Trilogy Evo

Quick start guide
for caregivers
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מבט כללי
המרשמים שלך
אפשרויות צנרת זמינות
מתחילים
מסכי הטיפול
הגדרות מרשמים
אפשרויות
איך להגדיר את הרקע שלכם
אזעקות
מידע אודות USB
תחזורת המכשיר

ברוך הבא לTrilogy Evo Ventilator from Philips -
 .Respiratorsה Trilogy Evo -עוצב עבור סביבת הבית,
בית החולים ולתוך כדי תנועה ,עבור מבוגרים וילדים ,על
מנת שיוכל לעבור ביחד עם המטופלים את השינויים
במצבם ובסביבתם.
מאפייני ה Trilogy Evo-כוללים:
· מסך מגע גדול ( 8אינצ') קל לתפעול
· עד  15שעות 1עבודה בשביל שקט נפשי במהלך נסיעות ארוכות רחוק מהבית.
· שוקל פחות מ 5.8-ק"ג ,כולל סוללה פנימית ומשולבת ,לשילוב מושלם בין
משקל וכוח.
· עמידות מוגברת ובעל יכולת תנועה משודרגת בעזרת נרתיק ייעודי או תושבת
ייעודית לכיסא הגלגלים או לעמודים על גלגלים 2

כדי שהמנשם שלכם יוכל להישאר איתכם
לכל מקום שאליו תלכו

 .1הגדרות מצב זמן הפעלה עבור הA/C-VC mode ActivePap Circuit, :TrilogyEvo-
PEEP of 3cmH20 and VT 800ml.
 .2זמין לרכישה

ההסתגלות למנשם החדש שלכם ה Trilogy Evo-תהיה קלה
· הגדרות לסנכרון עם דפוס הנשימה שלכם (שאיפה ונשיפה) ,עבור חוויה טבעית ונוחה.
· מספר הגדרות לתזמון ,נפח ולחץ כדי שיהיה ניתן להתאים את המנשם לצרכים העכשוויים
והעתידיים שלכם.
· תמיכה והדרכה זמינים עם עוד מידע.
המדריך מספק לכם מידע חשוב שיעזור לכם בעת השימוש במכשיר .אנא פנו למדריך לרופא לפרטים מלאים.
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מבט כללי
Inspiratory port
(למטופל)

יציאת אביזר USB

יציאת לחץ
קרובה
פס תאורה

חיבור שסתום שאיפה
אקטיבי בשביל PAP
אקטיבי וצנרות זרימה
אקטיביות

צג אזהרה /כפתור השתקת
אזהרות

כפתור הדלקה/כיבוי
(סטנדביי)
חיבור כפול
לשסתום נשיפה
אקטיבית
(מהמטופל)

מחבר כבל חיישן
זרימה

יציאת אביזר USB

פתח זרימת חמצן

מסנן ספוגי בפתח יניקת האוויר

דלת גישה לסוללה
הנשלפת

מחבר חשמל DC
מחבר חשמל AC
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עזרים
אחר

O2

Humidifier

צנרת לשימוש
MPV
ראה
עמוד 10

זרימה
 PAPאקטיבי
חיבור כפול
ראה עמוד  9אקטיבית ראה ראה עמוד 7
עמוד 8

פסיבי
ראה עמ'
6

שם המרשם

הערות נוספות:
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מבט כללי

ה Trilogy Evo-שלך תוכנת עם _______ מרשמים

אפשרויות צנרת זמינות

צנרת פאסיבית
מסיכה
ללא
פריקה
משולבת

מסיכה עם
פריקה
משולבת

פתח טרכיאוסטום

שסתום פריקת
שאיפה
(פתח שאיפה)
(exhalation

א

א .חברו את מסנן החיידקים על
הצנרת אל פתח השאיפה
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צנרת  PAPאקטיבית

א .חברו את מסנן
החיידקים על הצנרת אל
פתח השאיפה
ב .חברו את צינור הלחץ
הקרוב (רחב יותר מצינור
שסתום הנשיפה האקטיבי)
לחיבור הלחץ הקרוב
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ג .חברו את צינור לחץ שסתום הנשיפה
האקטיבי לחיבור לחץ שסתום הנשיפה
האקטיבי

צנרת זרימה אקטיבית

חיישן
זרימה

שסתום
נשיפה
אקטיבי

ג

א .חברו את מסנן החיידקים על
הצנרת אל השאיפה
ב .חברו את צינור הלחץ הקרוב
(רחב יותר מצינור שסתום
הנשיפה האקטיבי) לחיבור הלחץ
הקרוב

ד .חברו את כבל חיישן הזרימה למחבר כבל
חיישן הזרימה
ה .חבר את חיישן הזרימה לשסתום הנשיפה
האקטיבי בצנרת

ג .חברו את צינור לחץ שסתום הנשיפה
האקטיבי לחיבור לחץ שסתום הנשיפה האקטיבי
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חיבור צנרת כפול

א .חברו את פילטר החיידקים
הממוקם בסופו של צינור
השאיפה הצבוע אל חיבור
השאיפה

ד .חברו את פילטר החיידקים
הממוקם בסופו של צינור
השאיפה הנקי אל הAEV-
ה .חברו את כבל חיישן הזרימה
אל מחבר כבל חיישן

ב .חברו את צינור הלחץ הקרוב
לחיבור הלחץ הקרוב
ג .חברו את שסתום השאיפה האקטיבי אל תוך
שקע חיבור ה .AEV-יש ללחוץ עד שנשמע
"קליק" ושני הצדדים מקבועים במקומם

ו .חבר את חיישן הזרימה אל החיבור בצורת ה-
 Yבצנרת

א
ב
ג
ד
ה
ו
ו
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אפשרויות צנרת זמינות

צנרת MPV

(המשך)

א .מתחו ויישרו את זרוע התמיכה
של הצרת .ראה באיור למטה

א .חברו את השרוול המפחית ואז
את מסנן החיידקים על הצינור
הנמצא בצידו של המכשיר.

ב .העבר את הצנרת ( 15מ"מ)
דרך מרכז זרוע התמיכה של
הצנרת עד שהוא יוצא בצידו
השני.

ב .חבר את מסנן החיידקים
לצנרת אל פתח השאיפה ב-
Trilogy Evo

ג .חבר את המהדק אל כיסא גלגלים במידת
הצורך

ג .חבר את המצמד ואת הצינור הגמיש הקטן
(אופציונאלי) אל זרוע התמיכה של הצנרת לפני
חיבור ממשק המטופל הנבחר.
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מתחילים
הכנה לשימוש
.1

חבר את המכשיר לחשמל
השתמש בכבל זרם החילופין המצורף כדי להתחבר
לחשמל .הלד הירוק כפתור ה on/off -צריך להיות דלוק.

אם מקור זרם חליפין אינו זמין ,ניתן להשתמש
בסוללה או במקור זרם ישיר

.2

התקן מסנן
כדי להתקין את מסנן הספוג בפתח היניקה של
האוויר ,צבטו את המסנן בשעה שאתם דוחפים
את אל פתח המסנן כפי שמוצג באיור .מקם
אותו בבטחה מאחורי החלק העליון והתחתון
של המעצורים.

.3

מדליקים את הTrilogy Evo-
וודאו שכל העזרים ,כבלים וחיבורי הצנרת מחוברים.
לחצו על כפתור ה( On/off-סטנדביי).
אם מדליקים את המכשיר בעזרת כוח סוללה,
התראה תופיע בחלקו העליון של המכשיר מלווה
בצפצוף כל  30שניות .לחץ על אייקון הReset-
הממוקם ליד ההתראה בכדי לאשר.
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חלון הבית/המתנה
חלון הבית /המתנה מופיע כאשר תדליקו את המכשיר
Standby
Not Ventilating

Prescriptions
A/C-PC AVAPS
Passive
Daytime
A/C-PC AVAPS
Passive
Nighttime

Start Ventilation
12:45pm
12:45pm

כפתור התחלת הנשמה

.4

בחר את המרשם שלך

.5

לחץ על  Start Ventilationכדי להתחיל בטיפול

אם אתם רוצים להספיק את הטיפול ,לחצו על כפתור ה-
( On/Offסטנדביי) בפאנל הקדמי ואז לחץ על סטנדביי או
Power Off

*ייתכן ומסך המכשיר שלכם יראה שונה מזה שמופיע בתמונה כאן.
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Prescriptions
מרשמי הטיפול שלך יופיעו כאן
לבחירתך

תפריט Prescription
המרשמים והצנרות
בשימוש יופיעו כאן .אם
המכשיר שלכם אינו
מנשים ,באזור כאן יהיה
רשום “Standby
."not Ventilating

Views
לחץ על כפתור ה Views-כדי לפתוח
תפריט גלילה כדי לקבל גישה
לאפשרויות ניטור מרובות.

Standby
Not Ventilating

cmH2O

20

30

10

0

12:45pm

12:45pm
12:45pm

נעילת מסך מגע
כדי למנוע שינויים לא
רצוניים בטיפול ,השתמשו
בנעילת מסך המגע .נעלו
את מסך המגע בכל פעם
שסרגל הקיצורים הזה
מופיע.

Manometer
מד זה יזוז בהתאם
ללחוץ שמסופק
זמן סוללה
זמן סוללה משוער
בהתבסס על המרשמים
שבשימוש ועל דפוס
ההנשמה של המטופל

Detachable
06:48

חיווי נשימה
כאשר הנשימה
הנוכחית מופעלת על
ידי המטופל חיווי
נראה מלאה (ירוק
כהה).

Internal
06:36
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הגדרות מרשמים
חלון הגדרות מרשמים
.לחצו על אייקון ההגדרות כדי לצפות בעוד פרטים אודות המרשמים שלכם

Daytime

Start Ventilation
Insp. Time

1.5

Passive

15

s

BPM

הגדרות אזעקה
החלף בין
הלשוניות כדי
לצפות בהגדרות
האזעקה

Circuit

Passive

Off
12:45pm
12:45pm

הגדרות אזעקה
Standby
Not Ventilating

Daytime

Start Ventilation

Circuit

Tidal Volume

MinVent

Passive

Off/Off mL

3.5/Off

Resp. Rate
L/min

Off/45

Circuit Disconnect
BPM

10

s

Mode

A/C-PC AVAPS
Advanced

12:45pm
12:45pm

- לחץ על החץ הממוקם ליד כפתור ה,בחלון הבית
 אז לחץ. כדי לגשת לתפריט המרשמיםPrescriptions
על המרשם הרצוי כדי להחליף טיפול
A/C-PC AVAPS Passiv
Daytime
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הגדרות מרשמים

(המשך)

בחירת מרשם שונה בזמן הנשמה
בחלון הבית ,לחצו על החץ הממוקם ליד כפתור החץ הפונה
מטה ליד ה Prescriptions-כדי לגשת לתפריט המרשמים.
אז לחצו על המרשם הרצוי כדי להחליף טיפול.

אופציה 1

12:45pm

חלון ההגדרות ,לחץ על החץ הפונה מטה ,בחרו את
המרשם החדש ואז לחצו על החלף טיפול

אופציה 2
מ

אופציות צנרת :הגדרות הצנרת חייבות להיות תואמות למרשם הנוכחי .אם הגדרות המרשם
השתנו ,העבירו את המכשיר למצב סטנדביי כדי לשנות את הצרנת הפיזית .אז ,בחרו את המרשם
המתאים ממסך הבית כדי להתחיל בהנשמה.
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אפשרויות
חלון אפשרויות
לחצו על אייקון האפשרויות כדי להיכנס לחלון האפשרויות

Calibration & Setup

Data Transfer

Alarm & Event Log

Information

12:45pm
12:45pm

אפשרויות מכשיר
Standby
Not Ventilating

Device Options
Language

Alarm Volume

Screen Brightness

Light Bar

English

Low

3

Off

Automatic Touchscreen
Lock

Screen Saver

Date and Format

Time and Format

Breath

MM/DD/YYYY

12-Hour

Off

Bluetooth

Not Enabled

12:45pm
12:45pm

ניתן ללחוץ על כל אחת מאפשרויות המכשיר הללו
 נעילת מסך, כולל סרגל האור,ולשנותם במידת הצורך
. שומר המסך ועוד,המגע
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Standby
Not Ventilating

12:45pm
12:45pm

1. לחצו על
Prescription
Preferences

Standby
Not Ventilating

2. לחצו על המרשם

12:45pm

3. בחרו את התמונה
האהובה עליכם עבור כל
מרשם
4. אשרו על ידי לחיצה
-על אייקון ה

12:45pm
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אזעקות
דוגמת ניתוק צנרת
להלן דוגמה למצב של אזעקה שעלולה להתרחש וכיצד יש להגיב

Standby
A/C-PC AVAPS Passive
Daytime
Not
Ventilating

1

סרגל האור &
השתק אזעקה
כאשר הצנרת
מתנתקת ניתן
לראות את החיווי
הקולי והוויזואלי
הדחופים

Circuit Disconnected

R e se t

View s

כפתור השתק אזעקה
נטר באופן וויזואלי את המטופל ואת המנשם בכל זמן בזמן שהאזעקות
מושתקות .לאפשר לאזעקה לעבוד ללא התערבות עלולות להזיק למטופל .א
ם אתם רוצים להשתיק את האזעקה הקולית ל 2-דקות ,לחצו על כפתור
השתק אזעקה.

איפוס אזעקה

חברו מחדש את הצנרת .כאשר מצב האזעקה נפתר ,הודעת
האזעקה תהפוך לאפורה.
1

Standby
Not Ventilating

כדי למחוק את
ההודעות של
האזעקות לחצו על
אייקון איפוס
האזעקות.

cmH2O

10

Page 1/1

12:45pm
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Circuit Disconnected

ל ךחצ

אזעקות

(המשך)
אייקון

חיווי קולי וצלילי

תיאור

חיווי האור יהבהב באדום

אזעקה בדחיפות גבוהה

אזעקה רועשת חוזרת במהירות
חיווי האור יהבהב בצהוב

אזעקה בדחיפות בינונית

אזעקה קולית חוזרת באופן בינוני

אזעקה בדחיפות נמוכה

צפצוף בודד
ללא

הודעת מערכת
אזעקה שנפתרה או הודעת
מערכת

מה לעשות

מה קרה?

ספקו שיטת הנשמה אחרת ואז פנו
לשירות לקוחות

הבדיקה העצמית של המערכת
מצביע על כשל או תקלת רכיב.
הכישלון גורם להפסקת הטיפול או
שלא לעמוד בקריטריונים ביצועיים
הכרחיים.

צרו קשר עם שירותצ לקוחות

דרוש טיפול
אזעקה זאת מתרחשת כאשר
המכשיר אינו מסוגל לבצע הגדרה ,במנשם
תכונת גיבוי בסיכון ,או שמתן
הטיפול בסיכון .המכשיר ממשיך
לתפקד

• בדקו האם יש "קינק" או צביטה בצנרת?
המנשם מזהה חסימה בצנרת
• תבדקו האם פילטר החיידקים .האם הוא חסום? השאיפה ,נשיפה או חיישן הזרימה
החיצוני .המנשם מזהה שמכשיר
• אם משתמשים בזרימה אקטיבית בצנרת
הדליפה חסר.
כפולה ,תבדקו האם ה HME-חסום?
• האם מכשיר הדליפה חסום או חסר?
• האם חיישן הזרימה החיצוני חסום?
• האם הצנקת מחוברת למטופל?
• האם ישנה דליפה או נתק?
• האם יש "קינק" או צביטה בצנרת?

הזמן בין הנשימות הספונטניות
של החולה הינו יותר מהזמן
המוגדר באזהרות

• בדקו האם יש "קינק" או צביטה בצנרת?
• האם מכשיר הדליפה חסום או חסר?

בזמן שלב הנשיפה ,הלחץ גבוה
מהלחץ המירב של המטופל ביותר
מ 5 -ס"מ מים או יותר

שם האזעקה
המנשם לא
ניתן
להפעלה

חסימה

דום נשימה

לחץ
נשיפתי
גבוה
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מה לעשות

מה קרה?

שם האזעקה

בדקו את המטופל:
• האם המטופל משתעל או שישנן הפרשות
מרובות?
• האם המטופל עובר ברונכוספאזם?
• האם צינור הטרכיאוסטום יציב?
בדקו את המנשם:
• בדקו האם יש "קינק" או צביטה בצנרת?
• האם מכשיר הדליפה חסום או חסר?
• האם ישנן הפרשות ב?HME-

בזמן שלב השאיפה ,הלחץ גבוה
מהלחץ המירב של המטופל ביותר
מ 5 -ס"מ מים או יותר

לחץ
שאיפתי
גבוה

• צנרת אקטיבית יחידה :יש לבדוק
את כל החיבורים לשסתום ,יש
לבדוק שהשסתום לא חסום

שסתום הנשימה סגור ואינו
נפתח

כשל בשסתום
הנשיפה
אקטיבי

• צנרת כפולה :יש לבדוק את כל
החיבורים לשסתום ,יש לבדוק
שהשסתום לא חסום
• יש להחליף את הצנרת או השסתום
במידת הצורך.
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יש לבדוק את הצינור .במידת הצורך
יש לרוקנו או להחליפו

שסתום הנשימה סגור ואינו נפתח

יש לבדוק את
צינור הPilot -
AEV

• האם הצינור מחובר בשני צדדיו?
• האם הצינור נקי ואיננו סבוך?
• יש לוודא כי הצנרת הראשית מחובר ואין בה
דליפות גדולות.
• יש לוודא שסתום הנשיפה תקין ושלם.

צינור הלחץ הקרוב אינו מנותק

צינור הלחץ
הקרוב מנותק

יש לחבר מחדש את הצנרת.

כאשר משתמשים בפיית
ההנשמה ,המערכת מזהה
שהצנרת מנותקת

הצנרת
מנותקת ()MPV

• האם הצנרת מנותקת מהמטופל?
• האם הצנרת מנותקת מהמנשם?
• האם ישנה דליפה גדולה ולא מתוכננת?

כאשר משתמשים בפיית
ההנשמה ,המערכת מזהה
שהצנרת מנותקת

צנרת מנותקת

• בדקו האם יש "קינק" או צביטה בצנרת?
• האם ישנו נתק או דלף בצנרת?
• הסירו מים עודפים מהצנרת
• האם מסנן החיידקים חסום או מנותק?
• האם מנגנון הדלף חסום או לא מחובר?
• בדקו את המטופל

ה Minute Ventilation-הינו נמוך Minute
או שווה להגדרות של האזעקות או Ventilation
שלא התרחשה נשימה ב 15-שניות נמוך
האחרונות.

22

אזעקות

(המשך)

מה קרה?

מה לעשות

מה קרה?

• בדקו האם יש "קינק" או צביטה בצנרת?
• האם יש דליפה בצנרת?
• האם הצנרת מנותקת?
• בדקו את המטופל

קצב הנשימה של המטופל נמוך
או שווה

קצב נשימה
איטי

בדקו את המטופל:
• האם המטופל משתעל או שישנן הפרשות
מרובות?
• האם המטופל עובר ברונכוספאזם?
• האם צינור הטרכיאוסטום יציב?
בדקו את המנשם:
• בדקו האם יש "קינק" או צביטה בצנרת?
• האם מכשיר הדליפה חסר?
• האם ישנן הפרשות ב?HME-

מתייחס למצב הנפחים .הלחץ
שנמדד אצל המטופל חורג
מהגדרת הלחץ הגבוה

• בדקו את המטופל
• האם הצנרת בהישג יד?
• האם הצנרת שלמה?
• האם ה PEEP-גבוה מספיק בשביל לייצר אות
זרימה מספק כאשר נוגעים בפיה?

מתייחס להנשמה בעזרת הפיה.
הזמן שעבר בין הנשימות
שהתרחשו כתוצאה מגירוי מצד
החולה הינו גדול מהגדרות
האזעקה שהוגדרו במקרה שאין
גירוי

לחץ שאיפה
גבוה

אין גירוי

מידע USB
במידה והמטפל הביתי שלכם או הרופא שלכם מבקש מכם להוריד את המידע מהמנשם ל-
 USBעל מנת לעבור על הטיפול שלכם ,בצעו הצעדים הבאים בזהירות:
 .1חברו את כונן ה USB-אל אחד משני חיבורי
ה USB-הממוקמים בשני צידי המכשיר.
 .2בתפריט לחץ על אייקון האפשרויות
ואז לחצו על .Data Transfer
 .3לחצו על  Export Data-USBכדי להתחיל
להעביר את המידע לכונן ה.USB-
 .4לחצו על  USBבחלון הקופץ על מנת לאשר את
היעד שאליו אתם רוצים להעביר את המידע.
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הערות
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תחזוקת המכשיר*
ניקוי המכשיר

תדירות:
יש לנקות את חלקו החיצוני של הTrilogy -
 Evoבכל שבוע

ציוד נדרש
 1בד ללא מוך
מברשת עם זיפים רכים
נוזל ניקוי כלים ,כפית  1של נוזל כלים לכל
 3.5ליטר מים
הוראות
השתמשו במטלית ללא 4.
מוך לחה (לא מטפטפת)
כדי להסיר את כל שאריות
נוזל הניקוי.
השתמשו במטלית ללא 5.
מוך יבשה ליבש את
המעטפת.
בדקו האם המכשיר נקי ,יש 6.
לחזור על השלבים עד
אשר המשטחים יראו נקיים
לעין.
לאחר הניקיון בדקו האם 7.
ישנו נזק במכשיר ,האם
החלקים ניזוקו ,פנה
לשירות לקוחות.
.

כדי לנקות את חלקו החיצוני 1.
של המכשיר ,ראשית יש
לכבותו ,לנתקו ממקור
החשמל ,לנתק את כל
העזרים והמחברים.
השתמשו במטלית ללא מוך 2.
לחה (לא מטפטפת) אשר
נטבלה בתמיסת ניקוי הכלים
כדי חלקו החיצוני של
המעטפת.
השתמשו במברשת עם זיפים 3.
רכים כדי לנקות מסביב למסך,
לכפתורים וסביב אוזרים
אחרים בהם קשה לנקות
לכלוך .יש להסיר כל לכלוך
נראה לעין.

* מכיוון הנחיות השימוש בעזרי הניקון וההנחיות לחיטוי משתנו בהתאם לעזרים בהם אתם
משתמשים .אנא פנו להנחיות השימוש על הדרך הנכונה לנקות /להיפטר מהצנרות שלכם.
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ניקיון הסוללה
 .1פתחו את פתח הגישה המתפרק לסוללה.
 .2הרימו את ידית הסוללה ומשכו אותה על
על מנת להסירה ופעלו על פי ההנחיות
לניקיון המופיעות בעמוד מס' .22
 .3אפשרו לסוללה להתייבש באוויר לחלוטין,
לאחר מכן חפשו ביסודיות האם יש נזק
לסוללה לאחר הניקיון.
 .4החזירו את הסוללה למקומה עד שתשמעו
קליק

שטיפת מסנן של בפתח יניקת האוויר.
מסנן הספוג הינו ספוג אפור הממוקם בפאנל האחורי .תפקידו להגן על הTrilogy Evo-
מלכלוך ואבק .המסנן הינו לטיפול בחולה אחד בלבד .יש להשתמש רק במסננים אשר סופקו
על ידי  .Philips Respironicsניתן להמשיך בהנשמה בעת החלפת המסנן.
תדירות
יש לשטוף כל חודש ולהחליף מסנן כל חצי שנה
הוראות
 .1יש לוודא כי יש לכם מסנן חלוי זמין
.2
.3
.4

.5
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צבטו את המסנן ומשכו אותו מחוץ למכסה
המסנן.
הכניסו את המסנן החלופי והנקי לתוך מכסה
המסנן ,יש לוודא כי המסנן ממוקם כהלכה.
בצעו בדיקה ויזואלית של המסנן שהרגע הסרתם
מהמכשיר – אם הוא ניזוק ,היפטרו ממנו.
אחרת יש לשטוף את המסנן המלוכלך במים נקיים.
בדקו את המסנן כדי לוודא שהוא נקי ,חיזרו על
התהליך עד שהמסנן נקי.
אפשרו למסנן להתייבש באוויר לחלוטין בטרם תחזירו
אותו חזרה למכשיר

הערות

מידע להזמנה חוזרת
Description

Part No.
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