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تعليامت	السالمة	املهمة. 1
تم	تصميم	وحدة	الضغط	السالب	VivanoTec Pro	وفًقا	ملعيار	

IEC 60601-1 / EN 60601–1	.	تشكل	وحدة	الضغط	
السالب	ومغذي	التيار	الكهربائي	امللحق	نظام	كهربائي	طبي	مزود	

II.	الفئة	من	بحامية

ُيرجى	مراعاة	الظروف	البيئية	الواردة	يف	البيانات	الفنية.
 انظر	الفصل	"	البيانات	الفنية" 

النقل
جيب	ختزين	مواد	التغليف	الستخدامها	يف	حالة	لزوم	نقل	الوحدة	

مرة	أخرى.	ُيرجى	مراعاة	اللوائح	الوطنية	املعمول	هبا.

قبل	االستخدام
حتقق	قبل	االستخدام	من	خلو	حاوية	اإلفرازات	وأنابيب	التوصيل	

من	أي	تلف.

قبل	استخدام	الوحدة،	جيب	عىل	املستخدم	)الطبيب	أو	الشخص	
امُلؤهل(	التحقق	من	أن	الشاشات	واإلشارات	الصوتية	تعمل	

بشكل	صحيح.

جيب	أن	يتمكن	املستخدم	)الطبيب	أو	الشخص	امُلؤهل(	من	رؤية	
شاشة	اللمس	بوضوح	والوصول	إليها	بسهولة.

حتديد	موضع	اجلهاز
جيب	أن	تظل	دائًم	وحدة	الضغط	السالب	يف	وضع	مستقيم	أثناء	

تشغيلها.

جيب	عدم	وضع	وحدة	الضغط	السالب	عىل	رسير	املريض.

املتابعة
مهم:	جيب	مالئمة	معدل	تكرار	املتابعة	وفًقا	للحالة	الصحية	العامة	
للمريض	وحالة	اجلرح	الذي	تتم	معاجلته،	بحسب	تقدير	الطبيب	

املرشف.

تابع	املريض	والوحدة	وضامدة	اجلرح	بصفة	منتظمة.	يلزم	االنتباه	
خلروج	إفرازات	اجلرح،	أو	حدوث	تعطني،	أو	عدوى،	أو	فقدان	

التفريغ.	لضامن	معاجلة	آمنة،	يلزم	التحقق	من	ضامدة	اجلرح	بشكل	
متكرر.	وعند	القيام	بذلك،	جيب	احلرص	عىل	فحص	ضامدة	اجلرح	

للتأكد	من	عدم	نفاذ	أي	ترسيبات	ومن	الضغط	السالب	أيضًا،	
كام	جيب	فحص	حواف	اجلرح	للكشف	عن	حدوث	أي	تعطني،	
وكذلك	فحصها	هي	واإلفرازات	للكشف	عن	أي	مؤرشات	تدل	

عىل	حدوث	عدوى.	يف	حال	وجود	مؤرشات	للعدوى،	جيب	إبالغ	
الطبيب	املعالج	عىل	الفور.

جيب	عىل	املستخدم	)الطبيب	أو	الشخص	امُلؤهل(	التحقق	من	آلية	
عمل	وحدة	الضغط	السلبي	بشكل	منتظم.	يف	حالة	تعطل	وحدة	
الضغط	السلبي	غري	املحتمل،	جيب	عىل	املستخدم	)الطبيب	أو	

الشخص	امُلؤهل(	اختاذ	إجراءات	ملواصلة	معاجلة	املريض	بطرق	
أخرى	مناسبة.

جتنب	خطر	تعرض	األنبوب	لالنسداد	عن	طريق	إجراء	الفحص	
املنتظم	لنظام	األنابيب	ووصالته	للكشف	عن	حاالت	الترسيب	

وااللتواءات.

جيب	أن	يتواجد	املستخدم	)الطبيب	أو	الشخص	امُلؤهل(	يف	نفس	
الغرفة	املوجود	هبا	وحدة	الضغط	السلبي	للتمكن	من	سامع	أي	

إشارات	خاصة	بالرسائل	التحذيرية.

مهم:	جيب	عدم	السامح	بدخول	أية	سوائل	يف	وحدة	الضغط	
السلبي.	يف	حالة	دخول	سوائل	بالرغم	من	ذلك	إىل	وحدة	الضغط	

السلبي،	فيجب	التحقق	من	الوحدة	بواسطة	خدمة	العمالء.

مهم:	إذا	كانت	هناك	أي	مؤرشات	للعدوى،	فيجب	إخطار	
الطبيب	املعالج	عىل	الفور.

حاوية	اإلفرازات/	تغيري	الضامدة
جيب	أن	يقترص	تغيري	حاوية	اإلفرازات	أثناء	املعاجلة	عىل	املستخدم	

)الطبيب	أو	الشخص	امُلؤهل(.

عند	تغيري	الضامدة،	ُيرجى	مراعاة	التعليامت	اخلاصة	باملواد	التي	
تستخدمها.

إخالء	املسؤولية
ال	تتحمل	اجلهة	املصنعة	أي	مسؤولية	عن	حدوث	إصابات	

شخصية	أو	أرضار	مادية	يف	حالة:
عدم	استخدام	قطع	الغيار	األصلية	من	اجلهة	املصنعة	 
عدم	مراعاة	املعلومات	الواردة	يف	تعليامت	التشغيل	 
عدم	تنفيذ	عمليات	التجميع	أو	إعادة	الضبط	أو	التعديل	أو		 

اإلطالة	أو	اإلصالح	بواسطة	األشخاص	التي	رصحت	هلم	اجلهة	
املصنعة	بذلك.

 VivanoTec	السلبي	الضغط	وحدة	استخدام	يمكن	ال	مهم:
 Pro	إال	مع	مكونات	نظام	Vivano	التيي	توفرها	رشكة

 PAUL HARTMANN AG 

 تنبيه!

44

IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   4IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   4 30.06.20   16:5330.06.20   16:53



موانع	االستعامل: 1.1
:Vivano	نظام	استخدام	موانع

جروح	األورام	اخلبيثة	 
النواسري	غري	املعوية/غري	املكتشفة	 
التهاب	العظم	ونخاعه	غري	املعالج	 
امليتة	  األنسجة	

مالحظة:	للمزيد	من	املعلومات	عن	موانع	استعامل	معينة،	ُيرجى	
الرجوع	إىل	قسمي	التحذيرات	واالحتياطات	يف	هذا	املستند.

التحذيرات 1.2
يرجى	االنتباه	إىل	التحذيرات	التالية	املتعلقة	باستخدام	وحدة	

:VivanoTec Pro

النزيف
مالحظة:	نظام	Vivano	غري	مطور	ملنع	النزيف	أو	إيقافه.

مهم:	يف	حالة	ظهور	الدم	فجأة	عىل	الضامدة	أو	يف	األنابيب	أو	يف	
حاوية	اإلفرازات	أو	بصورة	أكثر	تكراًرا	قم	بإيقاف	تشغيل	وحدة	
معاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي	يف	احلال	وقم	بإجراء	قياسات	ختثر	

الدم	وأبلغ	الطبيب	املعالج.

مالحظة:	بغض	النظر	عن	استخدام	طريقة	معاجلة	اجلروح	
بالضغط	السلبي،	هناك	حاالت	طبية	معينة	تعزز	حدوث	

نزفية. مضاعفات	

تؤدي	الظروف	التالية	إىل	زيادة	خماطر	حدوث	نزيف	حاد	ما	مل	
تتوافر	هلا	الرعاية	املناسبة:

الغرز	اجلراحية	و/أو	التفاغرات	 
عوامل	ختثر	الدم	التي	ال	يتم	خياطتها،	مثل	رذاذ	غلق	اجلروح		 

أو	شمع	العظم
الرضح	 
التعرض	لإلشعاع	 
نقص	جتلط	الدم	 
إصابة	اجلروح	بالعدوى	 
املعاجلة	باستخدام	مضادات	جتلط	الدم	أو	مثبطات	التجلط	 
شظايا	العظام	الناتئة	أو	احلواف	احلادة	 

ينبغي	متابعة	املرىض	األكثر	عرضة	ملضاعفات	نزفية	ومنحهم	
مستوى	أكرب	من	الرعاية،	حتت	مسؤولية	الطبيب	املرشف.

مهم:	جيب	عدم	استخدام	حاوية	800	مل	جلمع	اإلفرازات	يف	
حاالت	املرىض	املصابني	بنزيف	حاد،	أو	اضطرابات	جتلط	الدم،	
أو	الذين	تتم	معاجلتهم	بمضادات	جتلط	الدم.	وينبغي	استخدام	

حاوية	300	مل	بدالً	منها.	تيرس	هذه	الطريقة	متابعة	املرىض	عدد	
أكرب	من	املرات	بواسطة	أخصائي	الرعاية	الصحية	وبالتايل	تقلل	

املخاطر	املحتملة	من	حدوث	فقدان	للدم	بشكل	مفرط.

مهم:	عند	استخدام	عوامل	ختثر	الدم	التي	ال	يتم	خياطتها،	ينبغي	
اختاذ	تدابري	وقائية	إضافية،	ملنعها	من	التحرك	من	مكاهنا	دون	
قصد.	وينبغي	أن	يقّيم	الطبيب	املرشف	مدى	مالءمة	معاجلة	
اجلروح	بالضغط	السلبي	بناًء	عىل	حالة	كل	مريض	عىل	حدة.

جروح	األورام	اخلبيثة
يمنع	استخدام	نظام	معاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي	يف	معاجلة	
جروح	األورام	اخلبيثة،	حيث	إنه	مرتبط	بمخاطر	تعزيز	تكون	

الورم	من	خالل	املساعدة	يف	انتشاره.	ومع	ذلك،	جيوز	استخدامه	
يف	إطار	تسكني	األمل.	بالنسبة	للمرىض	يف	مرحلة	هناية	احلياة	

امليؤوس	منهم	والذين	مل	يعد	الشفاء	هو	اهلدف	الرئييس	بالنسبة	
هلم،	فإن	حتسني	نوعية	حياهتم	من	خالل	التحكم	يف	أكثر	ثالثة	
عنارص	تعيق	حياهتم:	وهي	الرائحة	الكرهية	واإلفرازات	واألمل	

املصاحب	لتغيري	الضامدات،	تكتسب	أمهية	أكرب	من	خطر	تسارع	
انتشار	األورام.

النواسري	غري	املعوية/غري	املكتشفة
يمنع	وضع	ضامدة	اجلروح	عىل	النواسري	غري	املعوية	أو	غري	

املكتشفة	ألهنا	قد	ترض	البنى	املعوية	و/أو	األعضاء.

التهاب	العظم	ونخاعه	غري	املعالج
يمنع	وضع	ضامدة	اجلروح	عىل	اجلروح	اخلاصة	بالتهاب	العظم	

ونخاعه	غري	املعالج	ألهنا	قد	تتسبب	يف	انتشار	العدوى.

امليتة األنسجة	
يمنع	وضع	ضامدة	اجلروح	عىل	األنسجة	امليتة	ألهنا	قد	تؤدي	إىل	

انتشار	موضعي	للعدوى.

وضع	الضامدة	VivanoMed Foam	عىل	األعصاب	أو	نقاط	
التفاغر	أو	األوعية	الدموية	أو	األعضاء

جيب	عدم	وضع	الضامدة	VivanoMed Foam	مبارشة	عىل	
األعصاب	املكشوفة	أو	نقاط	التفاغر	أو	األوعية	الدموية	أو	أعضاء	

البطن	ألهنا	قد	تتسبب	يف	تدهور	البنى	الدفينة.
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احتياطات	خاصة 1.3
يرجى	االنتباه	إىل	االحتياطات	التالية:

امللتهبة اجلروح	
ينبغي	تغيري	ضامدات	اجلروح	عىل	فرتات	زمنية	منتظمة،	وفًقا	
للتعليامت	املتعلقة	باملواد	التي	تستخدمها.	جتب	متابعة	اجلروح	

امللتهبة	باستمرار	وقد	يتطلب	األمر	تغيري	ضامدات	اجلروح	بصورة	
متكررة.

ملحوظة:	للمزيد	من	املعلومات	عن	متابعة	اجلروح	يف	حالة	
معاجلتها	بالضغط	السلبي،	يرجى	الرجوع	إىل	قسم	املتابعة	يف	

التي	تستخدمها. املتعلقة	باملواد	 التعليامت	

العالمات	املعتادة	لعدوى	اجلروح	هي:	االمحرار،	والتورم،	
واحلكة،	وارتفاع	حرارة	اجلرح	نفسه	أو	املنطقة	املجاورة	له،	

والرائحة	الكرهية،	وما	إىل	ذلك.

قد	تؤدي	اجلروح	امللتهبة	إىل	حدوث	عدوى	شاملة	تظهر	يف	صورة	
ارتفاع	درجة	احلرارة،	والصداع،	والدوخة،	والغثيان،	والقيء،	
واإلسهال،	والتوهان،	وامحرار	اجللد،	وما	إىل	ذلك.	وقد	تكون	

مضاعفات	العدوى	الشاملة	مميتة.

مهم:	إذا	كان	لديك	أي	شك	يف	حدوث	أي	عدوى	موضعية	أو	
شاملة،	اتصل	بالطبيب	املرشف	الستشارته	بشأن	ما	إذا	كان	يتعني	
إيقاف	معاجلة	اجلرح	بالضغط	السلبي	أو	استخدام	طريقة	معاجلة	

بديلة.

األوعية	الدموية	واألعضاء
جيب	محاية	األوعية	الدموية	واألعضاء	عىل	نحو	مالئم	عن	طريق	

اللفافات	أو	األنسجة	أو	طبقات	وقاية	أخرى	ُتوضع	فوقها.

مهم:	ينبغي	اختاذ	احتياطات	خاصة	عند	التعامل	مع	األوعية	
الدموية	أو	أعضاء	اجلسم	امللتهبة	أو	الواهنة	أو	املعاجلة	باإلشعاع	

أو	املخاطة	بغرز.

شظايا	العظام	أو	احلواف	احلادة
ينبغي	إزالة	شظايا	العظام	الناتئة	واحلواف	احلادة	أو	تغطيتها	

	،VivanoMed Foam	ضامدة	استخدام	قبل	مناسبة	بصورة
حيث	أهنا	قد	ترض	باألوعية	الدموية	أو	أعضاء	اجلسم	وتتسبب	يف	

حدوث	نزيف.

مالحظة:	للمزيد	من	املعلومات	املتعلقة	بالنزيف	يف	حالة	معاجلة	
اجلروح	بالضغط	السلبي	يرجى	الرجوع	إىل	قسم	النزيف	يف	هذا	

املستند.

الشقوق	اجلراحية
ال	يتم	وضع	الضامدة	VivanoMed Foam	عىل	الشقوق	

اجلراحية	إال	يف	حالة	استخدام	طبقة	مناسبة	مالصقة	للجرح	مثل	
 Atrauman Silicone

املعوية النواسري	
يف	حالة	معاجلة	جروح	هبا	نواسري	معوية	مكشوفة،	ينبغي	اختاذ	

إجراءات	احتياطية	إضافية،	إذا	تم	استخدام	نظام	معاجلة	اجلروح	
بالضغط	السلبي.	فوجود	نواسري	معوية	بالقرب	من	اجلرح	يزيد	
من	خطر	تلوثه	و/أو	إصابته	بعدوى.	وللحد	من	اخلطر	املرتبط	

باحتامل	مالمسة	حيز	معوي	للجرح،	ينبغي	إجراء	تدخل	جراحي	
لفصل	النواسري	املعوية،	مع	اتباع	التوجيهات	املحلية	أو	املامرسات	

اجلراحية	املقررة.

إصابات	احلبل	الشوكي	املصحوبة	بفرط	املنعكسات	املستقلة
أوقف	معاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي	إذا	كان	املريض	يعاين	من	
إصابات	باحلبل	الشوكي	مصحوبة	بفرط	املنعكسات	املستقلية.

املغناطييس بالرنني	 التصوير	
ال	يعترب	هذا	املنتج	آمن	لالستخدام	مع	التصوير	بالرنني	املغناطييس	

وجيب	عدم	استخدامه	بالقرب	من	وحدة	التصوير	بالرنني	
املغناطييس.

إزالة	الرجفان
جيب	فصل	وحدة	VivanoTec Pro	إذا	تطلب	األمر	إنعاش	

املريض	باستخدام	مزيل	الرجفان.

)HBO(	الضغط	عايل	باألكسجني	املعاجلة
جيب	فصل	وحدة	VivanoTec Pro	عن	املرىض	الذين	خيضعون	
للمعاجلة	باألكسجني	عايل	الضغط؛	نظًرا	ألن	استخدامه	ينطوي	

عىل	خطر	نشوب	حريق.

مصادر	احلرارة	اخلارجية
احتفظ	بوحدة	الضغط	السالب	بعيًدا	عن	مصادر	احلرارة	

واالشتعال.

الكهربائية السالمة	
قبل	توصيل	اجلهاز،	حتقق	من	أن	فولتية	مصدر	التيار	الكهربائي	
وتردده	املوضحان	عىل	اجلهاز	متوافقان	مع	قيم	شبكة	اإلمداد.	

جيب	التحقق	من	كابل	التوصيل	وامللحقات	قبل	استخدام	وحدة	
السلبي. الضغط	

مهم:	جيب	استبدال	الكابالت	التالفة	عىل	الفور.

ملحوظة:	جيب	استخدام	وصالت	مصدر	التيار	الكهربائي	الطبية	
وغري	التالفة	فقط.	ال	جيوز	استخدام	مآخذ	املقابس	املتعددة	أو	

التمديد. كابالت	

مهم:	جيب	عىل	املريض	عدم	االستحامم	أو	أخذ	دش	أثناء	استخدام	
وحدة	الضغط	السلبي	VivanoTec Pro.	ينبغي	عدم	وقف	

املعاجلة	هلذا	الغرض	إال	بعد	استشارة	الطبيب	املعالج.

مهم:	ال	تلمس	قابس	التيار	الكهريب	الرئييس	أو	مغذي	التيار	
الكهريب	بأيدي	مبتلة	وال	تلمس	كابل	التيار	الكهريب	أو	مدخل	

التيار	املستمر	واملريض	يف	الوقت	نفسه.
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مهم:	ال	جيوز	إدخال	أي	تعديالت	عىل	الوحدة	أو	مغذى	التيار	
امُلرفق. الكهربائي	

الغازات	و/أو	السوائل	القابلة	لالشتعال	أو	االنفجار.
جيب	عدم	استخدام	وحدة	الضغط	السالب	يف	حالة	وجود	غازات	

و/أو	سوائل	قابلة	لالشتعال	أو	االنفجار	بسهولة.

مهم:	وحدة	الضغط	السلبي	غري	مصممة	لالستخدام	يف	املناطق	
املعرضة	حلدوث	انفجار	هبا	واملناطق	الغنية	باألكسجني.	قد	تصبح	
املناطق	معرضة	خلطر	حدوث	انفجار	عند	استخدام	مواد	خمدرة	
قابلة	لالشتعال	)أو	مواد	خملوطة	باهلواء	أو	األكسجني	أو	أكسيد	

النيرتوز(	ومنظفات	ومطهرات	اجللد.

احتياطات	عامة 1.4
يرجى	االنتباه	إىل	االحتياطات	التالية:

املنتج	التالف	أو	منتهي	الصالحية	أو	امللوث
ال	تستخدم	أي	مكون	من	مكونات	نظام	Vivano	يف	حال	وجود	

تلف،	أو	إذا	كان	منتهي	الصالحية،	أو	عند	وجود	أي	شك	يف	
أنه	ملوث.	فقد	يسبب	انخفاًضا	عاًما	يف	كفاءة	العالج	وتلوًثا	يف	

اجلروح	و/أو	العدوى.

لالستعامل	مرة	واحدة	فقط
مجيع	مكونات	نظام	Vivano	خمصصة	لالستخدام	ملرة	واحدة	
فقط.	إعادة	استخدام	املنتجات	الطبية	املخصصة	لالستعامل	

مرة	واحدة	أمر	خطري.	قد	تؤدي	إعادة	معاجلة	املنتجات	هبدف	
استخدامها	مرة	أخرى	إىل	تلفها	بصورة	شديدة	والتأثري	سلًبا	عىل	

أدائها.	املعلومات	متوفرة	عند	الطلب.

التعقيم إعادة	
إن	مكونات	نظام	Vivano	املقدمة	معقمة	خمصصة	لالستخدام	
مرة	واحدة.	ال	ُتِعد	تعقيم	أي	من	هذه	املكونات	ألن	ذلك	قد	

يتسبب	يف	انخفاض	عام	يف	الكفاءة	العالجية	وربام	يؤدي	إىل	تلوث	
اجلروح	و/أو	العدوى.

تدابري	السالمة	اخلاصة	بالوقاية	من	العدوى
قم	باختاذ	وتطبيق	تدابري	كافية	للوقاية	الشخصية	ومكافحة	العدوى	
املؤسسية	عند	التعامل	مع	مكونات	نظام	Vivano	مثل	استخدام	

قفازات،	وكاممات،	وأردية	معقمة،	وما	إىل	ذلك

مهم:	جيب	أن	يتم	تنظيف	السدادة	املوجودة	عىل	املوصل	اخلاص	
بمنفذ	VivanoTec Port	أو	تعقيمها،	قبل	وبعد	استخدامها.

فئات	املرىض
ال	توجد	قيود	عامة	الستخدام	نظام	Vivano	مع	خمتلف	فئات	
املرىض	)مثل	البالغني	و/أو	األطفال(.	ومع	ذلك،	مل	يتم	اختبار	

استخدام	نظام	Vivano	يف	طب	األطفال.

مهم:	قبل	وصف	استخدام	املنتج	عىل	األطفال،	جيب	التحقق	
أوالً	من	طول	ووزن	املريض	إىل	جانب	إجراء	فحص	طبي	حلالته	

العامة. الصحية	

حالة	املريض	الصحية
ينبغي	أن	يؤخذ	الوزن	واحلالة	العامة	للمريض	بعني	االعتبار	أثناء	
استخدام	أي	طريقة	من	طرق	معاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي.

حجم	الضامدة
جيب	أن	يتوافق	حجم	الضامدة	مع	حجم	اجلرح	الذي	يتم	عالجه	

بطريقة	معاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي.

قد	يتسبب	حجم	الضامدة	غري	املناسب	إما	يف	تعطن	وحتلل	النسيج	
املحيط	باجلرح	أو	جفاف	حواف	اجلرح	وترصيف	غري	فعال	

لإلفرازات.

مالحظة:	للحصول	عىل	مزيد	من	املعلومات	املتعلقة	باملضاعفات	
املرتبطة	بالتغطية	املفرطة	للجلد	غري	املصاب،	يرجى	الرجوع	إىل	

قسم	تضميد	اجللد	غري	املصاب	يف	هذا	املستند.

مهم:	لتوفري	ظروف	مثالية	ملعاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي،	ينبغي	
أن	تغطي	الضامدة	الالصقة	الشفافة	مساحة	قدرها	5	سم	تقريًبا	من	

اجللد	غري	املصاب	حول	اجلرح.

وضع	الضامدة
استخدم	فقط	الضامدات	التي	يتم	إخراجها	مبارشة	من	العبوات	

املعقمة.

ال	تفرط	يف	الضغط	عىل	الضامدة	الفوم،	حيث	قد	يؤدي	ذلك	إىل	
تلف	مبارش	يف	األنسجة	أو	تأخر	الحق	يف	شفاء	اجلرح	أو	حتى	

نخر	موضعي	وذلك	بسبب	ارتفاع	مستوى	الضغط.

مهم:	احرص	دائاًم	عىل	تسجيل	عدد	ضامدات	الفوم	املستخدمة	
لكل	جرح.	يمكن	تكييف	عدد	الطبقات	الالصقة	الشفافة	يف	

الضامدة	لتناسب	كل	حالة	طبية.	يؤدي	وضع	طبقات	متعددة	من	
الطبقة	الالصقة	الشفافة	إىل	زيادة	احتاملية	تعرض	األنسجة	للتعطن	

وبالتايل	هتيج	األنسجة.

مهم:	يف	حالة	هتيج	األنسجة	بسبب	استخدام	طبقات	متعددة	من	
الطبقة	الالصقة	الشفافة،	توقف	عن	استخدام	نظام	معاجلة	اجلروح	

 Vivano بالضغط	السلبي	

إزالة	الضامدة
مهم:	سّجل	دائاًم	عدد	الضامدات	الفوم	التي	يتم	إزالتها	من	اجلرح	

كي	تضمن	إزالة	مجيع	الضامدات	الفوم	التي	تم	وضعها.

قد	تسبب	الضامدات	الفوم	املرتوكة	يف	اجلرح	ملدة	أطول	من	
املذكورة	يف	قسم	تغيري	الضامدات	نمو	أنسجة	حبيبية	يف	الضامدات	
الفوم.	وقد	يؤدي	ذلك	إىل	زيادة	صعوبة	تغيري	الضامدة	وتعزيز	

إصابة	اجلرح	بالعدوى،	من	بني	حدوث	مضاعفات	طبية	أخرى.
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من	املمكن	أن	يؤدي	تغيري	الضامدة	إىل	متزق	النسيج	احلبيبي	
اجلديد،	والذي	قد	يتسبب	يف	نزيف.

مهم:	قم	بتنفيذ	تدابري	وقائية	إضافية	عند	تغيري	ضامدات	املرىض	
األكثر	عرضة	حلدوث	نزيف.

مالحظة:	للمزيد	من	املعلومات	املتعلقة	بالنزيف	يف	حالة	معاجلة	
اجلروح	بالضغط	السلبي،	يرجى	الرجوع	إىل	قسم	النزيف	يف	هذا	

املستند.

VivanoTec Pro	وحدة	عن	الفصل
خيضع	القرار	املتعلق	بطول	املدة	التي	يمكن	فيها	فصل	املريض	عن	
وحدة	VivanoTec Pro	للتقييم	اإلكلينيكي،	وهو	ما	جيب	أن	

يتم	بواسطة	الطبيب	املعالج.

تعتمد	الفرتة	الزمنية	ملقاطعة	العالج	بطريقة	آمنة	اعتامًدا	شديًدا	عىل	
احلالة	العامة	للمريض	واجلرح	باإلضافة	إىل	تكوين	اإلفرازات	

وكمية	اإلفرازات	الناجتة	لكل	وحدة	زمنية.

قد	يؤدي	االنقطاع	ملدة	طويلة	إىل	احتجاز	اإلفرازات	وترك	آثار	
تعطن	موضعية	باإلضافة	إىل	انسداد	ضامدة	اجلرح	بسبب	تأثريات	

جتلط	الدم	يف	نسيج	الفوم.	ويزيد	عدم	وجود	حاجز	فعال	بني	
اجلرح	والبيئة	غري	املعقمة	من	احتاملية	حدوث	عدوى.

مهم:	ال	ترتك	الضامدة	عىل	اجلرح	أثناء	إيقاف	تشغيل	وحدة	
VivanoTec Pro	لفرتات	زمنية	طويلة.	يف	حالة	ترك	الضامدة	
ملدة	طويلة،	ُينصح	أن	يقوم	الطبيب	بتقييم	حالة	اجلرح	والتحقق	
من	احلالة	الصحية	العامة	للمريض.	وفًقا	لتقييم	الطبيب،	ُينصح	

بغسل	اجلرح	مع	تغيري	الضامدة	أو	استخدام	عالج	بديل.

وضع	الضغط	املتقطع
جيوز	استخدام	الضغط	املتقطع،	مقارنة	بالضغط	املستمر،	لتعزيز	
الرتوية	املوضعية	وتكوين	النسيج	احلبيبي،	إذا	كان	املريض	قادًرا	

عىل	احتامله	وكان	مناسًبا	حلالته	الصحية	وحالة	جرحه.	ومع	ذلك،	
ُينصح	باملعاجلة	املستمرة	بصفة	عامة	لعالج	املرىض	املعرضني	

حلدوث	نزيف	بصورة	كبرية	ونواسري	معوية	حادة	أو	جروح	عالية	
النضحية	أو	عندما	تكون	هناك	حاجة	لتحقيق	استقرار	يف	قاع	

اجلرح.

إعدادات	الضغط
احتياط:	قد	تتسبب	إعدادات	الضغط	األقل	من	50	ميليمرت	زئبقي	

يف	احتامل	احتجاز	اإلفرازات	وانخفاض	كفاءة	العالج.

احتياط:	قد	تتسبب	إعدادات	الضغط	العالية	يف	زيادة	خطورة	
اجلروح	الصغرية،	أو	حدوث	ورم	دموي	ونزيف،	أو	نقص	
انسياب	الدم	املوضعي،	أو	تلف	األنسجة،	أو	تكون	ناسور.

جيب	حتديد	إعداد	الضغط	الصحيح	لعالج	اجلروح	بالضغط	
السلبي	Vivano	بواسطة	الطبيب	املرشف،	وجيب	أن	يكون	ذلك	
بناًء	عىل	خرج	اإلفرازات،	واحلالة	العامة	للمريض،	باإلضافة	إىل	

التوصيات	الواردة	يف	التوجيهات	العالجية.

تضميد	اجللد	غري	املصاب
ينبغي	أن	يغطي	تضميد	اجللد	غري	املصاب	مساحة	قدرها	5	سم	
تقريًبا	حول	اجلرح.	قد	يؤدي	تضميد	مساحة	أكرب	من	اجللد	لفرتة	

طويلة	أو	بشكل	متكرر	إىل	هتيج	األنسجة.

 Vevano	نظام	استخدام	عن	توقف	األنسجة،	هتيج	حالة	يف	مهم:
ملعاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي.	قد	يتسبب	وضع	ضامدة	اجلرح	

عىل	جلد	غري	مصاب	يف	حدوث	جتاعيد	عىل	سطح	الضامدة.	يؤدي	
تكون	جتاعيد	إىل	زيادة	احتاملية	حدوث	ترسب	من	الضامدة	بصورة	

كبرية،	وبالتايل	حدوث	عدوى.

مهم:	ينبغي	االنتباه	جيًدا	عند	وضع	ضامدة	اجلرح	عىل	اجللد	الرقيق	
املحيط	باجلرح.

تضميد	اجلروح	العرضة	للتهيج
فيام	يتعلق	باجلروح	العرضة	للتهيج	الدائم	)القريبة	من	األطراف(،	

ينصح	باستخدام	املعاجلة	املستمرة	)بدالً	من	املتقطعة(.

املحيطية الضامدات	
ينبغي	استخدام	الضامدات	املحيطية	حتت	إرشاف	طبي.	قد	يؤدي	

نقص	التدابري	الوقائية	الكافية	إىل	حدوث	نقص	انسياب	الدم	
املوضعي.

الضامدات	بالقرب	من	العصب	املبهم
ينبغي	استخدام	الضامدات	بالقرب	من	العصب	املبهم	حتت	إرشاف	

طبي،	حيث	إن	حتفيزها	قد	يسبب	بطء	القلب.

احلساسية
ال	ُينصح	باستخدام	نظام	معاجلة	اجلروح	بالضغط	السلبي	

Vivano	إذا	كان	املريض	يعاين	من	حساسية	جتاه	أي	من	مكونات	
 Vivano	نظام

املخاطر	احلرارية
لتقليل	خطر	ارتفاع	درجة	احلرارة،	جيب	عدم	تغطية	مغذى	التيار	

الكهربائي	واستخدامه	يف	مكان	يتحرك	فيه	اهلواء	بحرية.

قد	تصل	درجة	حرارة	أجزاء	غالف	وحدة	الضغط	السلبي	إىل	
53	درجة	مئوية.	ملنع	تعرض	اجللد	لرضر،	جتنب	ملس	هذه	املنطقة	

لفرتة	تزيد	عن	دقيقة.

قد	تصل	درجات	حرارة	مغذى	التيار	الكهربائي	واجلانب	اخللفي	
من	الوحدة	املغطى	باحلاوية	إىل	54	درجة	مئوية.	جتنب	ملس	هذه	

املنطقة	لفرتة	تزيد	عن	دقيقة.

الكهرومغناطيسية املجاالت	
 VivanoTec Pro	السلبي	الضغط	وحدة	استخدام	عدم	جيب
عند	وجود	جماالت	مغناطيسية	قوية	)مثل	املوقد	احلثي(	وعدم	

استخدامه	بالقرب	من	املعدات	اجلراحية	عالية	الرتدد.

قد	تغري	املجاالت	الكهرومغناطيسية	األداء	بشكل	أسايس،	أو	قد	
خيتلف	الضغط	عن	الضغط	الذي	تم	ضبطه،	أو	قد	تعمل	الوحدة	

عىل	نحو	متقطع	أو	قد	تتوقف	عن	العمل.

88
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مهم:	يف	حالة	تشغيل	الوحدة	بشكل	غري	متوقع	أو	حدوث	أي	
مشكلة	يرجى	االتصال	باجلهة	املصنعة.

األجزاء	الصغرية
جتنب	استنشاق	أو	ابتالع	األجزاء	الصغرية.

مالحظات	خاصة
حيفظ	بعيًدا	عن	متناول	األطفال.

اإلبالغ	عن	احلوادث 1.5

بالنسبة	للمرىض/	املستخدمني/	األطراف	األخرى	يف	االحتاد	
األورويب	أو	يف	الدول	التي	لدهيا	نظم	رقابية	مماثلة	)الئحة	

EU/2017/745	اخلاصة	باألجهزة	الطبية(؛	يف	حال	وقوع	

حادث	خطري	أثناء	استخدام	هذا	اجلهاز	أو	نتيجًة	الستخدامه،	
يرجى	إبالغ	الرشكة	املصنعة	و/أو	ممثلها	املعتمد	والسلطة	املحلية	

بذلك.

املصنعة/املبيعات. 2 الرشكة 
يتوافر املزيد من املعلومات وامللحقات واملواد املستهلكة وقطع 

الغيار من:
PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim an der Brenz

Germany
www.vivanosystem.info

مقدمة. 3

مالحظات حول تعليامت التشغيل 3.1
تتضمن تعليامت التشغيل معلومات مهمة حول طريقة 

التشغيل اآلمنة والصحيحة والفعالة لوحدة الضغط السالب 
VivanoTec Pro. جيب قراءة واتباع تعليامت التشغيل بدقة.

تم	إعداد	تعليامت	االستخدام	هبدف	تعليم	املستخدم	طريقة	
التشغيل	وبصفته	كتيًبا	مرجعًيا. ال ُيسمح بإعادة طباعة، 
حتى مقتطفات منه، إال بموافقة خطية من قبل رشكة 

PAUL HARTMANN AG. جيب االحتفاظ بتعليامت 
التشغيل بالقرب من اجلهاز.

إن تنظيف وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro والعناية 
هبا وفحصها باإلضافة إىل تشغيلها بشكل صحيح يضمن سالمة 

تشغيلها وكفاءهتا، كام أن هذه اإلجراءات ال غنى عنها.
ال يمكن تنفيذ عمليات الصيانة واالختبارات	املتكررة 
واستبدال البطارية القابلة إلعادة الشحن إال بواسطة 
األفراد املتخصصني املرصح هلم بذلك من قبل رشكة 

.PAUL HARTMANN AG

املقصود 3.2 االستخدام	
ُتستخدم	وحدة	الضغط	السلبي	إلنشاء	ضغط	جوي	أقل	)سلبي(	

والتحكم	فيه	بمواضع	اجلروح	احلادة	أو	املزمنة	للمرىض	أثناء	
.)NPWT(	السلبي	بالضغط	اجلرح	معاجلة

مواصفات الوظيفة األساسية
يعمل الضغط السالب املتحكم فيه اخلارج من النظام عىل نزح 
اإلفرازات من اجلرح وشدف اجللد بعيًدا عن املناطق املحيطة 

باجلرح ورصفها إىل الضامدة ونظام األنابيب املرتبط هبا جلمعها 
يف حاوية اإلفرازات1 املخصصة لذلك. وباإلضافة إىل ذلك، 
يعمل الضغط السالب عىل حتفيز نمو اخلاليا2 ودوران الدم 

يف اجلرح3,4.

صمم	VivanoTec Pro	ليستخدم	فقط	بالتزامن	مع	نظام	
 PAUL HARTMANN AG	رشكة	من	Vivano

الة	إلجراء	العالج	بالضغط	السلبي،	 مالحظة:	لوضع	ضامدة	فعَّ
يلزم	وعىل	أقل	تقدير،	توفر	املكونات	األخرى	التالية:

 	VivanoMed Foam
 	Hydrofilm	الشفافة	الضامدة
 	VivanoTec Port	منفذ
 	VivanoTec	لوحدة	اإلفرازات	حاوية

مهم:	ال	جيوز	استخدام	وحدة	الضغط	السلبي	يف	االستخدامات	
غري	الطبية.

صمم	نظام	Vivano	ليستخدم	عىل	البرش	حرًصا.
ال	توجد	قيود	عامة	الستخدام	نظام	Vivano	مع	خمتلف	فئات	
املرىض	)مثل	البالغني	و/أو	األطفال(.	ومع	ذلك،	مل	يتم	اختبار	

استخدام	نظام	Vivano	يف	طب	األطفال.
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يمكن	استخدام	VivanoTec Pro	يف	املستشفيات	ومؤسسات	
الرعاية	وبيئات	الرعاية	املنزلية.

مهم:	ُيرجى	مراعاة	الظروف	البيئية	الواردة	يف	البيانات	الفنية.		
 انظر	فصل	البيانات	الفنية.

مل	يتم	اختبار	النظام	لالستخدام	يف	طب	الطوارئ	يف	عمليات	
اإلنقاذ	)مركبات	االنقاذ	ومواقع	احلوادث(.

مهم:	إن	VivanoTec Pro	غري	مناسب	لالستخدام	يف	بعض	
البيئات	اخلاصة	)مثل،	البيئات	التي	هبا	جماالت	كهرومغناطيسية	

قوية،	أو	معدات	جراحية	عالية	الرتدد،	أو	غازات	أو	سوائل	
قابلة	لالشتعال،	أو	غرف	األكسجني	عالية	الضغط،	أو	املناطق	

 انظر	فصل	االحتياطات	اخلاصة. العسكرية،...(.	

مهم:	ال	ُيستخدم	نظام	Vivano	إال	بواسطة	طبيب	أو	شخص	
مؤهل،	وذلك	وفًقا	لقانون	الدولة	التي	تقطن	فيها	وبام	يتفق	مع	

الطبيب. تعليامت	

يمكن	قيام	املريض	ببعض	اإلجراءات	وفًقا	لتقدير	الطبيب	
املعالج	وذلك	من	خالل	التدريب.	متت	اإلشارة	بصفة	خاصة	
إىل	اإلجراءات	التي	جيب	تنفيذها	بواسطة	الطبيب	أو	الشخص	
امُلؤهل	يف	تعليامت	التشغيل	هذه.	يمكن	للمريض	القيام	بجميع	
اإلجراءات	األخرى	بأمان	إذا	تم	تدريبه	من	قبل	الطبيب	املعالج.

مالحظة:	بالنسبة	للمرىض،	فهناك	معلومات	مهمة	متعلقة	باآلثار	
اجلانبية	التي	قد	حتدث	أثناء	املعاجلة	والتي	ينبغي	االنتباه	هلا		

 انظر	فصل	معلومات	إضافية	خاصة	باملرىض.

دواعي	االستعامل 3.3
ُيستخدم	نظام	Vivano	يف	اجلروح	ذات	األنسجة	املصابة	لدعم	

 VivanoMed	وضع	يمكن	الثانوي.	االلتئام	بنمط	شفائها
Foam	عىل	اجللد	غري	املصاب	وعىل	اجلروح	التي	تشفى	بنمط	

االلتئام	األويل	عند	منع	االتصال	املبارش	مع	البنية	املبطنة	من	خالل	
 VivanoTec Pro	ُيستخدم	اجلرح.	ملالمسة	مناسبة	طبقة	وضع
إلنشاء	الضغط	السلبي	املتحكم	فيه	يف	مواضع	اجلروح	احلادة	أو	

املزمنة.

1  Lalezari S, Lee CJ, Borovikova AA, Banyard DA, Paydar KZ, Wirth GA, Widgerow AD. (2016) Deconstructing negative pressure wound therapy. 
Int Wound J. doi:10.1111/iwj.12658

2  McNulty AK, Schmidt M, Feeley T, Kieswetter K. (2007) Effects of negative pressure wound therapy on fibroblast viability, chemotactic signaling, 
and proliferation in a provisional wound (fibrin) matrix. Wound Repair Regen. 15:838-46.

3  Chen SZ, Li J, Li XY, Xu LS. (2005) Effects of vacuum-assisted closure on wound microcirculation: an experimental study. Asian J Surg. 28:211-7.
4  Wackenfors A, Sjögren J, Gustafsson R, Algotsson L, Ingemansson R, Malmsjö M. (2004) Effects of vacuum-assisted closure therapy on inguinal 

wound edge microvascular blood flow. Wound Repair Regen. 12:600-6.
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نطاق التوصيل 3.4
تم اختبار وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro بدقة، 

وتعبئتها بعناية قبل شحنها.

حزام الكتفوحدة الضغط السالب

التعليقكابل التيار الكهربائي (خاص بكل بلد) حلقة	

التشغيل العبوة واحلشواتتعليامت 

أكياس	حمكمة	الغلق	لإلرسالمغذى التيار الكهربائي

ُيرجى التحقق من حمتويات العبوة للتأكد من أهنا كاملة بعد 
استالمها مبارشة.

) راجع املالحظة اخلاصة بالتوصيل(.

AR
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النقل والتخزين 3.5
جيب نقل وحدة الضغط السالب وختزينها يف علبة احلمل اخلاصة بجهاز VivanoTec Pro فقط. جيب توثيق التلف الناجم عن  	

النقل واإلبالغ عنه مبارشة.

قبل شحن وحدة الضغط السالب قم بتعبئتها يف احلقيبة البالستيكية املرفقة  	
حمكمة الغلق.

 قم بغلق احلقيبة من جانبها العلوي.  	
تأكد من بقاء أقل كمية هواء ممكنة يف احلقيبة عند غلقها.

	 .VivanoTec قم بتعبئة وحدة الضغط السالب يف عبوة
قم بتعبئة عبوة VivanoTec يف عبوة النقل. 	

رشح	العالمات	والرموز 3.6

االختصارات/الرموز املستخدمة يف تعليامت التشغيل

ُيرجى قراءة هذه املعلومات املهمة

غري معدة إلعادة االستخدام

تعداد•

خطوة	يف	عملية	

العالمات املستخدمة يف تعليامت التشغيل

حتذير، يرجى املراعاة بعناية

1212
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جهاز	طبي

املصنعة الرشكة	

التصنيع تاريخ	

REFرقم الطلب

SNرقم التسلسل

حُيفظ	املنتج	جاًفا

حيفظ	بعيًدا	عن	ضوء	الشمس

تنبيه

اطلع	عىل	تعليامت	االستخدام

مراعاة تعليامت التشغيل

درجات احلرارة

90%

15%

الرطوبة

1060 hPa

700 hPa

الضغط اجلوي

BF األجزاء املستخدمة من النوع

الرمز	املميز	للجهاز

القطبية

التيار	املبارش

IP22نوع احلامية

II فئة احلامية

ضامن التخلص من املنتج بطريقة 
مناسبة

لوح	ألياف	مموج

 

20

الرموز املوجودة عىل وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro ومغذى التيار الكهربائي
AR
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اإلعداد والتشغيل األويل. 4

نظرة عامة عىل اجلهاز 4.1

اجلانب األمامي

شاشة تعمل باللمس (شاشة حساسة للمس)1

التشغيل2 التشغيل/إيقاف  مفتاح 

حاوية اإلفرازات (ال تعد جزًءا من نطاق التوصيل)3

مفتاح إلغاء قفل حاوية اإلفرازات4

املوصل5

منظر جانبي

التعليق6 حلقة	

مقبس الشحن7

8USB منفذ

اجلانب اخللفي

مفتاح إلغاء قفل حاوية اإلفرازات9

وصالت حاوية اإلفرازات10

لوحة النوع11

توجيه احلاوية12

األجزاء املستخدمة من اجلهاز:
مغذى التيار الكهربائي، والغطاء األمامي، والغطاء اخللفي، ومفتاح	إلغاء	قفل	

حاوية	اإلفرازات، ومفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل، وغطاء USB، ولوحة 
القاعدة، وحلقة	التعليق األجزاء التي يمكن الوصول إليها يف اجلهاز:

موصل التيار املستمر
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املفاتيح والرموز 4.2
وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro مزودة بشاشة تعمل باللمس. يتم تشغيل اجلهاز من خالل ملس والضغط عىل املفاتيح 

املوجودة عىل الشاشة التي تعمل باللمس.

املفاتيح
الوظيفةالتسميةاملفتاح

التشغيل/ مفتاح 
إيقاف التشغيل

اضغط عىل املفتاح ملدة ثانيتني. يقوم بتشغيل وحدة الضغط السالب 
وإيقاف تشغيلها.

يبدأ املعاجلة.مفتاح البدء

يعمل عىل وقف املعاجلة.مفتاح اإليقاف

القائمة يستدعي قائمة اإلعدادات.مفتاح 

يعمل عىل زيادة قيم التيار.مفتاح عالمة الزائد

يعمل عىل تقليل قيم التيار.مفتاح عالمة الناقص

يعمل عىل تشغيل الوضع املستمر.مفتاح الوضع املستمر
بعد التفعيل، يتحول احلد املحيط باملفتاح إىل اللون األبيض.

يعمل عىل تشغيل الوضع املتقطع.مفتاح الوضع املتقطع
بعد التفعيل، يتحول احلد املحيط باملفتاح إىل اللون األبيض.

يعمل عىل حفظ اإلعدادات اجلديدة والعودة إىل القائمة الرئيسية.حفظ/عودة
مهم! إذا مل يتم حفظ اإلعدادات اجلديدة، انتظر حتي يعود النظام تلقائًيا إىل 

السابقة. القائمة 
يستغرق هذا 30 ثانية تقريًبا.

يتحرك ألعىل يف القائمة.أعىل

يتحرك ألسفل يف القائمة.أسفل

يعمل عىل إيقاف تشغيل رسالة التحذير وإخفاءها.إغالق

يستدعي معلومات حول وحدة الضغط السالب مثل رقم التسلسل وإصدار معلومات
الربنامج وبيانات التشغيل.

يعمل عىل تصفية رسائل سجل األحداث.التصفية

AR
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الرموز
التعريفالرمز

يعرض مستوى شحن البطارية.  

جاري شحن البطارية

قفل املفتاح ممكن

قفل املفتاح معطل

مؤرش الترسيب.
ال يكون هذا الرمز مرئًيا إال أثناء تشغيل املضخة.

رمز أخرض يومض ببطيء
رمز أخرض يومض برسعة 

-	 ال يوجد حاالت ترسب يف النظام
-	  يوجد ترسب مقبول يف النظام

-	  يف حالة حدوث ترسب غري مقبول يف النظامرمز أمحر يومض

بعد دقيقتني يف هذا الوضع، تصدر رسالة حتذير بحدوث ترسب.
يشري إىل أنه قد تم إخفاء رسالة حتذير.

ينطفئ الرمز بمجرد إصالح سبب رسالة التحذير بحدوث ترسب.

USB تم توصيل وحدة

إضاءة	الشاشة 4.3

النهاري/اللييل الوضع 
تتفاعل وحدة الضغط السالب تلقائًيا مع ظروف اإلضاءة املحيطة يف الغرفة وتعيد ضبط سطوع الشاشة.

إيقاف تشغيل الشاشة أثناء التشغيل عىل البطارية
يتم إيقاف تشغيل إضاءة الشاشة بعد 5 دقائق أثناء التشغيل باستخدام البطارية.

1616
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إعداد وحدة الضغط السالب لالستخدام 4.4

تنبيه! خطر التعثر. خطر االختناق.
يمكن أن تتسبب كابالت التيار الكهربائي واألحزمة واألنابيب امللقاة بإمهال يف التعرض خلطر التعثر أو االختناق.

احرص دائاًم عىل وضع كابل التيار الكهربائي واألحزمة واألنابيب بطريقة آمنة.	 

مهم!
اخرج وحدة الضغط السالب من العبوة بحرص.	 
امسك وحدة الضغط السالب بإحكام وال تسقطها.	 
ال تقم بتشغيل وحدة الضغط السالب إال باستخدام مغذي التيار الكهربائي األصيل املرفق.	 
الوقت املطلوب للوصول من احلد األدنى أو احلد األقىص من درجة حرارة التخزين إىل درجة حرارة االستخدام 	 

ال يقل عن ساعتني.

موقع تثبيت وحدة الضغط السالب وموضعها
يمكن محل وحدة الضغط السالب بواسطة املريض أو تثبيتها بالقرب منه. بعد تثبيت اجلهاز، تأكد من أنه يف وضع مستقر ومن عدم 

إمكانية سقوطه. ُيرجى دائاًم وضع األنابيب مرختية دون شدها.
جيب عدم تثبيت وحدة الضغط السالب بالقرب من أجهزة أخرى أو فوقها مبارشة.

تثبيت	اجلهاز	يف	وضع	عموي	بقدر	اإلمكان	أو	تعليقه 	
وضعه	فوق ضامدة اجلرح بمسافة ال تزيد عن 1 مرت 	
ارتفاع االستخدام العادي 1 مرت 	
جيب أن يسهل الوصول إىل الوصالت املوصلة باملقبس والتي يمكن فصلها 	

شحن البطارية

مهم!
قبل تشغيل الوحدة ألول مرة، جيب أن تكون البطارية مشحونة متاًما. 

يمكن فقط استخدام مغذي التيار الكهربائي األصيل وكابل التيار 
الكهربائي (املوضوعان عليهام عالمة VivanoTec Pro) للشحن. ينبغي 

شحن وحدة الضغط السالب يف مكان بارد بقدر اإلمكان وبعيًدا عن ضوء 
الشمس املبارش. قد يتسبب عدم استخدام اإلجراءات الصحيحة يف تعرض 

وحدة الضغط السالب لتلف شديد. ال يغطي الضامن التلف الناجم عن 
التعامل مع الوحدة بطريقة غري صحيحة.

1 املوجود يف وحدة  	 أدخل قابس مغذى التيار الكهربائي يف املقبس 
الضغط السالب.

1
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قم بتوصيل مغذى التيار الكهربائي بكابل التيار الكهربائي اخلاص بكل بلد. 	
قم بتوصيل قابس الكهرباء (وسيلة لعزل مأخذ التيار الكهربائي الرئييس) بمقبس  	

التيار الكهربائي الرئييس.
. يظهر رمز الشحن عىل وحدة الضغط السالب 

، افصل اجلهاز عن مقبس التيار الكهربائي  	 بعد شحن البطارية متاًما 
الرئييس. وللقيام بذلك، افصل القابس عن مقبس التيار الكهربائي الرئييس 
وافصل قابس مغذى التيار الكهربائي عن املقبس املوجود يف وحدة الضغط 

السالب.
يمكن أيًضا تشغيل اجلهاز أثناء توصيله بمغذى التيار الرئييس (التشغيل  	

باستخدام التيار الكهربائي الرئييس).

معلومات
تعطي وحدة الضغط السالب إشارة عندما يكون شحن البطارية 

منخفًضا. تظهر رسالة حتذير عىل الشاشة التي تعمل باللمس.
 انظر الفصل "رسائل التحذير"

إذا كانت البطارية منخفضة جًدا، يتم إيقاف تشغيل وحدة الضغط 
تلقائًيا. السالب 

التعليق حلقة	

ربط وحدة الضغط السالب بحلقة	التعليق
يمكن ربط جهاز VivanoTec Pro بسهولة باستخدام حلقة	التعليق.

عىل سبيل املثال، بقضبان الرسير أو الطاولة.

ربط حلقة	التعليق
قم أوالً بإدخال حلقة	التعليق يف التجويف املوجود يف أحد اجلوانب، ثم أدخل  	

الطرف الثاين من احللقة (مع الضغط قلياًل) يف التجويف الثاين.

1818

IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   18IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   18 30.06.20   16:5430.06.20   16:54



حزام الكتف

مشبك حزام لتثبيت احلزام يف حلقة	التعليق (طويل)1

مشبك حزام لتثبيت احلزام يف حلقة	التعليق (طويل)2

مشبك حزام لتثبيت احلزام يف حلقة	التعليق (قصري)3

حلقة لربطه يف الرسير4

حزام الكتف
1 يف جانب حلقة	التعليق. 	 قم بتثبيت مشبك احلزام 
2 يف اجلانب اآلخر من حلقة	التعليق. 	 قم بتثبيت مشبك احلزام 

تثبيت وحدة الضغط السالب يف رسير املريض
	 . 3 2 وثبته يف املشبك  افصل مشبك احلزام 
4 حول قضيب الرسير واغلقها. 	 ضع احللقة 

حقيبة احلمل
أدخل وحدة الضغط السالب املزودة بحاوية اإلفرازات سعة 300 مل يف  	

حقيبة احلمل.
اغلق حقيبة احلمل باستخدام السحاب. 	
أخرج أنابيب احلاوية من اجلهة العليا يف احلقيبة من الفتحة املوجودة يف السحاب. 	

مهم!
جتنب تعلق األنبوب بالسحاب.

يمكن دائاًم رؤية الشاشة اخلاصة بوحدة الضغط السالب من خالل فتحة العرض.

3
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حاوية اإلفرازات 4.5
ال	يمكن	تنفيذ	اإلجراءات	الواردة	يف	هذا	الفصل	إال	من	قبل	الطبيب	أو	الشخص	

امُلؤهل.

مهم!
تعد حاوية اإلفرازات اخلاصة بوحدة الضغط السالب من املكونات 

املعقمة، وبالتايل يمكن استخدامها يف البيئات اجلراحية املعقمة.

إدخال حاوية اإلفرازات
قم بإخراج حاوية اإلفرازات بعناية من الغالف املعقم. 	

تنبيه.
جيب عدم السامح جلزء األنبوب املتصل بالسقوط عىل سطح غري معقم.

أدخل حاوية اإلفرازات بزاوية مائلة قلياًل يف فتحة التوجيه اخلاصة بوحدة  	
 . 1 الضغط السالب 

قم بإمالة حاوية اإلفرازات يف اجتاه وحدة الضغط السالب حتي تتصل متاًما  	
. 2 بمفتاح إلغاء القفل األزرق 

اسحب بلطف حاوية اإلفرازات للتأكد من تركيبها بشكل حمكم بوحدة  	
الضغط السالب.

إخراج حاوية اإلفرازات
أخرج حاوية اإلفرازات. 	

  انظر الفصل "توصيل وحدة الضغط السالب بمجموعة تضميد اجلروح 
وفصلها عنها" 

2 يف وحدة الضغط السالب. 	 اضغط عىل مفتاح إلغاء القفل األزرق 
قم بإمالة حاوية اإلفرازات قلياًل وإخراجها. 	
ختلص من حاوية اإلفرازات بطريقة سليمة. 	

يرجى مراعاة اللوائح املحلية.

2

1

2
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توصيل وحدة الضغط السالب بمجموعة تضميد اجلروح وفصلها عنها

تنبيه!
تأكد من اتصال موصالت األنابيب ببعضها البعض بطريقة صحيحة دائاًم لتجنب أي عطل.	 
الستخدام جمموعة تضميد اجلروح، اتيع تعليامت استخدام جمموعة تضميد اجلروح.	 

التوصيل
قم بإحلاق موصالت حاوية اإلفرازات (هنايات األنابيب) باملوصالت املوجودة يف  	

. 1 جمموعة تضميد اجلروح 

الفصل
	 . 2 اضغط عىل أداة إلغاء القفل يف جانب امُلوصل مع االستمرار يف الضغط 

	 . 3 اسحب الطرفني بعيًدا عن بعضهام البعض 

التخلص من املنتج
قبل التخلص منه، قم بإزالة السدادة من املوصل وتوصيله بتجويف  	

. 4 اإلفرازات 
هذا يضمن عدم خروج أي إفرازات من احلاوية.

1
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الوظائف األساسية. 5
ال	يمكن	تنفيذ	اإلجراءات	الواردة	يف	هذا	الفصل	إال	من	قبل	الطبيب	أو	الشخص	

امُلؤهل.

تشغيل	وحدة	الضغط	السالب	وإيقاف	تشغيلها 5.1

تشغيل وحدة الضغط السالب
اضغط عىل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل  ملدة ثانيتني. 	

يتم عرض القائمة الرئيسية.

إيقاف تشغيل وحدة الضغط السالب
اضغط عىل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل  ملدة ثانيتني. 	

يتم إيقاف تشغيل وحدة الضغط السالب تلقائًيا.
جيب أن يكون قفل املفتاح معطاًل.

التشغيل	األويل 5.2

تشغيل وحدة الضغط السالب
اضغط عىل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل  ملدة ثانيتني. 	

بعد بدء التشغيل ألول مرة، يتم عرض قائمة حتديد اللغة.
اضغط عىل اللغة املطلوبة. 	

تظهر عالمة بجانب اللغة املحددة.
	 . قم بتأكيد االختيار بالضغط عىل 

تظهر قائمة ضبط الوقت.
	 . أدخل الوقت بالضغط عىل املفاتيح  و 
	 . أدخل يوم األسبوع بالضغط عىل املفاتيح  و 
اضغط عىل احلقل األزرق بجوار “التوقيت	الصيفي” إذا كنت ترغب يف أن  	

يتم تغيري الساعة تلقائًيا إىل التوقيت الصيفي.
	 . قم بتأكيد االختيار بالضغط عىل 

يتم عرض القائمة الرئيسية مرة أخرى.

التحقق	من	عمل	الشاشة	بطريقة	صحيحة 5.3
ابدأ املعاجلة دون استخدام حاوية إفرازات. 	
قم بتغطية الفتحة اليرسى املوجودة يف اجلانب اخللفي من اجلهاز يدوًيا. 	

تظهر رسالة التحذير "حاوية اإلفرازات ممتلئة" بعد بضع ثواين.

املتقطع الوضع 

املستمر الوضع 

الرئيسية القائمة 

قائمة حتدي اللغة

الصيفي التوقيت 

األربعاء

ضبط الوقت

ملم	زئبق

2222

IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   22IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   22 30.06.20   16:5430.06.20   16:54



قفل املفتاح 5.4

قفل املفتاح التلقائي
حتتوي وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro عىل قفل مفتاح تلقائي.

إذا مل يتم ملس الشاشة التي تعمل باللمس ملدة تزيد عن دقيقة واحدة، فيتم متكني 
. 1 قفل املفتاح التلقائي 

ويمنع ذلك من عمل أي إدخاالت غري مقصودة.

أثناء التشغيل باستخدام البطارية، تتوقف إضاءة الشاشة بعد 5 دقائق.

فتح	قفل	املفتاح
	 . اضغط عىل املفتاح 

. قفل املفتاح ممكنًا. ويتم اإلشارة إىل ذلك بالرمز 

تعطيل قفل املفتاح
اضغط لفرتة قصرية عىل الشاشة التي تعمل باللمس أو اضغط عىل مفتاح  	

التشغيل. التشغيل/إيقاف 
. يؤدي ذلك إىل تنشيط الشاشة التي تعمل باللمس ويظهر مفتاح 

	 . 1 اضغط عىل مفتاح  
. 2 يؤدي ذلك إىل تفعيل املفتاح الوامض الثاين  

	 . 2 اضغط عىل مفتاح  
وهبذا يتم تعطيل قفل املفتاح.

ويتم اإلشارة إىل ذلك برمز  املفتوح الوامض.

املستمر الوضع 

1

قفل املفتاح ممكن

املستمر الوضع 

2

تعطيل قفل املفتاح

1

ملم	زئبق

زئبق ملم	
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اإلعدادات. 6
ال	يمكن	تنفيذ	اإلجراءات	الواردة	يف	هذا	الفصل	إال	من	قبل	الطبيب	أو	الشخص	

امُلؤهل.

	 . يف القائمة الرئيسية، اضغط عىل مفتاح 
تظهر قائمة اإلعدادات

العودة إىل القائمة الرئيسية
. اضغط عىل املفتاح 

	اللغة 6.1
اضغط عىل اللغة يف قائمة اإلعدادات 	

تظهر قائمة حتديد اللغة.
اضغط عىل اللغة املطلوبة. 	

يتم وضع عالمة عىل اللغة املحددة.
، قم بالتمرير للصفحة التالية التي حتتوي عىل املزيد  	 باستخدام املفاتيح  و 

من اللغات.
	 . قم بتأكيد االختيار بالضغط عىل 

يتم عرض القائمة الرئيسية مرة أخرى.

ضبط	التوقيت	املحيل 6.2
اضغط عىل ضبط	التوقيت	املحيل يف قائمة اإلعدادات. 	

تظهر قائمة ضبط الوقت.
	 . أدخل الوقت بالضغط عىل املفاتيح  و 
اضغط عىل احلقل األزرق بجوار “التوقيت	الصيفي” إذا كنت ترغب يف أن  	

يتم تغيري الساعة تلقائًيا إىل التوقيت الصيفي.
	 . قم بتأكيد االختيار بالضغط عىل 

يتم عرض القائمة الرئيسية مرة أخرى.

سجل	األحداث 6.3
يتم عرض األحداث (اإلعدادات ورسائل اخلطأ) يف سجل األحداث. تكفي ذاكرة 

اجلهاز لتخزين سجل األحداث عىل مدار مدة اخلدمة بأكملها. ال يتم فقدان الذاكرة 
حتى بعد إيقاف تشغيل اجلهاز أو يف حالة فقد التيار الكهربائي.

اسرتجاع سجل األحداث
اضغط عىل سجل	األحداث. 	

يتم استدعاء سجل األحداث. يتم هنا تسجيل أكثر األحداث أمهية باإلضافة 
إىل الوقت.

التصفح يف األيام
	 . تصفح السجالت اليومية باستخدام املفاتيح  و 

اللغة

املحيل التوقيت  ضبط 

سجل األحداث

املصنع إعدادات 

قائمة اإلعدادات

قائمة حتديد اللغة

الصيفي التوقيت 

األربعاء

ضبط التوقيت املحيل

التشغيل إيقاف 
تشغيل
بدء

إيقاف
بدء
ممتلئة اإلفرازات  حاوية 
لتخبط ا

سجل األحداث
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التمرير عرب سجل األحداث
 	. يمكن التمرير عرب سجل األحداث باستخدام املفاتيح  و 

تصفية سجل األحداث
	 . اضغط عىل املفتاح 

تظهر مجيع األحداث القابلة للتسجيل.
يف إعدادات املصنع، يتم عرض مجيع األحداث.

اضغط عىل األحداث التي ال تريد عرضها بعد اآلن. 	
يتم حذف عالمة التحديد املوجودة بجانب العنرص. لن يتم عرض احلدث يف سجل 

األحداث بعد اآلن.
	 . قم بتأكيد االختيار بالضغط عىل 

يتم عرض سجل األحداث الذي تم تصفيته.

معلومات
يمكن إظهار وإخفاء األحداث أيًضا يف جمموعات.

إعدادات	املصنع 6.4
اضغط عىل إعدادات	املصنع يف قائمة اإلعدادات. 	

سيطرح عليك السؤال مرة أخرى:
"هل ترغب يف العودة إىل إعدادات املصنع؟"

اضغط عىل “نعم” 	
يتم استعادة إعدادات املصنع.

اضغط عىل “ال” 	
لن يتم استعادة إعدادات املصنع. يتم عرض القائمة الرئيسية مرة أخرى.

6.5 USB	منفذ
 PAUL HARTMANN	عمل	طاقم	بواسطة	إال	USB	منفذ	استخدام	يمكن	ال
AG	لنقل	البيانات.	ال	جيوز	توصيل	أي	جهاز	USB	آخر	بوحدة	الضغط	السلبي	

 VivanoTec Pro
يمكن أن يؤدي االتصال بشبكات تكنولوجيا املعلومات إىل تعرض املرىض أو عاميل 

التشغيل أو أفراد آخرين ملخاطر غري معروفة مسبًقا.
ينبغي حتديد هذه املخاطر وحتليلها وتقييمها والتحكم فيها بواسطة املنظمة املسؤولة 

عن هذه األمور.
يمكن أن تتسبب التغيريات التي تطرأ عىل شبكات تكنولوجيا املعلومات يف التعرض 

ملخاطر جديدة تتطلب إجراء حتليالت إضافية.

سجل أحداث اجلهاز

املعاجلة إعدادات 

التحذير رسائل 

التشغيل تشغيل/إيقاف 
مأخذ التيار الكهربائي/البطارية
املفتاح قفل 

)ضبط( الضغط 
املعاجلة وضع 
املعاجلة بدء/إيقاف 

التلقائي التشغيل  إيقاف 
ممتلئة اإلفرازات  حاوية 
الشحن فارغة  البطارية 
لتخبط ا

مسدود أنبوب 

البطارية صيانة 
الترسيب

السكون
فني خلل	

هل ترغب يف العودة إىل 
إعدادات املصنع؟

نعم ال
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املعاجلة بالضغط السالب. 7
ال	يمكن	تنفيذ	اإلجراءات	الواردة	يف	هذا	الفصل	إال	من	قبل	الطبيب	أو	الشخص	

امُلؤهل.

يتوافر وضعني للمعاجلة:
الوضع املستمر 	
الوضع املتقطع 	

الوضع املستمر
إن إعداد املصنع يف الوضع املستمر هو 125 ملم زئبق.

وبشكل عام، يتم دائاًم حفظ أحدث اإلعدادات.

ضبط	الضغط	السالب 7.1

الوضع املستمر 7.1.1
يعمل الضغط عىل املفتاح  عىل زيادة الضغط السالب بمعدل	5	ملم	زئبق	 	

لكل	ضغطة.
يعمل الضغط عىل املفتاح  عىل خفض الضغط السالب بمعدل 5 ملم زئبق  	

لكل ضغطة.

الوضع املتقطع 7.1.2
الوضع املتقطع

عىل عكس الوضع املستمر الذي يعمل بضغط سالب ثابت، يسمح الوضع املتقطع 
باملعاجلة بفرتات ضغط متغرية.

تشغيل الوضع املتقطع
	 . 1 اضغط عىل املفتاح 

يتم تفعيل الوضع املتقطع.
يتحول احلد املحيط باملفتاح إىل اللون األبيض.

املتقطع الوضع 

املستمر الوضع 

1

ملم	زئبق

املتقطع الوضع 

املستمر الوضع 

الرئيسية القائمة 
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إن إعداد املصنع بالنسبة للوضع املتقطع هو 125 ملم زئبق ملدة 5 دقائق و20 ملم 
زئبق ملدة دقيقتني.

يتم دائاًم حفظ أحدث إعداد.

	 . 2 اضغط عىل املنطقة 
يتم عرض القائمة الرئيسية اخلاصة بالوضع املتقطع.

اضغط عىل القيمة التي تريد تغيريها. 	
يتحول احلقل املتأثر إىل اللون األبيض.

اضغط عىل املفتاح  أو  لتعيني القيمة التي تريدها. 	
	 . قم بتأكيد االختيار بالضغط عىل 

يتم عرض الوضع املتقطع الذي تم تفعيله.

مهم!
يعمل الضغط عىل املفتاح  عىل غلق قائمة الوضع املتقطع وحفظ القيم. 

إذا كنت ال تريد حفظ القيم اجلديدة، انتظر دون ملس الشاشة التي تعمل 
باللمس حتى تنتقل الشاشة إىل القائمة الرئيسية. 

بدء	املعاجلة 7.2

تنبيه!
للوصول إىل الضغط السالب املناسب يف النظام كام تم ضبطه، حتقق من 
توصيل مجيع الوصالت بشكل صحيح ومن أن مجيع بارامرتات املعاجلة 

قد تم ضبطها.

حدد وضع املعاجلة املطلوب. 	
	 . اضغط عىل املفتاح 

يبدأ تشغيل وحدة الضغط السالب ويتولد الضغط السالب املحدد.

املعاجلة 7.3 إيقاف/إهناء	
	 . اضغط عىل املفتاح 

يتم إيقاف أو إهناء املعاجلة.

مهم!
إذا مل تبدأ املعاجلة يف غضون الـ 30 دقيقة السابقة، تظهر رسالة التحذير 

بالسكون.
 انظر الفصل "رسالة حتذير بالسكون".

املتقطع الوضع 

5
2

125
20

املستمر الوضع 

2

نطاق التغيري بالنسبة لإلعدادات

ضبط القيم

دقيقة

زئبق ملم	

زئبق ملم	 دقيقة

زئبق ملم	

زئبق دقيقة/ملم	
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رسائل التحذير. 8
ال	يمكن	تنفيذ	اإلجراءات	الواردة	يف	هذا	الفصل	إال	من	قبل	الطبيب	أو	الشخص	امُلؤهل.

إذا مل يكن هناك معلومات أخرى ستظهر مع وصف رسائل التحذير الفردية، فيكون وقت االنتظار للكشف عن حالة رسالة 
التحذير أو لتوليد إشارة رسالة التحذير أقل من ثانية واحدة يف كل حالة. ويف حالة وجود معلومات متضاربة بشأن الفرتة الزمنية، 

فإن املدة الفعلية تعتمد عىل وقت قياس الضغط.

املتقطع الوضع 

املستمر الوضع 

21

توجد رسالة التحذير1

تم إخفاء رسالة التحذير2

2  (، يتم عرض رسالة  1 أو  بالضغط عىل رمز رسالة التحذير )  
التحذير مرة أخرى.

يتوافق ترتيب أولوية رسائل التحذير مع اجلدول التايل، حيث يكون برتتيب تنازيل حسب األولوية.

إيقاف التشغيل التلقائي
يف حالة عدم توصيل مغذي التيار الكهربائي بالرغم من تكرار ظهور رسالة التحذير 

"البطارية فارغة الشحن!"، يتوقف تشغيل وحدة الضغط السالب تلقائًيا بعد دقيقة 
واحدة من ظهور رسالة التحدير.

مهم!
يمكن تشغيل وحدة الضغط السالب مرة أخرى بعد إعادة توصيل كابل 

التيار الكهربائي، وبالتايل يتم شحن البطارية القابلة إلعادة الشحن.

التلقائي التشغيل  إيقاف 

تلقائًيا اجلهاز  تشغيل  إيقاف  سيتم 
يف غضون بضع دقائق.

الكهربائي التيار  قابس  بتوصيل  قم 

زئبق ملم	
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األنبوب مسدود
تظهر رسالة التحذير "األنبوب مسدود" عندما تكتشف وحدة الضغط السالب حالة 

انسداد يف حاوية اإلفرازات أو نظام األنابيب.
ترتاوح مدة االنتظار حتى يتم حتديد حالة رسالة التحذير ما بني 3.5 و8.5 دقائق 

(+/5- ثواين).

حتذير!
إن	اجلهاز	غري	قادر	عىل	حتديد	االنسداد	إلعدادات	الضغط	السالب	األقل	من	
50	ملم	زئبق. وهلذا السبب، جيب فحص ضامدة اجلرح بانتظام للتحقق	من	

أن	ضغط	الرغوة	صحيح.

قد تظهر رسالة التحذير هذه لألسباب التالية.
وجود التواء يف نظام األنابيب 	
ضع األنبوب بطريقة متنع حدوث التواء. 	
انسداد عند نقاط التوصيل 	
قم بفحص مجيع نقاط التوصيل للكشف عن حاالت االنسداد املحتمل حدوثها  	

أو الوصالت غري الصحيحة.
قم بفحص حاوية اإلفرازات 	
	 . اضغط عىل املفتاح 

يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 5 دقائق.

مهم!
يف حالة تعذر إصالح اخلطأ باستخدام التدابري املذكورة أعاله، ينبغي تغيري 

حاوية اإلفرازات.

الترسيب
تظهر رسالة اخلطأ هذه يف حالة حدوث ترسيب يف النظام وال يمكن لوحدة الضغط 

السالب التعامل معه.
تبلغ مدة االنتظار حتى يتم حتديد حالة رسالة التحذير دقيقتني (+/-5 ثواين).

افحص ضامدة اجلرح للكشف عن أي ترسيب حمتمل. 	
افحص مجيع الوصالت للكشف عن حاالت الترسيب. 	
حتقق من إحكام توصيل حاوية اإلفرازات بوحدة الضغط السالب. 	

يف حالة عدم التمكن من إصالح حالة الترسيب من خالل هذه التدابري، فقد يكون 
من األفضل استبدال ضامدة اجلرح ونظام األنابيب.

	 . اضغط عىل املفتاح 
يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 5 دقائق

مسدود األنبوب 

1. افحص األنبوب للكشف عن حاالت االلتواء
2. افحص الوصالت

3. افحص حاوية اإلفرازات

الترسيب

1. افحص ضامدة اجلرح
2. افحص الوصالت وحاوية اإلفرازات

AR
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خلل فني
مل تعد وحدة الضغط السالب تعمل عىل نحو صحيح، ومن املحتمل أن تكون 

للتلف. تعرضت 
مل تعد وحدة الضغط السالب يف حالة تسمح بالتشغيل. قم بإعادهتا إىل املوزع  	

 PAUL HARTMANN AG املتخصص الذي قمت برشائها منه أو إىل رشكة
وإصالحها. لفحصها 

حاوية اإلفرازات ممتلئة
تبلغ مدة االنتظار حتى يتم حتديد حالة رسالة التحذير 2 - 47 ثانية (+/-1 ثواين).

يمكن أن تظهر رسالة اخلطأ هذه لألسباب التالية.
حاوية اإلفرازات ممتلئة. 	
قم بتغيري حاوية اإلفرازات. 	
انسداد فلرت البكترييا يف حاوية اإلفرازات. إذا ابتل	فلرت	البكترييا نتيجة لإلفرازات  	

فسوف يتعرض لالنسداد.
قم بتغيري حاوية اإلفرازات. 	

	 . اضغط عىل املفتاح 
يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 5 دقائق

مهم!
لتجنب تعرض الفلرت لالنسداد، جيب أن تظل دائاًم وحدة الضغط السالب 

يف وضع مستقيم وعدم ميلها.
جيب	إعادة	العالج	بعد	تغيري	وعاء	اإلفرازات.

 انظر	فصل	بدء	العالج.

البطارية فارغة الشحن
تظهر رسالة التحذير "البطارية فارغة الشحن" عندما يكون وقت التشغيل املتبقي 

أقل من ساعة واحدة.
قم بتوصيل مغذي التيار الكهربائي يف أرسع وقت ممكن.

	 . اضغط عىل املفتاح 
يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 15 دقيقة.

يمكن استمرار املعاجلة يف ذلك الوقت دون توقف.

مهم!
يف حالة جتاهل رسالة التحذير هذه، يتوقف تشغيل وحدة الضغط السالب 

تلقائًيا حلامية البطارية.
 انظر الفصل "إيقاف التشغيل التلقائي".

فني خلل 

للصيانة. املنتج  إرجاع  يرجى 

ممتلئة اإلفرازات  حاوية 

ُيرجى تغيري حاوية اإلفرازات

الشحن فارغة  البطارية 

الكهربائي التيار  قابس  بتوصيل  قم 
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التخبط
مل تعد وحدة الضغط السالب تعمل عىل نحو صحيح، ومن املحتمل أن تكون 

للتلف. تعرضت 
مل تعد وحدة الضغط السالب يف حالة تسمح بالتشغيل. قم بإعادهتا إىل املوزع  	

 PAUL HARTMANN AG املتخصص الذي قمت برشائها منه أو إىل رشكة
وإصالحها. لفحصها 

	 . اضغط عىل املفتاح 
لن تظهر رسالة التحذير مرة أخرى حتى يتم إعادة تشغيل وحدة الضغط السالب.

رسالة حتذير بالسكون
مل تبدأ املعاجلة خالل الـ 30 دقيقة املاضية.

	 . اضغط عىل املفتاح 
قم بتعطيل قفل املفتاح. 	

يتم عرض القائمة الرئيسية مرة أخرى.
ابدأ املعاجلة أو قم بإيقاف تشغيل وحدة الضغط السالب. 	

سيتم تكرار رسالة التحذير بعد 30 دقيقة يف حالة إخفاؤها.

جتاوز مدة خدمة البطارية
عند الوصول إىل هناية فرتة استخدام البطارية القابلة إلعادة الشحن، تظهر رسالة 

حتذير يف كل مرة يتم فيها تشغيل وحدة الضغط السالب.

استبدل البطارية يف أقرب وقت ممكن من الرشكة املصنعة لتجنب تعطلها.

قد يتسبب استبدال البطارية بواسطة أفراد غري مدربني بشكل كاف يف 
التعرض ملخاطر.

	 . اضغط عىل املفتاح 
لن تظهر رسالة التحذير مرة أخرى حتى يتم إعادة تشغيل وحدة الضغط السالب.

لتخبط ا

للصيانة. املنتج  إرجاع  يرجى 

اجلهاز غري نشط

30	دقيقة مل	توجد	أي	عملية	معاجلة	قيد	التشغيل	ملدة	

جتاوز
البطارية خدمة  مدة 

للصيانة. املنتج  إرجاع  يرجى 
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معلومات إضافية للمرىض. 9

رسائل التحذير 9.1

إيقاف التشغيل التلقائي
يف حالة عدم توصيل مغذي التيار الكهربائي بالرغم من تكرار ظهور رسالة التحذير 

"البطارية فارغة الشحن"، يتوقف تشغيل اجلهاز تلقائًيا.
ُيرجى توصيل مغذي التيار الكهربائي دون أي تأخري. 	

 انظر "البطارية فارغة الشحن".
إذا توقف تشغيل وحدة الضغط السالب، قم بإبالغ الطبيب املعالج أو طاقم  	

التمريض عىل الفور.

1 املوجود يف وحدة الضغط  	 أدخل قابس مغذى التيار الكهربائي يف املقبس 
السالب.

قم بتوصيل مغذى التيار الكهربائي بكابل التيار الكهربائي اخلاص بكل بلد. 	
قم بتوصيل قابس الكهرباء بمقبس التيار الكهربائي الرئييس. 	

عىل شاشة وحدة الضغط السالب، ُيظهر الرمز املتحرك  حالة الشحن "جاري 
شحن البطارية".

األنبوب مسدود
تظهر هذه الرسالة إذا كشف اجلهاز عن وجود حالة انسداد يف احلاوية أو نظام 

األنابيب (مثل حاالت االلتواء).
ُيرجى فحص األنبوب للكشف عن حاالت االلتواء وإصالحها إن كانت  	

موجودة.
يف حاالت تكرار ظهور الرسالة، قم بإخطار طبيبك املعالج أو طاقم التمريض  	

عىل الفور.
	 . اضغط عىل املفتاح 

يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 5 دقائق.

الترسيب
تظهر رسالة التحذير هذه إذا كشف النظام عن وجود ترسيب ال يمكن لوحدة 

الضغط السالب التعامل معه.
قم بإخطار طبيبك املعالج أو طاقم التمريض عىل الفور. 	
	 . اضغط عىل املفتاح 

يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 5 دقائق.

التلقائي التشغيل  إيقاف 

تلقائًيا اجلهاز  تشغيل  إيقاف  سيتم 
يف غضون بضع دقائق.

الكهربائي التيار  قابس  بتوصيل  قم 

مسدود األنبوب 

1. افحص األنبوب للكشف عن حاالت االلتواء
2. افحص الوصالت

3. افحص حاوية اإلفرازات

الترسيب

1. افحص ضامدة اجلرح
2. افحص الوصالت وحاوية اإلفرازات
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خلل فني
مل تعد وحدة الضغط السالب تعمل عىل نحو صحيح، ومن املحتمل أن تكون 

للتلف. تعرضت 
قم بإخطار طبيبك املعالج أو طاقم التمريض عىل الفور. 	

حاوية اإلفرازات ممتلئة
تظهر هذه الرسالة عندما تكون حاوية اإلفرازات ممتلئة.

قم بإخطار طبيبك املعالج أو طاقم التمريض عىل الفور. جيب تغيري حاوية  	
اإلفرازات دون أي تأخري، حتى ال تتوقف املعاجلة.

	 . اضغط عىل املفتاح 
يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 5 دقائق.

البطارية فارغة الشحن
تظهر هذه الرسالة عندما يكون وقت التشغيل املتبقي أقل من ساعة واحدة.

1 املوجود يف وحدة  	 أدخل مقبس مغذى التيار الكهربائي يف القابس 
الضغط السالب.

قم بتوصيل مغذى التيار الكهربائي بكابل التيار الكهربائي اخلاص بكل بلد. 	
قم بتوصيل قابس الكهرباء بمقبس التيار الكهربائي الرئييس. 	
	 . اضغط عىل املفتاح 

يتم إخفاء رسالة التحذير ملدة 15 دقيقة.
يمكن استمرار املعاجلة يف ذلك الوقت دون توقف.

فني خلل 

للصيانة. املنتج  إرجاع  يرجى 

ممتلئة اإلفرازات  حاوية 

ُيرجى تغيري حاوية اإلفرازات

الشحن فارغة  البطارية 

الكهربائي التيار  قابس  بتوصيل  قم 

1
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رسالة	حتذير	بالتخبط
مل تعد وحدة الضغط السالب تعمل عىل نحو صحيح، ومن املحتمل أن تكون 

للتلف. تعرضت 
قم بإخطار طبيبك املعالج أو طاقم التمريض عىل الفور. 	
	 . اضغط عىل املفتاح 

لن تظهر رسالة التحذير مرة أخرى حتى يتم إعادة تشغيل وحدة الضغط السالب.

رسالة حتذير بالسكون
تظهر رسالة التحذير هذه إذا مل تبدأ املعاجلة يف غضون الـ 30 دقيقة السابقة.

قم بإخطار طبيبك املعالج أو طاقم التمريض عىل الفور. 	

جتاوز مدة خدمة البطارية
تظهر رسالة التحذير هذه يف حالة الوصول إىل متوسط مدة خدمة بطارية التخزين.

وليس لذلك أي تأثري عىل فرتة املعاجلة.
ُيرجى إبالغ طبيبك املعالج أو طاقم التمريض أثناء زيارهتم القادمة. 	
	 . اضغط عىل املفتاح 

لن تظهر رسالة التحذير مرة أخرى حتى يتم إعادة تشغيل وحدة الضغط السالب.

لتخبط ا

للصيانة. املنتج  إرجاع  يرجى 

اجلهاز غري نشط

30	دقيقة مل	توجد	أي	عملية	معاجلة	قيد	التشغيل	ملدة	

جتاوز
البطارية خدمة  مدة 

للصيانة. املنتج  إرجاع  يرجى 
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قفل املفتاح 9.2

قفل املفتاح التلقائي
حتتوي وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro عىل قفل مفتاح تلقائي.

إذا مل يتم ملس الشاشة التي تعمل باللمس ملدة تزيد عن دقيقة واحدة، فيتم متكني 
. 1 قفل املفتاح التلقائي 

ويمنع ذلك من عمل أي إدخاالت غري مقصودة.

أثناء التشغيل باستخدام البطارية، تتوقف إضاءة الشاشة بعد 5 دقائق.

فتح قفل املفتاح
	 . اضغط عىل املفتاح 

. قفل املفتاح ممكنًا. ويتم اإلشارة إىل ذلك بالرمز 

متي	يتعني	عيّل	االتصال	بطبيبي	املعالج	أو	طاقم	التمريض؟ 9.3
 يف حالة ظهور رسائل التحذير	 	

(  الفصل "رسائل التحذير")
إذا كان هناك تغري ملحوظ يف سائل اجلرح، عىل سبيل املثال، يف حالة خروج  	

كمية كبرية من إفرازات اجلرح يف مدة صغرية للغاية، أو إذا كان هناك دم مرئًيا 
بوضوح داخل احلاوية

ما	الذي	ال	جيب	القيام	به	إال	من	قبل	الطبيب	أو	الشخص	امُلؤهل؟ 9.4
تغيري حاوية اإلفرازات 	
تنظيف وحدة الضغط السالب 	
تغيري الضامدة 	
ضبط إعدادات اجلهاز، وخاصة إعدادات املعاجلة 	

املستمر الوضع 

1

قفل املفتاح ممكن

ملم	زئبق
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تعليامت التنظيف والعناية. 10

املعلومات األساسية 10.1

تنبيه!
لتجنب التعرض لصدمات كهربائية، افصل كابل التيار الكهربائي ومغذي التيار الكهربائي عن وحدة الضغط 	 

السالب، وقم بفصل قابس التيار الرئييس قبل تنظيف اجلهاز.
إن التعامل مع وحدة الضغط السالب له تأثري حاسم عىل مدى االعتامد عليها وسالمتها. تعد التدابري الصحية أدناه 	 

الزمة حلامية املريض واملستخدم من التعرض للتلوث ومن احلفاظ عىل مستوى موثوقية عمل وحدة الضغط السالب.
إن تدابري التنظيف والتعقيم املوصوفة هنا ال حتل حمل اللوائح املعمول هبا ذات الصلة بالتشغيل!	 
ُيرجى االلتزام بتعليامت االستخدام املقدمة من قبل الرشكات املصنعة للمطهرات، واألهم من ذلك التعليامت املتعلقة 	 

بالتفاصيل اخلاصة بمستوى الرتكيز، واملعلومات املتعلقة بالتوافق املادي ومرات االستخدام.
جيب أن يتم تنظيف وتعقيم وحدة الضغط السالب وفًقا لإلجراءات املعمول هبات ذات الصلة بتنظيف وتعقيم 	 

أسطح األجهزة اإللكرتونية واألجهزة الطبية األخرى التي ال تصلح للتعرض للامء.

مهم!
قد تؤدي بعض حماليل التطهري إىل تغرّي لون األسطح البالستيكية. جتنب دخول سوائل.	 
ُيرجى دائاًم استخدام القفازات	املخصصة	لالستخدام ملرة واحدة عند تنفيذ مجيع املهام.	 
تعد مجيع مطهرات األسطح املدرجة يف الفصل 10.3 "املطهرات املوىص هبا"، مناسبة لعملية التعقيم.	 
قم بإزالة والتخلص من مجيع املعدات أحادية االستخدام، مثل حاوية اإلفرازات وجمموعة تضميد اجلروح واألنابيب 	 

قبل التنظيف بشكل كامل.
إن تدابري التنظيف والتعقيم املوصوفة هنا ال حتل حمل اللوائح الصحية املحلية املعمول هبا ذات الصلة بالتشغيل!	 
عند تغيري الوحدة من مريض إىل مريض آخر، جيب التخلص من مجيع األجزاء التي تالمس مواد الشفط (حاوية 	 

اإلفرازات واألنابيب وضامدات اجلروح).
ننصح بصفة أساسية بتوثيق مجيع إجراءات الصيانة واالستبدال كتابًيا.	 

ال تستخدم أًيا من
املطهرات التي حتتوي عىل أمحاض عضوية أو غري عضوية أو مواد	قاعدية، حيث قد تتسبب يف	تلف ناتج عن التآكل.	 
املطهرات املحتوية عىل كلورامينات أو مشتقات الفينول، حيث قد تتسبب يف حدوث تشققات يف املواد 	 

البالستيكية املستخدمة.
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والتطهري 10.2 التنظيف 

مهم!
يمكن أن يؤدي وجود سوائل يف األجزاء الداخلية من اجلهاز إىل تلف وحدة الضغط السالب ومغذى التيار 	 

الكهربائي.
جيب عدم تعقيم اجلهاز ومغذى التيار الكهربائي أو شطفهام حتت املاء اجلاري أو غمرمها يف سوائل يف أي حال 	 

من األحوال.

يف حالة تغيري املرىض
قم بتنظيف سطح اجلهاز بأكمله باستخدام قطعة قامش رطبة (وليست مبللة عىل اإلطالق). 	
بعد ذلك، قم بتعقيم اجلهاز باستخدام أحد املطهرات التالية. 	
يرجى	مالحظة	مدة	التعرض	للمطهر	املستخدم.	عقب	مدة	التعرض،	جيب	جتفيف	الوحدة	بقطعة	قامش	مناسبة. 	
قم بتنظيف وتعقيم العبوة، بام يف ذلك احلشوات. 	
قم باستبدال والتخلص من حزام الكتف وحقيبة النقل. 	

يف حالة عدم تغيري املرىض
قم بتنظيف سطح اجلهاز بأكمله أسبوعًيا باستخدام قطعة قامش رطبة (وليست مبللة عىل اإلطالق). 	
بعد ذلك، قم بتعقيم اجلهاز باستخدام أحد املطهرات التالية. 	

املطهرات	املوىص	هبا 10.3
(الرشكة املصنعة: Bode Chemie، هامبورغ، أملانيا)

(لكل 100 جم)املكوناتمطهر
 Dismozon plus
(حملول لالستخدام)

Magnesium monoperoxyphthalate hexahydrate95.8 جم

 Kohrsolin FF
(حملول لالستخدام)

Glutaral5 جم
Benzyl-C12-C18-alkyldimethylammonium chloride3 جم

Didecyldimethylammonium chloride3 جم
 Kohrsolin extra
(حملول لالستخدام)

(Ethylenedioxy) dimethanol14.1 جم
Glutaral5 جم

Didecyldimethylammonium chloride8 جم
Bacillol 30 FoamPropan-2-ol10.0 جم

Ethanol14.0 جم
Propan-1-ol6.0 جم

N-Alkylaminopropylglycine1 جم <
Mikrobac TissuesBenzyl-C12-18-alkyldimethylammonium chloride0.4 جم

Didecyldimethylammonium chloride0.4 جم
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لتنظيف وحدة الضغط السالب، يمكن أيًضا استخدام مجيع عوامل التنظيف والتعقيم التي حتتوي عىل املكونات التي تم 
ذكرها أعاله.

يمكن أن يؤدي استخدام املطهرات املحتوية عىل األلدهيدات واألمينات عىل اجلسم نفسه إىل تغيري اللون.

التنظيف 10.4 خطة	
التنظيفاملنتج الوقتطريقة 
امدة

ض
 لل
يري
 تغ
كل

د 
بع

مًيا
يو

عًيا
سبو

أ

رًيا
شه

ض
مري

ل 
د ك

بع

VivanoTec Proالتنظيف اليدوي عن طريق املسحXX

XXالتعقيم اليدوي عن طريق املسح

VivanoTec واحد حاوية إفرازات	مريض	منتج خمصص لالستعامل مع
وغري مناسب إلعادة االستخدام. قم باستبداله 

بعد االستخدام

XX

VivanoTec واحد حزام كتف	مريض	منتج خمصص لالستعامل مع
وغري مناسب إلعادة االستخدام. قم باستبداله 

بعد االستخدام

X

VivanoTec واحد حقيبة	مريض	منتج خمصص لالستعامل مع
وغري مناسب إلعادة االستخدام. قم باستبداله 

بعد االستخدام

X

VivanoMed Foam Kit واحد	مريض	منتج خمصص لالستعامل مع
وغري مناسب إلعادة االستخدام. قم باستبداله 

بعد االستخدام

XX

حقيبة احلمل
بام يف ذلك احلشوات

التنظيف اليدوي عن طريق املسح 
والتعقيم باملسح

X
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الصيانة واخلدمة. 11

املعلومات األساسية 11.1
جيب تنظيف وحدة الضغط السالب ومكوناهتا املستخدمة 

بانتظام وبشكل جيد. جيب تشغيل وحدة الضغط السالب وفًقا 
للوائح التشغيل فقط.

جيب االمتثال جلميع اللوائح الوطنية والدولية املعمول هبا يف 
مؤسستك.

عمليات االختبار واإلصالح املتكررة  11.2
يتم إرسال الوحدة بأكملها بام يف ذلك مغذى التيار الكهربائي 
إىل الرشكة املصنعة أو رشيك اخلدمة املعتمد إلجراء اختبارات 

كل ثالث سنوات. إذا كان يلزم إجراء إصالحات، ُيرجى 
االتصال بالرشكة املصنعة أو أحد رشكاء اخلدمة املعتمدين. 
يرجى االتصال بالرشكة املصنعة أو أحد الرشكاء املعتمدين 

هاتفًيا قبل إرسال الوحدة.

تنبيه!
اخلدمة غري متاحة أثناء املعاجلة.

األخطاء التشغيلية والوظيفية التي ال يمكن إصالحها عن  	
طريق التدابري الواردة يف الفصل "إصالح األعطال".

التدابري	التي	جيب	اختاذها	عند	إرسال	وحدة	الضغط	السالب
جيب مراعاة النقاط التالية إذا كان يلزم إرسال وحدة الضغط 
السالب	للصيانة بعد استشارة الرشكة املصنعة أو أحد رشكاء 

اخلدمة املعتمدين:
إرسال الوحدة بأكملها (راجع املالحظة اخلاصة بالتوصيل) 	
التخلص من مجيع املواد املخصصة لالستعامل ملرة واحدة  	

املستهلكة واملواد 

جيب عدم اإلرسال إال بعد التنظيف والتعقيم 	
اإلرسال يف أكياس حمكمة الغلق 	
إرفاق وصف مفصل حول العطل 	

 انظر	فصل	النقل	والتخزين

التعامل مع البطاريات القابلة إلعادة الشحن 11.3
احرص	دائاًم	عىل	أن	تكون	البطاريات	القابلة	للشحن	مشحونة	 	

بنسبة	%100	عند	ختزين	اجلهاز.
جيب عدم تغطية اجلهاز، أو تعريضه لضوء الشمس مبارشة،  	

أو شحنه، أو تشغيله، أو ختزينه يف املناطق املجاورة مبارشة 
ألجهزة	التدفئة يف أي حال من األحوال.

اشحن البطاريات بعد أربعة أسابيع كحد أقىص. 	
احرص دائاًم عىل شحن البطاريات باستخدام ملحقات  	

الشحن املرفقة.

إذا تم شحن البطاريات القابلة إلعادة الشحن عند مستوى  	
مرتفع أو منخفض من درجة احلرارة املحيطة، فعندئذ ال 

يمكن االستفادة من قدرة البطاريات بالكامل.
إذا تم تشغيل وحدة الضغط السالب عند مستوى منخفض  	

من درجة احلرارة املحيطة، فعندئذ ال يمكن االستفادة من 
قدرة البطاريات القابلة إلعادة الشحن بالكامل.

تنبيه!
يف حالة استخدام شاحن خمتلف، تكون هناك خطورة 

حدوث انفجار.
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إصالح األعطال. 12
ال	يمكن	تنفيذ	اإلجراءات	الواردة	يف	هذا	الفصل	إال	من	قبل	الطبيب	أو	الشخص	امُلؤهل.

املحتملةالوصف التدابرياألسباب 

البطارية القابلة إلعادة الشحن تعذر تشغيل اجلهاز
فارغة متاًما.

قم بتوصيل كابل مغذي التيار الكهربائي لشحن 
البطارية. تظهر شاشة حالة الشحن عىل اجلانب 

األيرس من الشاشة التي تعمل باللمس.

ال يتم شحن البطارية. ال 
يظهر رمز مغذي التيار 

الكهربائي بالرغم من توصيل 
الكابل اخلاص به.

قد يكون كابل مغذي التيار الكهربائي 
به عيب أو أنه غري موصل بشكل 

صحيح.

أدخل كابل مغذي التيار الكهربائي بعناية مرة أخرى، 
وحتقق من عمله بشكل صحيح.

يف حالة استمرار اخلطأ:
يرجى إرجاع املنتج للصيانة. 

يوجد عيب بمغذى التيار الكهربائي 
أو البطارية.

املحتملةرسالة اخلطأ: التدابرياألسباب 

البطارية القابلة إلعادة الشحن عىل البطارية فارغة الشحن
وشك أن تكون فارغة.

قم بتوصيل كابل موصالت	التيار	املستمر	لشحن 
البطارية. تظهر شاشة حالة الشحن عىل اجلانب 

األيرس من الشاشة التي تعمل باللمس.

ختلص من مواضع االلتواءيوجد التواء يف نظام األنابيباألنبوب مسدود

افحص الوصالت. قم بتغيري حاوية اإلفرازات إذا يوجد انسداد يف نقاط التوصيل.
لزم األمر

قم بتوصيل كابل مغذي التيار الكهربائي لشحن البطارية القابلة إلعادة الشحن فارغة.إيقاف التشغيل تلقائًيا
البطارية. تظهر شاشة حالة الشحن عىل اجلانب 

األيرس من الشاشة التي تعمل باللمس.

قم بتغيري حاوية اإلفرازات.حاوية اإلفرازات ممتلئة.حاوية اإلفرازات ممتلئة
افحص ضامدة اجلرح للكشف عن أي ترسيب، يوجد ترسيب يف ضامدة اجلرح.الترسيب

واستبدل الضامدة إذا لزم األمر.

يوجد ترسيب يف الوصلة املوجودة 
بني وحدة الضغط السالب وحاوية 

اإلفرازات.

افحص الوصلة املوجودة بني وحدة الضغط السالب 
وحاوية اإلفرازات. قم بتغيري حاوية اإلفرازات إذا 

لزم األمر

ُيرجى االتصال بخدمة عمالء HARTMANN.جيب استبدال البطارية.جتاوز مدة خدمة البطارية
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الفنية. 13 البيانات 
 األداء	األسايس	لـ

VivanoTec Pro
يتميز	مستوى	األداء	األسايس	لوحدة	الضغط	السلبي	بأنه	يعمل	عىل	توليد	الضغط	السلبي	الذي	

 EN 60601-1-8	مع	تتوافق	حتذيرية	رسالة	إصدار	أو	(%7+)	عليه	واملحافظة	ضبطه	تم
)ملزيد	من	املعلومات	ُيرجى	الرجوع	إىل	ورقة	البيانات	الفنية(.

مغذي التيار الكهربائي 
VivanoTec Pro

الدخل: 100-240 فولت تيار مرتدد، 1.1 أمبري، 50-60 هرتز
اخلرج: 24 فولت تيار مبارش 2.01 أمبري

XP Power Limited :الرشكة املصنعة –
AFM45US24C2-XE1047 :املوديل –

كابل مغذي التيار الكهربائي 
VivanoTec Pro

الطول: 5 مرت

VivanoTec Pro	داخيل	أو	خارجي	كهربائي	تيار	مغذى	خالل	من	إما	اجلهاز	تشغيل	يتم
)الدخل:	14,40 - 14,52	فولت	تيار	مستمر،	2	أمبري(

تبلغ مدة الشحن ساعتني تقريًبا، ويصل وقت التشغيل حتى 16 ساعة، (80 ملم زئبق وقت التشغيل
و0.4 لرت/دقيقة)، ويظهر كل من الترسيب والقدرة عىل الشاشة التي تعمل باللمس، وتشغيل 

متواصل حسب مغذي التيار الكهربائي الرئييس.
يبلغ احلد األقىص من الضغط السالب 200 ملم زئبق، واحلد األدنى 20 ملم زئبق حيث ضبط مستوى الضغط السالب

تعادل كل ضغطه 5 ملم زئبق، ويلزم توصيل حاوية اإلفرازات للتحكم بشكل مستمر يف 
الضغط السالب.

باللمسالشاشة تعمل 
الوضع املستمر والوضع املتقطعأوضاع التشغيل
ذاكرة داخلية لبيانات املعاجلة: 1 جيجا بايتذاكرة البيانات
10 - 2 دقائق يف كل حالةالفاصل الزمني:الوضع املتقطع

200 - 40 ملم زئبققيمة الضغط األعىل:

80 - 20 ملم زئبققيمة الضغط األقل:

يبلغ احلد األدنى لفرق الضغط املحدد مسبًقا بني قيمة الضغط األعىل وقيمة الضغط األقل 
20 ملم زئبق

القيم القياسية لنطاق الضغط األعىل: 5 دقائق، 125 ملم زئبق
القيم القياسية لنطاق الضغط األقل: دقيقتني، 20 ملم زئبق

تبلغ القيمة القياسية 125 ملم زئبق؛ ونطاق الضغط: 20 إىل 200 ملم زئبقالوضع املستمر
3 نبضات مدهتا 200 ميل ثانية وتوقف مؤقت ملدة 150 ميل ثانية، مع فاصل زمني مدته إشارة رسالة التحذير

(A) 2.5 ثانية مستوى ضغط الصوت: 47 ديسيبل
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درجة	احلرارة:	25-	إىل	60+	درجة	مئويةظروف النقل والتخزين
الرطوبة	النسبية:	15	إىل	90 %،	بدون	تكاثف

درجة	احلرارة:	5+	إىل	40+	درجة	مئويةالظروف املحيطة عند التشغيل
الرطوبة	النسبية:	15	إىل	90 %،	بدون	تكاثف

1060	هيكتوباسكال 700	هيكتوباسكال	إىل	 الضغط:	
االرتفاع × العرض × العمق: 172x214x105 ملم دون حاوية اإلفرازاتاألبعاد

العمق بحاوية اإلفرازات سعة 300 مل: 117 ملم بحد أقىص
العمق بحاوية اإلفرازات سعة 800 مل: 148 ملم بحد أقىص

-  وحدة الضغط السالب (دون حاوية اإلفرازات)الوزن
حاوية اإلفرازات سعة 300 مل
حاوية اإلفرازات سعة 800 مل

مغذى التيار الكهربائي وكابل التيار الكهربائي

1.2 كجم
0.25 كجم
0.29 كجم
0.50 كجم

املتكرر جيب إجراء االختبار	املتكرر كل ثالث سنوات.االختبار	
II فئة احلاميةII

األجزاء املستخدمة من النوع BFمستوى احلامية
كود IP 22 (محاية ضد اللمس باألصابع، وضد األجسام التي تزيد عن 12 مليمرت، نوع احلامية

وضد رذاذ املياه الذي يأيت من زاوية عمودية تقل عن 15 درجة). 
IIa (وفًقا للملحق التاسع من توجيهات جملس االحتاد األورويب EEC/93/42)التصنيف

CE عالمةCE 0123

UMDNS كودSuction Unit Wound 10-223

بطارية	ليثيوم-أيون	قابلة	إلعادة	الشحن	14,40 - 14,52	فولت،	2	أمبري،	2600 – 2700 البطارية
مييل	أمبري	بالساعة،	38,00 – 38,88	واط	ساعة

ملزيد من املعلومات الفنية (مثل خمططات الدوائر الكهربائية، وقوائم األجزاء واملكونات، والوصف، واملصاهر)، يرجى االتصال 
املصنعة. بالرشكة 

4242
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التخلص من املنتج. 14
 ينبغي عدم القيام باإلجراءات املذكورة يف هذا الفصل 

إال بواسطة أفراد الطاقم الطبي املتخصصني. ُيستخدم اجلهاز 
وفًقا لتعليامت التشغيل، وتبلغ مدة اخلدمة املتوقعة للجهاز 

5 سنوات. من املفرتض إجراء تنظيف وتعقيم شامل بانتظام 
لوحدة الضغط السالب ومكوناهتا املستخدمة، وتشغيل اجلهاز 

لتعليامت التشغيل. وفًقا 
ال يمكن استبعاد احتاملية تلوث وحدة الضغط السالب  	

نتيجة لتشغيلها بطريقة غري صحيحة، أو عدم االلتزام 
التشغيل. بتعليامت 

جيب تنظيف وتعقيم وحدة الضغط السالب وملحقاهتا قبل  	
منها. التخلص 

 انظر الفصل "تعليامت التنظيف والعناية".
احرص عىل االمتثال للوائح الوطنية املعمول هبا اخلاصة  	

بطريقة التخلص من املواد املخصصة لالستعامل ملرة واحدة 
املستهلكة. واملواد 

احرص عىل االمتثال للوائح اخلاصة بطريقة التخلص  	
حسب كل بلد (عىل	سبيل	املثال:	حرق	النفايات).

التخلص يف االحتاد األورويب 14.1
يعد اجلهاز الذي تم وصفه أعاله جهاز طبي عايل اجلودة ذو 

مدة خدمة طويلة. ويف هناية دورة حياة اجلهاز، جيب التخلص 
منه بطريقة صحيحة. وفًقا لتوجيهات االحتاد األورويب 

(WEEE  وRoHS)، جيب عدم التخلص من اجلهاز مع 
النفايات املنزلية العامة. ُيرجى االمتثال للترشيعات واللوائح 

املعمول هبا يف البلد ذات الصلة فيام 
يتعلق بطريقة التخلص من األجهزة 
املستخدمة. اتصل بالرشكة املصنعة 
للحصول عىل مزيد من املعلومات 

طريقة التخلص. حول 
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15 .)EMC( معلومات متعلقة بالتوافق الكهرومغناطييس

ختضع األجهزة الطبية الكهربائية لتدابري احتياطية خاصة فيام يتعلق بالتوافق الكهرومغناطييس، وجيب تركيب هذه 	 
األجهزة وفًقا للمعلومات اخلاصة بالتوافق الكهرومغناطييس املوصوفة أدناه.

يمكن أن تؤثر أجهزة االتصال عالية الرتدد املحمولة واملتنقلة عىل األجهزة الطبية الكهربائية.	 
يمكن أن تتسبب امللحقات وحموالت التيار الكهربائي وكابالت التوصيل باستثناء تلك املحددة يف زيادة االنبعاث 	 

الكهرومغناطييس أو تقليل مستوى احلامية من التداخل اخلاصة باجلهاز أو النظام.

تم تصميم وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro لتشغيلها يف بيئات مثل البيئات املحددة أدناه. جيب عىل العميل أو مستخدم 
وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro ضامن تشغيلها يف البيئات املتوافقة معها.

توجيهات	وإعالن	الرشكة	املصنعة	–	االنبعاثات	الكهرومغناطيسية 15.1
البيئة الكهرومغناطيسية - توجيهاتمستوى االمتثالاختبارات خاصة باالنبعاثات

االنبعاثات عالية الرتدد وفًقا ملعيار 
CISPR 11

تستخدم وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro طاقة الفئة 1
عالية الرتدد لوظائفها الداخلية فقط. وبالتايل فإن االنبعاثات 
عالية الرتدد الصادرة منها تعد منخفضة جًدا وغري حمتمل أن 

تتداخل مع األجهزة الكهربائية املجاورة.
االنبعاثات عالية الرتدد وفًقا ملعيار 

CISPR 11
تعد وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro مناسبة الفئة ب

لالستخدام يف مجيع املرافق بام يف ذلك املناطق السكنية 
واملناطق املتصلة مبارشة بشبكات اإلمداد العامة والتي متد 

أيًضا املباين املستخدمة ألغراض سكنية.
انبعاثات التيار التوافقي وفًقا ملعيار 

IEC 61000-3-2
مغذي التيار الكهربائي 

متوافق مع املعيار
االنبعاث الناتج عن تغريات/

ارتعاض اجلهد الكهربائي وفًقا ملعيار 
IEC 61000-3-3

ال ينطبق
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توجيهات وإعالن الرشكة املصنعة – احلامية من التداخل الكهرومغناطييس 15.2
اختبارات احلامية من 

الكهرومغناطييس التداخل 
- IEC 60601 
 مستوى االختبار

البيئةمستوى االمتثال
الكهرومغناطيسية - توجيهات

الشحنة  تفريغ 
الكهروستاتيكية 

(ESD) وفًقا ملعيار 
IEC 61000-4-2

تفريغ الشحنة عند االتصال بجهد 
كهربائي ± 8 كيلو فولت

 تفريغ هوائي بجهد كهربائي 
 ± 2 كيلو فولت،	± 4 كيلو فولت، 
± 8 كيلو فولت، ± 15 كيلو فولت

جيب أن تكون األرضيات مصنوعة مثل مستوى االختبار
من اخلشب أو اخلرسانة أو مغطاة 
بالسرياميك. وإذا كانت األرضية 

مغطاة بامدة صناعية، جيب أال تقل 
الرطوبة النسبية عن %30.

التداخل/الدفقات  اختبار 
العابرة  الكهربائية 

الرسيعة وفًقا ملعيار 
IEC 61000-4-4

± 2 كيلو فولت بالنسبة لكابالت مغذي 
الكهربائي التيار 

± 1 كيلو فولت بالنسبة لكابالت الدخل 
واخلرج

± 2 كيلو فولت 
لكابالت  بالنسبة 

مغذي التيار 
(مغذى  الكهربائي 
الكهربائي)  التيار 

ال ينطبق

ينبغي أن تكون جودة جهد التغذية 
الكهربائية مثل تلك املوجودة يف 
الرشكات العادية أو املستشفيات 

عىل سبيل املثال، وأن تكون متوافقة 
.EN 50160 مع املعيار

اختبار ارتفاع اجلهد 
الكهربائي بشكل مفاجئ 
(حاالت االرتفاع بشكل 

مفاجئ) وفًقا للمعيار 
IEC 61000-4-5

جهد الوضع العادي بقوة ± 1  كيلو 
فولت

جهد الوضع العام بقوة ± 2 كيلو فولت

جهد الوضع العادي 
بقوة ± 1  كيلو فولت

جهد الوضع العام 
بقوة ± 2 كيلو فولت

ينبغي أن تكون جودة جهد التغذية 
الكهربائية مثل تلك املوجودة يف 
الرشكات العادية أو املستشفيات 

عىل سبيل املثال، وأن تكون متوافقة 
.EN 50160 مع املعيار

احلقل املغناطييس عند 
تردد التيار الرئييس 
(50 / 60 هرتز) 

للمعيار  وفًقا 
IEC 61000-4-8

30 أمبري/مرت
50 أو 60 هرتز

30 أمبري/مرت
50و 50 هرتز

ينبغي أن تتوافق املجاالت 
املغناطيسية عند تردد التيار الرئييس 

مع القيم القياسية املوجود يف 
واملستشفيات. الرشكات 

حاالت انخفاض التيار 
الكهربائي وحاالت 

االنقطاع القصرية 
والتغريات يف جهد 

التغذية وفًقا للمعيار 
IEC 61000-4-11

جهد كهربائي (UT) بنسبة %0 
((UT) انخفاض بنسبة 100% يف اجلهد)
بالنسبة للدورات 0.5؛	و	0°،	و 45°،	و 
90°،	و 135°،	و 180°،	و 225°،	و 

270°،	و °315.

جهد كهربائي (UT) بنسبة %0 
((UT) بنسبة 100% يف اجلهد	انخفاض)

بالنسبة لدورة واحدة.

جهد كهربائي (UT) بنسبة %70 
((UT) انخفاض بنسبة 30% يف اجلهد)

بالنسبة لـ 25 دورة

جهد كهربائي (UT) بنسبة %0 
 ((UT) انخفاض بنسبة 100% يف اجلهد)

ملدة 5 ثواين

ينبغي أن تكون جودة جهد التغذية مثل قيمة االختبار
الكهربائية مثل تلك املوجودة يف 
الرشكات العادية أو املستشفيات.
إذا كان مستخدم وحدة الضغط 

السالب VivanoTec Pro حيتاج 
إىل تشغيلها بشكل مستمر حتى يف 

حاالت انقطاع التيار الكهربائي، 
فعندئذ ُينصح بتغذية وحدة الضغط 

السالب VivanoTec Pro من 
خالل مغذى تيار كهربائي غري 

متقطع أو بطارية.

AR

45

AR

45

IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   45IFU_4095080_0303122_300620_AR.indd   45 30.06.20   16:5430.06.20   16:54



اختبارات احلامية 
من التداخل 

الكهرومغناطييس

 - IEC 60601
مستوى االختبار

البيئةمستوى االمتثال
الكهرومغناطيسية - توجيهات

 إجراء التداخل
  وفًقا ملعيار

IEC 61000-4-6 

Veff 3 = V1

150 كيلو هرتز 
حتى 80 ميجا هرتز

Veff 6 = V1

ISM ترددات

3 فولت

6 فولت

ينبغي عدم استخدام األجهزة الالسلكية املحمولة واملتنقلة بالقرب 
من وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro، بام يف ذلك 

الكابالت، وينبغي عدم استخدامها عىل مسافة أقرب من مسافة 
السالمة املوىص هبا والتي يتم حساهبا وفًقا للمعادلة املطبقة عىل 

تردد اإلرسال.
مسافة السالمة املوىص هبا: 

30 سم أو:
d = (3.5/V1) * √(P) 150 كيلو هرتز حتى 80 ميجا هرتز 
d = (3.5/E1) * √(P) 80 ميجا هرتز حتى 800 ميجا هرتز 

d = (7/E1) * √(P) 800 ميجا هرتز حتى 2.5 جيجا هرتز 
أهيام أعىل، حيث P هي خرج القدرة األسمية اخلاصة بجهاز 

اإلرسال وتقاس بالوات (W) وفًقا للتفاصيل املذكورة بواسطة 
الرشكة املصنعة جلهاز اإلرسال و"d" هي مسافة السالمة املوىص 

.(m) هبا باألمتار
وفًقا لالختبارات التي جُترى يف املوقع )أ( ينبغي أن تكون قوة 

جمال أجهزة اإلرسال الالسلكية الثابتة أقل من مستوى االمتثال 
)ب( بالنسبة جلميع الرتددات.

حيتمل حدوث تداخل يف البيئة التي هبا أجهزة حتمل الرمز التايل.
80 ميجا هرتز حتى 2.5 جيجا هرتز

التدخل عايل الرتدد	
املشع	وفًقا ملعيار 

IEC 61000-4-3

E1 = 10 فولت/مرت

80 ميجا هرتز حتى 
2.7 جيجا هرتز

10 فولت/مرت

ملحوظة: UT هي جهد التيار الرئييس املرتدد قبل تطبيق مستويات االختبار.

ينطبق نطاق الرتدد األعىل عند تردد 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز.التعليق: 1
قد ال ُتطبق هذه التوجيهات يف مجيع احلاالت. يؤثر امتصاص وانعكاس املباين واألجسام واألشخاص عىل التعليق: 2

الكهرومغناطيسية. املجاالت  انتشار 

ال يمكن حتديد قوة جمال أجهزة اإلرسال الثابتة، مثل املحطات القاعدية للهواتف الالسلكية، وأجهزة اإلرسال املتنقلة، وحمطات أ
اهلواية الالسلكية، وأجهزة اإلرسال الالسلكية AM وFM والتلفزيونية بدقة مسبًقا عىل األساس النظري. فيام يتعلق بأجهزة 

اإلرسال الثابتة، ينبغي النظر يف إجراء دراسة للمواقع لتحديد البيئة الكهرومغناطيسية. إذا كانت قوة املجال املسجلة يف املوقع 
حيث يتم استخدام وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro تزيد عن املستوى املحدد أعاله، ينبغي مراقبة وحدة الضغط 

السالب VivanoTec Pro لتحديد ما إذا كان يتم تشغيلها بشكل صحيح أم ال. إذا لوحظ وجود خصائص غري عادية لألداء، 
.VivanoTec Pro فقد يلزم اختاذ املزيد من التدابري، مثل تغيري توجيه أو موقع وحدة الضغط السالب

عندما يرتاوح نطاق الرتدد من 150 كيلو هرتز حتى 80 ميجا هرتز، ينبغي أن تقل قوة املجال عن 3 فولت لكل مرت.ب

4646
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مسافة احلامية املوىص هبا

VivanoTec Pro بني أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية املحمولة واملتنقلة ووحدة الضغط السالب
تم تصميم وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro لتشغيلها يف بيئة كهرومغناطيسية حيث يمكن التحكم يف بارامرتات التدخل 

الالسلكي. يمكن أن يتفادى مستخدم وحدة الضغط السالب VivanoTec Pro التدخل الكهرومغناطييس عند االلتزام باحلد 
األدنى من املسافة املوضحة بني أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية املحمولة واملتنقلة (أجهزة اإلرسال) ووحدة الضغط السالب 

VivanoTec Pro – يتوقف ذلك عىل قدرة خرج أجهزة االتصال كام هو موضح أدناه.

ينبغي عدم استخدام معدات االتصاالت الالسلكية املحمولة (وتشمل الوحدات الطرفية، مثل الكابالت اهلوائية واهلوائيات 
اخلارجية) بالقرب من أي جزء من أجزاء جهاز VivanoTec Pro، وتشمل الكابالت املحددة من قبل اجلهة املصنعة، بمسافة تقل 

عن املسافات املوضحة يف اجلدول أدناه؛ أو ينبغي أال تقل املسافة بينهام عن 30 سم (12 بوصة). وإال فقد ينتج عن ذلك تدهور 
يف مستوى أداء هذه املعدات.

مسافة احلامية حسب تردد جهاز اإلرسال (باملرت)

القدرة األسمية جلهاز اإلرسال 
(بالوات)

150 كيلو هرتز حتى 
80 ميجا هرتز

d = [3.5/3] √P

80 ميجا هرتز حتى 
800 ميجا هرتز

d = [3.5/3] √P

800 ميجا هرتز حتى 
2.5 جيجا هرتز

 d = [7.0/3] √P

0.010.120.070.14

0.10.370.220.44

1.01.170.71.4

103.72.24.4

10011.7714

بالنسبة ألجهزة اإلرسال التي مل يتم اإلشارة إىل احلد االقىص من قدرهتا األسمية يف اجلدول أعاله، يمكن حتديد مسافة احلامية 
املوىص هبا d باألمتار	(m)، وذلك باستخدام املعادلة املوضحة يف العمود ذي الصلة، حيث P هي احلد األقىص من القدرة األسمية 

بالوات (W) جلهاز اإلرسال وفًقا ملواصفات الرشكة املصنعة جلهاز اإلرسال.

ينطبق نطاق الرتدد األعىل عند تردد 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز.التعليق: 1

قد ال ُتطبق هذه التوجيهات يف مجيع احلاالت. يؤثر امتصاص وانعكاس املباين واألجسام واألشخاص عىل انتشار التعليق: 2
الكهرومغناطيسية. املجاالت 
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Vivano® Tec
Pro

شهادة الضامن. 16

ختم املوزع / التوقيع

إذا كنت بحاجة إىل دعم فني، ُيرجى االتصال بـ:

الصيانة

رقم التسلسل:
تاريخ الرشاء:

االسم:
العنوان:

اهلاتف / الفاكس

املوزع:
العنوان:

اهلاتف / الفاكس:
عنوان URL/الربيد اإللكرتوين:
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