
 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 

 

 

 

 

 

 

 ספר הפעלה מקוצר

ה ראשונית גרס  

  



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך
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   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 קדמת המנשם )מסך(

 

נורת אזעקה צבעונית. צבע אדום = אזעקה ברמה גבוה. צבע צהוב = אזעקה  1
 בינונית.ברמה נמוכה / 

 מסך מגע 2
3 MANUAL –  הוספת נשימה אחת בהתאם לנתוני ההנשמה. לחיצה ארוכה תגרום

 להארכת שלב השאיפה.
 100%דקות. נורית הכפתור תדלוק בצבע ירוק כל זמן מתן   2 –העשרה בחמצן ל  4

 הדקות.  2או עד ללחיצה נוספת לסיום לפני 
 נוספת תבטל את ההשתקה.. לחיצה דקות 2השתקת אזעקה למשך  5
מסך. כשהנורית דולקת מסך הנגיעה נעול ולחיצה עליו תגרום  ביטול נעילתנעילת /  6

 להשמעת צליל. 
  למתן אינהלציה.לחץ הפעלה / הפסקה  7
. לאחר לחיצה על הכפתור במצב הנשמה יש Standby/  וכיבוי  כפתור הדלקה 8

במסך עצמו. לחיצה ארוכה נוספת תכבה את  standby –לאשר את המעבר ל 
 המנשם

9 Print screen –  כאשר התקןUSB מכשיר לחיצה על כפתור זה תשמור מחובר ל
 את המסך כתמונה בהתקן.

10 PT - knob –  .כפתור לשליטה על נתוני ההנשמה והמדידות 



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 

 

 (המגע קדמת המנשם )מסך
 

 

ק(. לחיצה על הצלמית תציג את החלון לבחירת  קבוצת מטופל )מבוגר, ילד, תינו 1
   קבוצת המטופל

 שיטת ההנשמה הפעילה. לחיצה על הצלמית תציג את חלון שיטות ההנשמה. 2
אזור להצגת אזעקות פעילות והודעות. לחיצה בזמן הופעת אזעקה שורת הודעה.  3

 . תציג חלון ובו כל האזעקות הפעילות
 על המסך תאפשר בחירת תצוגה מתאימה.תצוגה גרפית. לחיצה  4
5 i-icon –  .מאפשר תצוגה של אזעקות שהיו פעילות 
6 Target  –  כניסה להגדרותINTELLiVENT-ASV .)כשפעיל( 

7 Mode  – .פתיחת חלון שיטות ההנשמה 
8 Controls –  .פתיחת חלון נתוני ההנשמה שנקבעו לשיטה הפעילה 
 העבודה והניטור מלבד שיטות ההנשמה.לחצני גישה לתפריטי  9

 הפעיל וכן תצוגת תאריך ושעה מקור המתח 10
המטרה להראות שההשתקה פעילה ופרק הזמן שיעבור   השתקת אזעקהתצוגת  11

 תבוטל.עד ש
חזיר את התצוגה למסך הבית או גישה מהירה. לחיצה על הכפתור הרלוונטי ת 12

 IntelliCuffתציג את בקרת 

   נתוני ניטור הנשמה עיקריים. 13
 

  



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 (גוף המנשםקדמת המנשם )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעמד למסך 1

 )אופציונלי( CO2, SpO2, Aerogenכרטיס הרחבה לחיבור  2

 Inspiratory limb –כיוון המטופל לחיבור הצנרת  3

 Expiratory limb –כיוון המטופל מחיבור הצנרת  4

 שסתום אקספירטורי 5

 Transpulmonary pressureחיבור למדידת לחץ חיצוני כגון: מדידת  6

 )אופציונלי( TT  /ETT –אל הבלונית ב  IntelliCuffחיבור  7

 חיבור לנבולייזר פניאומטי  8

 Flow sensor –חיבור ל  9

 נוריות חיווי:  10

 

 מכשיר פועל –צבע ירוק  

 

 מצב הסוללה. 
 סוללה טעונה.  –דולקת באופן קבוע  

 בטעינה.  –מהבהבת 
 סוללה לא נטענת –כבויה 

 

 
 בזמן מתן נשימה הנורית תדלוק.הנשמה פעילה. 

 

 
 נורית מהבהבת. –אזעקה פעילה 

 



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 חילת העבודהת 
 

 

 

 

 

 
 

 ההדלקהה קצרה על כפתור יצהפעל את המנשם ע"י לח

 ( 1בחירת סוג המטופל )

 Adult/Pediatric  -  ק"ג ומעלה 3ממשקל  למטופלמתאים 

Neonatal –  בהם במכשירים ק"ג ) 30ק"ג עד  0.2ממשקל מתאים למטופלים

 מותקנת אפשרות זו( 

המטופל ושיטת ( או המשך לבחירת 2בחר את אחת משלושת ברירות המחדל )

 .ההנשמה

 לטעינת נתוני ההנשמה הקודמים Last patientיתן לבחור * נ

 

 (6) הנשמה תחילתבתחתית מסך הנגיעה ל STARTלחץ על כפתור 

 (4) וכוון את נתון הגובה המטופלבחר את מין 

 (3) טופלבחר את שיטת ההנשמה למ

 קבע את נתוני ההנשמה וערכי האזעקות המתאימים



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 מסך שיטות הנשמה

 

 

 שינוי שיטת ההנשמה
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על שיטת ההנשמה  בחלקו הימני העליון של מסך הנגיעה MODEלחץ על לשונית 

 (1( / )2הראשונה בחלקו השמאלי העליון של המסך )

 

 ( 3)  בחר את שיטת ההנשמה הרצויה

 MODESבתחתית חלון    Confirmלחץ על כפתור  

 נפתח באופן אוטומטי. סקור את נתוני ההנשמה ובצע שינויים לפי הצורך.  Controls – חלון ה 

 MODESבתחתית חלון    Confirmלחץ על כפתור  

 ( 4) לאישור סופי של סוג ההנשמה שנבחר 



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 
 

 אזעקות
 פעולה נדרשת  שמע  נורת האזעקה   סוג אזעקה 

צפצופים.   5רצף של   צבע אדום מהבהב  רמה גבוה  
כפתור  במצב שבו 

השתקת האזעקה לא  
נלחץ תוך דקה  

מהפעלת האזעקה  
 תופעל אזעקה נוספת. 

ת.  ינדרשת פעולה מייד 
בטיחות המטופל  

 עלולה להפגע. 

צפצופים.   3רצף של   מהבהב  צהוב צבע     בינוניתרמה 
במצב שבו כפתור  

השתקת האזעקה לא  
נלחץ תוך דקה  

מהפעלת האזעקה  
 קה נוספת. תופעל אזע

יש לבדוק את מצב  
   המטופל במהירות.  

  צפצופים.   2רצף של   צהוב קבוע צבע     נמוכהרמה 

 
 

 אזעקות עיקריות
 

 אזעקה  הגדרה  פעולה נדרשת 

מקור  באופן מיידי יש לעבור ל
 הנשמה חלופי.  

כל השסתומים   - רמה גבוה 
פתוחים ומאפשרים למטופל  

אינו   המנשם לנשום אויר חדר. 
 מנשים. 

Ambient state 
 

 . לבדוק את מצב המטופל  •
   טריגר  ק לבדו •
לשקול החלפת שיטת   •

 הנשמה.

לא חש   המנשם  – רמה גבוהה
מאמץ מצד המטופל לתחילת  

שאיפה לאחר שהמשתמש  
כיוון את זמן דום נשימה   

-SPONT, SIMV, Pבשיטות: 
SIMV, APVsimv, APRV, 

DuoPAP ,NIV 

Apnea 

המנשם פועל לפי נתוני  
 ההנשמה למצב דום נשימה.  

 לבדוק את מצב המטופל.  •
 לבדוק טריגר   •
לבדוק את נתוני ההנשמה  •

 Apnea - ב 

פת שיטת  לשקול החל •
 הנשמה.

המטופל לא   – רמה נמוכה
התחיל נשימה בפרק זמן דום  

הנשימה שהמשתמש קבע ולכן  
המנשם הפעיל את מערכת  

 ההנשמה לגיבוי בזמן זה. 

Apnea Ventilation 

מצב הנשמה   – רמה נמוכה אין צורך בכל פעולה. 
בדום נשימתי  הסתיימה  

חזר להנשמה   והמנשם
 שנקבעה לפני מצב זה. 

Apnea Ventilation Ended 



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 לבדוק את מצב המטופל.  •
  Pasvlimitערך  לבדוק  •

   ולשנות בהתאם. 
לשקול לשנות שיטת   •

 .הנשמה
לשקול החלפת שיטת   •

  הנשמה
 

לא ניתן לתת    – רמה נמוכה
  - למטופל את ערך ה 

%MinVolume   שנקבע ע"י

המשתמש, כנראה בשל  
 התנגשות  בנתוני ההנשמה. 

ASV: Cannot meet target 

באחרת  החלף את הסוללה 
 מכויילת. 

נדרש כיול   –רמה נמוכה 
לסוללה. ניתן להמשיך  

 ולהשתמש בסוללה. 

Battery 1, 2 : Calibration 
required 
 

אין מידע על מצב     - רמה גבוה  
 הסוללה. ההנשמה ממשיכה. 

Battery communi-cation 
error 
 

אשר את הערך שהוצע וכוון  
את נתוני ההנשמה האחרים  

כדי לאפשר את ביצוע השינוי  
 הרצוי. 

יישם  לא ניתן ל   – רמה נמוכה
את השינוי המבוקש בשל  

 התנגשות בין נתוני ההנשמה. 

Check 
Flow Pattern 

בדוק את חיישן  הזרימה  
והצינוריות שלו, אשר את נתוני  

  Pressure Trigger  –ה 

החדשים והחליף את החיישן  
 אם יש צורך . 

צינוריות חיישן    –רמה גבוהה 
הזרימה חסומות או מנותקות.  

 Flow – אם נקבע שימוש ב 
Trigger   המנשם יעבור אל

Pressure Trigger  חזרה  יחזור ו

אל המצב ההתחלתי רק לאחר  
 תיקון המצב. 

Check Flow Sensor tubing 

זוהה ניתוק ,אך   –רמה גבוהה  פעל לתיקון המצב  
מ"ל,   200 – בשל נפח נמוך מ 

בוע האם הוא בצד  קלא ניתן ל 
 . או המנשם  המטופל

Disconnection 

בדוק את מצב המטופל, בדוק  
באם יש ניתוק בין המטופל  
לחיישן הזרימה או דליפה  
גדולה בין המטופל לחיישן  

הזרימה או דליפה אצל  
 המטופל. 

  VTE   <1/8 –רמה גבוהה 

  2מהנפח שניתן לחולה במשך  
 נשימות רצופות. 

Disconnection Pat. side 

בדוק לניתוק או לדליפה גדולה 
בין המנשם לחיישן הזרימה,  

חבר מחדש את חיישן הזרימה 
 וכיילו מחדש. 

  VTI < 1/2 VTE –ה גבוהה רמ

  נשימות רצופות.  2למשך 
Disconnection Vent. side 

 בדוק את: 

 מצב המטופל.  •

  - צד הנשיפה •
אקספירטורי של צנרת  

ההנשמה לחסימה  
 אפשרית.  

ממברנת הנשיפה   •
והכיסוי שלה לחסימה  

 אפשרית. 

צינוריות חיישן   •
הזרימה לחסימה  

 אפשרית.  

הלחץ הנמדד   –רמה גבוהה 
קרוב למטופל אינו יורד בזמן  

 הנשיפה.

Exhalation Obstructed 



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

כוון את זמני הנשיפה   •
 והשאיפה. 

אם יש צורך קרא   •
לגורם הטכני באם  

 המצב נמשך. 

כייל את חיישן הזרימה. באם  
לאחר כיול כפול החיישן נכשל  

 להחליפו. יש  

למנשם אין    – רמה נמוכה
יכולת לבצע כיול אוטומטי או  

לקבל נתוני נכונים מחיישן  
הזרימה ולכן פועלת הרגישות  

 .Pressure Trigבמנשם לפי  

Flow Sensor cal. needed 

בדוק  שהמטופל מונשם כראוי  
(VTE  בדוק את ערכי ,)

האזעקה. כאשר המטופל  
יש לנהוג   ASVמונשם בשיטת 

 לי שיטת הנשמה זו. לפי כל

מספר   –  רמה בינונית
הנשימות הנמדדות גבוה  

 מערך גבול האזעקה שנקבע. 

High frequency 

בדוק את מצב המטופל, את  
נתוני ההנשמה ואת ערכי  
 גבולות האזעקה שנקבעו. 

  MV  –ערך ה  –  רמה גבוה

הנמדד גבוה מערך גבול  
 האזעקה שנקבע. 

High minute volume 

בצע כיול לחיישן החמצן, החלף  
באם יש צורך ובדוק את  

אספקת האוויר כאשר מופיעה  
 Airבמקביל גם אזעקת 

supply failed 

ערך החמצן   – רמה גבוה 
מהערך   5% –שנמדד גבוה ב 

 שנקבע. 

High oxygen 

בדוק את מצב המטופל, כוון  
את האזעקה באם יש צורך,  

בדוק את סט צנרת ההנשמה  
שמה חלופי באם  וספק מקור הנ

המנשם פותח את שסתומי  
החדר לאחר   ר הביטחון לאווי

ששחרר את הלחץ  
 המקסימאלי. 

הלחץ הנמדד   -  רמה גבוה  
בזמן השאיפה גבוה מערך  

גבול האזעקה שנקבע. במצב  
זה המנשם מפסיק את מתן  

ההנשמה ומשחרר את הלחץ  
. אם הלחץ  PEEP  –לרמת ה 

ממשיך לעלות הוא ישוחרר  
  120cmH2O  –אוטומטית ב 

ויעבור למצב שבו המטופל יוכל  
לנשום את אויר החדר במצב  

זה האזעקה אינה ניתנת  
 להשתקה. 

High Pressure 

  Psupport  –הוריד את ערך ה 

או שנה את ערך גבול  
 האזעקה. 

הנפח הנמדד   –  רמה בינונית
גבוה מערך גבול האזעקה  

נשימות   2למשך   שנקבע 
 רצופות. 

High tidal volume 

השתקת האזעקה מביאה גם  
למחיקת ההודעה מהמסך.  

בדוק את החיבור לחשמל ואת  
מצב הסוללה דאג לחזור  

לחיבור החשמל מהשקע בקיר  
מהר ככל הניתן. במצב שבו לא  

ניתן לחזור לחיבור חשמל  
משקע בקיר דאג לאמצעי  
הנשמה חלופי עוד בטרם  

נימית תתרוקן  הסוללה הפ
 לחלוטין. 

המנשם פועל   –  רמה בינונית
בעזרת הסוללה הפנימית  

 בלבד 

Loss of power 

בדוק את מצב המטופל ואת  
סט צנרת ההנשמה לדליפות  

 והחליפה באם יש צורך. 

הלחץ הנמדד   –  רמה בינונית
  –מערך ה   3cmH2O  –נמוך ב 

Loss of PEEP 



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

PEEP   לפרק זמן של מעל ל –  

 שניות.  10

חבר מיידית לשקע החשמל  
 בקיר. 

המנשם פועל   -  רמה גבוהה 
בעזרת הסוללה הפנימית שלו  

דקות    10 – ונותרו פחות מ 
 פעילות. 

Low battery power 

בדוק את מצב המטופל, בדוק  
את סט צנרת ההנשמה, בדוק  
את נתוני ההנשמה והאזעקה.  

בדוק את נתוני    ASV –בשיטת 

המטופל וההנשמה. בדוק שאין  
סימה בטובוס או מצב חמור  ח

 של אסטמה. 

הערך הנמדד   – רמה גבוהה
נמוך מערך גבול האזעקה  

 שנקבע. 

Low minute volume 

בדוק את מצב המטופל, בדוק  
  את אספקת החמצן למנשם 
וספק הנשמה חלופית באם  

נדרש. כייל את חיישן  החמצן  
 והחליפו באם יש צורך. 

אחוז החמצן   –  רמה גבוה
 מהמכוון.  5% – הנמדד נמוך ב 

Low oxygen 

בדוק את מצב המטופל ואת  
ערכי ההנשמה והאזעקה כוונם  

 באם יש צורך 

נמוך   Ppeakערך   –  רמה גבוה

  2מהערך שנקבע למשך 
 נשימות רצופות. 

Low Pressure 

בדוק את מצב המטופל ואת  
ערכי ההנשמה והאזעקה כוונם  

באם יש צורך, בדוק את סט  
צנרת ההנשמה לדליפות או  

 לניתוקים. 

  VTE –ערך ה  –  רמה גבוה

קטן מערך גבול האזעקה  
נשימות   2שנקבע למשך 

 רצופות. 

Low Tidal volume 

ת מצב המטופל ואת  בדוק א
אספקת החמצן דאג לאספקת  

 הנשמה חלופית באם נדרש. 

לחץ החמצן    -  רמה גבוהה 
  –הנכנס אל מנשם קטן מ 

1.9bar    או שקצב הזרימה קטן

. המנשם ממשיך  40lpm  –מ 

חמצן=ללא   21%לעבוד עם 
 העשרה בחמצן. 

Oxygen supply failed 

הפוך את חיישן הזרימה בסט  
ת הכחולה הצנרת כך שהצינורי

תפנה לכיוון המטופל ובנוסף  
בדוק שהחיבורים של צינוריות  

חיישן הזרימה אל המנשם  
 מחוברים נכון ובהתאם לצבע. 

צינוריות חיישן   –  רמה בינונית
הזרימה מחוברת במהופך  

והמנשם עובר להפעלה  
  –ברגישות המבוססת על לחץ  

P. trigger 

Turn flow sensor 

בור  ניתן לחזור להנשמה עם חי 
המטופל למנשם ולחיצה על  

 Manual Breathכפתור  

בהתאם   –  הודעה למשתמש
להחלטת המשתמש ההנשמה 

דקות )ראו   2מופסקת למשך 
 בפעולות מיוחדות( 

Ventilation suppressed 

בדוק את נתוני ההנשמה וכוונם  
 בהתאם. 

האינהלציה   – רמה נמוכה
הופעלה אך אינה יכולה לפעול  

מפני שהנפח הניתן ע"י  
  50% –המערכת גבוה מ 

 מנפח ההנשמה

Vol. too low for nebulizer 

 

 

 

 



 

   * מסמך זה הינו הוראות עבודה מקוצרות.
 * אין מסמך זה בא להחליף כל ספרות מקורית של היצרן.

 * בכל מקרה של סתירה או חסר  יש לנהוג עפ"י הוראות היצרן המקוריות.
    כאחד. מינים לשני הכוונה אך זכר בלשון נכתב זה * מסמך

 

 ועיקור חיטוי ,ניקוי
 

   ניקוי האביזרים

 . אביזריםהיש להפריד בין . מהמכשיר פרק את האביזרים  .1

 . (mild detergent) דטרגנט שטוף את האביזרים במים חמים עם סבון או   .2

 במים חמים שטוף היטב   .3

 . באוויר החדר ש ויב .4

 העבר לחיטוי או עיקור בהתאם להוראות.  .5

 

   חיטוי  

 ביצוע החיטוי  הערות  חלק 

חלקו החיצוני של המנשם   •
 )לא כולל מסך המגע( 

 צינור אספקת החמצן  •

 כבל חשמל  •

 עגלה  •

אסור לנקות את החלקים   •
 . הפנימיים של המנשם

חשוב! יש לשים לב  . •
להוראות יצרן חומרי  

 . החיטוי 
 

יש לנגב את  בין מטופלים  
עם  עם מטלית החלקים  

המרכיבים המאושרים לשימוש  
בהתאם   בבית החולים 

 לפרוטוקול יצרן חומר החיטוי. 

פעיל יש   המנשם באם  • מסך מגע 
 לנעול את המסך. 

בחומרים  אין להשתמש   •
המבוססים על חומץ או  
במטלית העלולה לגרום  

 לשריטות. 

 יש לטפל במסך בזהירות  •

לנגב את החלקים עם מטלית  
עם המרכיבים המאושרים  

 לשימוש בבית החולים. 

 אביזרים לשימוש רב פעמי 

 שסתום אקספירטורי  •

  יש לבצע עיקור רק לאחר ניקוי
והפרדת המרכיבים של  

 השסתום 

  134°C - ניתן לבצע עיקור ב 
  18 – ל   3עם זמן חשיפה בין 

 דקות. 

 אביזרים לשימוש רב פעמי 

 סנסור סטורציה  •

 2COסנסור  •
 

לטבול את    אסור  •
נוזל או  הסנסורים ב

 לשפוך עליהם נוזל  

סור להכניס את  א •
 הסנסורים לאוטוקלב 

אסור להשתמש בחומרים   •
 לשריטות העלולים לגרום  

נוזל חיטוי  העביר אסור ל •
 על החיבורים החשמליים 

לאחר שהסנסור נותק  
ניתן להשתמש  מהמכשיר 

לחיטוי הכבלים  במגבון  
 והסנסורים. 

 
  – נסור ה סחשוב לוודאי כי  

2CO   נותק מהמנשם והתקרר
 לפני החיטוי. 

 
בחלקו  שהעיניות חשוב לוודא  

  2CO – הפנימי של סנסור ה 
 נקיות ויבשות. 

 

 


