Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

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

Kontraendikasyonlar

Soft Cloth Masks

Advance

Kullanım Talimatları

Türkçe

Kullanım Amacı

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

Maskenin Kullanıma Hazırlanması

• Yok
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Teknik özellikler

1. Tedavi Edilen Basınç Aralığı: 4 ila 20 cmH2O
2. 22mm fırdöndü bağlantısı
3. Direnç  (basınç düşüşü)
@ 50 lpm = 0.6 cmH2O
@ 100 lpm = 0.9 cmH2O
4. Sabit  Kaçak Hızı (hız imalattaki özelliklere göre farklılık gösterebilir):
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5. Doğa ile  ilgili muhafaza ve  çalışma şartlarının bu cihazın çalışma biçimini
etkilemesi beklenmemektedir.
6. Ses Seviyesi
		• A-ağırlıklı Ses Gücü Seviyesi, 26 dBA  
• A-ağırlıklı Ses Basıncı Seviyesi @ 1m, 18 dBA
7. Bu cihazın normal kullanım ve temizlik koşulları altında en az 90 gün boyunca
düzgün işlev göstermesi beklenmektedir.
8. Bu  cihaz doğan kauçuk lateks kullanılarak üretilmemiştir.

Sınırlı Garanti

www.circadiance.com/help
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Maskeyi Takma Videosunu İzleyin
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Maskeyi Takma, Devam

1. Maskeyi ambalajından çıkarın  Maskenin başlığını çıkardıysanız,  maskenin
kanatlarında bulunan yarıklardan başlığın kayışlarını geçirin (1. resim).  Makineden
çıkan boruyu maskenin önünde bulunan plastik  yuvaya bağlayın.
2. Başlığı kafanızdan geçirerek maskeyi takın. Maske burnunuzun üstüne başlığın  
kayışları ise alnınızın üstüne gelmelidir (2. ve 3. resimler).
3. Başlığı boyun kayışı kulaklarınızın arkasına gelinceye dek kafanızın arkasına geçirin
(4.  resim).
4. Makineyi açın (5. resim).
5. İlk önce boyun kayışını ayarlayın. Maskenin alt tarafı üst dudağınıza hemen burun
deliklerinin altına düzgünce oturmalıdır (6. resim).
6. Kafa kayışını ayarlayarak maskenin burnunuza düzgünce oturmasını sağlayın (7.
resim).
7. Başlık aşırı sıkı olmamalıdır; başlık kayışlarının her birinin altına bir parmak kolayca
girmelidir (8. resim).
8. Olağan uyku pozisyonunda yatın ve gerekirse, maskeyi sağa sola çekiştirin. Maske
bezi teninize yapışmalıdır (9. ve  10. resimler).  Öteki talimatlar aşağıdaki bölümde
bulunabilir. Www.circadiance.com/help  adresinden ayrıntılı maske takma videosu
izlenebilir.

Sızıntıların Giderilmesi

- Herhangi bir sızıntı olması durumunda bu
talimatları uygulayınız:
1. CPAP veya bilevel cihazınız açık ve gerekli basınca sahip durumdayken, maskeyi
burnunuz üzerine gelen kısmından tutun ve hafifçe yüzünüzden çekin, ayak
uçlarınıza doğru aşağı yönlendirin ve yerine hafifçe bırakın.
2. Maskenin kenarından herhangi bir sızıntı olması durumunda ise, Ense Kayışını
başlıktan çıkarınız, maskeyi sıkılaştırmak için kayışları dışa doğru çekiniz ve kayışı
yeniden başlığa geçiriniz.
3. Gözünüze herhangi bir sızıntı gelmesi durumunda, Başlığı düzeltiniz.
4. Sızıntı olması ve daha rahat bir kullanım ihtiyacı doğması durumunda bazen
maskeyi hafifçe gevşetip 1. Adımda anlatılan talimatları yerine getirebilirsiniz.
5. Başlık kayışlarının çok sıkı veya çok gevşek olması durumunda da sızıntılar
meydana gelebilir. Ürünü birkaç kere kullandıktan sonra kendiniz için en uygun
kullanım şeklini bulacaksınız.

Evde Temizleme Talimatları - Kişisel Kullanım

1. İki günde bir ılık suyla ve aşındırıcı nitelikte olmayan, hafif sabunla  maskeyi elde
yıkayın.  Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan maskeyi kurutun.
2. Haftada bir başlığı elde yıkayın.
3. Bağlantı pimini bağlayan tıbbi bant belirli bir süre kullandıktan sonra yapışkan
özelliğini kaybedeceğinden yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
4. Bağlantı pimi maskeye, lateks içermeyen beyaz tıbbi bant ile tutturulur. Bağlantı
pimini yerinden çıkarıp 1/3 oranında sirkeli suda (1 fincan suya, 1/3 oranında sirke
katarak) ayrı bir şekilde temizleyebilirsiniz.
5. Bağlantı pimini sirkeli suda beklettikten sonra iyice durulayarak kurumaya
bırakınız.
6. Kuruduktan sonra bağlantı pimini lateks içermeyen tıbbi bant ile yerine
tutturunuz. (daha fazla bilgi için Bağlantı Pimi bölümüne bakınız).

Hasta Kullanımından Sonra Temizleme ve Dezenfekte Etme

Temizleme talimatları için lütfen www.circadiance.com/help adresini ziyaret ediniz.

Maskenin Çıkarılması

1. SleepWeaver'i çıkarmak için maskeyi burnunuzdan kaldırın ve başlık kısmını çıkarın.
2. Başlık parçasının kayışlarını gevşetmenize gerek yoktur. Birkaç kere pratik yaptıktan
sonra kendinize en uygun ayarı bularak maskeyi kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz.

Bağlantı Piminin Çıkarılması

- Kronik bir hastalığınız yoksa, doktorunuz
tarafından bu şekilde talimat verilmediyse ya da maske Uyku Laboratuarında
kullanılmıyorsa, maskenin her yıkanışında bağlantı piminin çıkarılmasına ve bandın
yenilenmesine gerek yoktur.
1. Bağlantı pimini maskeye tutturmaya yarayan beyaz tıbbi bandı ortaya çıkarmak için
maskeyi ters yüz edin ve eski bandı çıkarın.
2. Temizlemek için bağlantı pimini hortum deliğinden dışarı doğru ittirin ve maskeden
ayırın.
3. Maskeyi yukarıda anlatılan talimatlar doğrultusunda temizleyiniz.
4. Bağlantı pimini 1/3 oranında sirkeli suda ayrı bir şekilde
temizleyiniz. Sirkeli sudan çıkardıktan sonra iyice durulayınız ve kurumaya bırakınız.

Bağlantı Piminin yerine takılması- Lateks içermeyen, su geçirmez özellikte
beyaz tıbbi bant kullanın

1. Bağlantı pimi ve maske tamamen kuruduktan sonra maskeyi ters yüz ediniz.
2. Bağlantı pimini, "erkek" (sırt) tarafı kumaşın dışına yaklaşık 1.25 cm dışarı çıkacak
şekilde maskenin içine yerleştiriniz.
3. Lateks içermeyen tıbbi banttan yaklaşık 27 cm'lik bir parça kesiniz.
4. Bir elinizle bağlantı pimini maskenin içinde tutarken bandı erkek bağlantı parçasının
üzerine sarmaya başlayınız. Bandın hem kumaştan hem de bağlantı piminden yaklaşık 1
cm yukarıda olmasını sağlayınız.
5. Bandı bağlantı pimi ve maskenin etrafına en az 3 defa dolayınız.
6. Banttan arta kalan miktarı kesebilir ve meydana gelen kırışıklıkları parmaklarınızla
düzeltebilirsiniz.
7. Bu talimatları aynı zamanda web sitemizde de bulabilirsiniz:
www.circadiance.com/help

Uyarılar

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

