 من قبلھا أو من مركز خدمة معتمد المصنّعةجمیع الملحقات والمواد االستھالكیة أصلیة وتم شراؤھا من الشركة  .4

 

 

المسؤولیة عن أي ضرر عرضي، سواء كان مباشًرا    Oscar Boscarol srl  شركة   ، ال یمكن تحمیلھذه في شروط الضمان  اإلشارة إلى ما تم وصفھ  ضمن  
سبب حادث أو استخدام غیر بأو في حالة تلف أجزاء الجھاز  إذا جرى على الجھاز تعدیالت أو إصالحات أو أعمال فنیة غیر مصّرح بھا  ،  أو غیر مباشر

أي نوع آخر من الضمانات، تختلف  أي ضمانات أخرى صریحة أو محدودة تتعلق بقابلیة التسویق أو المالءمة أو  اإلفرازات شفط جھازصحیح. ال توجد على 
 ھذا.   االستعمالتلك الموضحة في دلیل عن  
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