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 االستخدام المقصود وموانع االستعمال 1
واالحتياطات العامة

االستخدام المقصود وموانع االستعمال واالحتياطات العامة   الفصل 1

االستخدام المقصود

يستخدم مكثف األكسجين Inogen One® G2 من قبل المرضى الذين يحتاجون إلى قدر إضافي من األكسجين على نحو 
إلزامي. ويوفر المكثف تركيزات عالية من األكسجين، ويستخدم مع قنية األنف لتمرير األكسجين من المكثف للمريض. 

 ويمكن استخدام Inogen One® G2 في المنزل وفي العمل وفي المركبات وعلى متن الطائرات وفي مختلف 
البيئات المتنقلة.

يبلغ العمر المتوقع لنظام أكسجين Inogen One® G2 خمسة سنوات، باستثناء البطاريات التي يبلغ العمر المتوقع لها 
500 عملية شحن/تفريغ كاملة.

تحظر القوانين األمريكية االتحادية بيع هذا الجهاز إال من قبل طبيب أو بناء على  تنبيه     
توصية منه. وقد يكون ذلك متبًعا في بلدان أخرى.    

  )Salter 1600Q قد يعيق استخدام أي نوع من القنيات سوى القنيات عالية التدفق )مثل تنبيه    
إيصال األكسجين و/أو ربط تركيبات الفوهة.   

يوصى بتوفير مصدر بديل لألكسجين في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عطل   تحذير    
ميكانيكي. يرجى استشارة مورد األجهزة بالنسبة لنوع النظام االحتياطي الموصى به.   

يتحمل المريض مسؤولية ترتيب مصدر احتياطي بديل لإلمداد باألكسجين حال السفر؛ وال     تنبيه  
تتحمل Inogen أي مسؤولية تجاه األشخاص الذين اختاروا عدم التقيد بتوصيات    

الشركة المصنعة.   

! C
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موانع االستعمال
ليس المقصود من هذا الجهاز إدامة الحياة أو دعم البقاء على قيدها.  تحذير  

 
في ظروف معينة، قد يمثل استخدام العالج باألكسجين بدون توصية طبية خطًرا على الصحة.   تنبيه 

ينبغي أال يستخدم هذا الجهاز إال بناًء على توصية من طبيب.  

قد يقتضي األمر إيالء قدر إضافي من االهتمام أو المتابعة بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون   تنبيه 
هذا الجهاز مع عجزهم عن سماع أو رؤية اإلنذارات أو التعبير عن عدم االرتياح. إذا أبدى    

المريض أي شعور بعدم االرتياح، فينبغي استشارة طبيب على الفور.     

جهاز Inogen One® G2 غير مصمم أو مخصص لالستخدام باالقتران مع مرطب   تنبيه 
أو رذاذة أو لتوصيله بأي جهاز آخر. إن استخدام هذا الجهاز باالقتران مع مرطب أو رذاذة    

أو توصيله بأي جهاز آخر قد يعوق أداء الجهاز و/أو يتلفه.  احذر إجراء أي تعديل على    
المكثف Inogen One® G2. فإن إجراء أي تعديالت على الجهاز، قد يعيق أداء الجهاز أو    

يتلفه، ومن ثم يعد ضمانك الغًيا.  

! C

! C

! C

االحتياطات العامة

يصدر الجهاز غاز األكسجين المخصب الذي يسرع من وتيرة االحتراق. احذر من وجود   تحذير  
دخان أو لهب مكشوف على بعد 10 أقدام من هذا الجهاز أثناء استخدامه.  

ال تغمر جهاز Inogen One® G2 أو أي من ملحقاته في أي سائل. وال تعرضه للمياه أو   تحذير  
لألمطار. وال تشغله في مكان معرض للمطر. فهذا قد يؤدي إلى إحداث صدمة كهربائية و/   

أو إيقاع أضرار.  
 

ال تستخدم زيوت أو شحوم أو منتجات نفطية في جهاز Inogen One® G2 أو بالقرب منه.   تنبيه 

ال تترك Inogen One® G2 في بيئة قد ترتفع فيها درجات  الحرارة، مثل سيارة شاغرة   تنبيه  
في بيئات ذات درجة حرارة مرتفعة. فهذا قد يضر بالجهاز.  
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Inogen One® G2 األجزاء الهامة من مكثف األكسجين

 وصف مكثف األكسجين
   Inogen One® G2

وصف مكثف األكسجين Inogen One® G2   الفصل 2

2

زر التشغيل/
إيقاف تشغيل

مصباح التنبيه/
اإلنذار

الشاشةالتحكم في التدفق

الشاشة
 زر ضوء   

الخلفية

 ضوء 
 استشعار 

التنفس

 زر اإلنذار  
المسموع
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عناصر تحكم المستخدم

زر التشغيل/إيقاف التشغيل 
اضغط على الزر مرة واحدة للتشغيل؛ واضغط باستمرار لمدة ثانية واحدة إليقاف التشغيل.

زر اإلنذارالمسموع 
 بالضغط على هذا الزر سيتم التبديل بين تشغيل وإيقاف تشغيل اإلنذار المسموع الستشعار التنفس

:Inogen One® G2 بجهاز
1. الوضع االفتراضي. عند تشغيل Inogen One® G2، يتعطل اإلنذار المسموع    

    الستشعار التنفس. سوف يظهر في منطقة اإلشارة بشاشة الوضع رمز جرس 
عليه عالمة X في الوضع االفتراضي.   

2. وضع إنذار استشعار التنفس. سصدر جهاز Inogen One® G2 إشارات مسموعة    
ومرئية تعني "عدم استشعار تنفس" عند تمكين هذا الوضع، وفي حالة عدم استشعار تنفس     

لمدة 60 ثانية، سيدخل الجهاز في وضع النبض التلقائي، وعند استشعار التنفس مرة أخرى، سيخرج     
الجهاز من وضع النبض التلقائي ويوصل األكسجين على النحو المعتاد عند الشهيق.     

سوف يظهر في منطقة اإلشارة بشاشة الوضع رمز جرس، يومض        
بالضوء األحمر وتعرض رسالة عند تمكين اإلنذار.   

 

أزرار التحكم في إعدادات التدفق 
استخدام زر  –  أو  +  من أزرار التحكم في إعدادات التدفق لتحديد اإلعداد كما هو مبين على 

الشاشة.  وهناك ستة إعدادات، من 1 إلى 6.   

زر ضوء خلفية الشاشة 
اضغط على الزر؛ وسيتوقف التشغيل تلقائياً بعد 10 ثوان.

واجهات المستخدم

الشاشة
تعرض هذه الشاشة معلومات عن إعدادات التدفق وحالة الطاقة وعمر البطارية واألخطاء. إذا كنت 

.Inogen فاتصل بخدمة عمالء ،Inogen ترغب في تغيير اللغة على شاشة
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واجهات المستخدم )تتمة( 

أضواء المؤشر
 يشير الضوء األحمر إما إلى تغير في حالة التشغيل أو وجود ظرف قد يستلزم 

االستجابة )إنذار(. الضوء الوامض يشير إلى تطلب درجة أعلى من األولوية مقارنة 
بالضوء غير الوامض. 

 
اإلشارات المسموعة

 تشير اإلشارة المسموعة )النغمة العالية( إلى تغير في 
 حالة التشغيل أو وجود ظرف قد يستلزم االستجابة )إنذار(.  

 كثرة تكرار صدور النغمات العالية يشير إلى وجود ظروف ذات درجات 
أعلى من األولوية. 

وصالت اإلدخال/اإلخراج

مرشح الجسيمات
 يجب وضع المرشح في طرف مدخل المكثف أثناء التشغيل للحفاظ على نظافة 

الهواء الداخل.   

تركيبات فوهة القنية
توصل قنية األنف بفوهة Inogen One® G2 إلخراج الهواء المؤكسج.

طاقة التيار المستمر الداخلة
وصلة الطاقة الخارجية من منبع الطاقة العام.

USB منفذ
يستخدم للصيانة فقط.
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خيارات اإلمداد بالطاقة

بطاريات أيونات الليثيوم المفردة والمزدوجة القابلة إلعادة الشحن
 ستمد البطارية Inogen One® G2 بالطاقة دون حاجة لتوصيله بمصدر 

طاقة خارجي. حينما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ستتيح البطارية المفردة من 
ساعتين إلى 5 ساعات من التشغيل؛ بينما ستتيح البطارية المزدوجة من 4 إلى 10 

 ساعات من التشغيل. يجري شحن البطارية إذا كانت مثبتة على نحو صحيح في
Inogen One® G2 وإذا كان المكثف متصاًل بمنبع طاقة تيار مستمر أو متردد. 

تستغرق إعادة شحن البطارية المفردة قرابة 4 ساعات، فيما تستغرق إعادة شحن 
 البطارية المزدوجة قرابة 8 ساعات. راجع التعليمات الواردة في فصل "رعاية 

 البطارية وصيانتها".  

منبع الطاقة العام
نظرة عامة

يستخدم منبع الطاقة العام BA-107( Inogen/207( في إمداد مكثف Inogen One® G2 بالطاقة من مصدر طاقة 
تيار متردد أو مصدر طاقة تيار مستمر. وهذا يتيح للمستخدم إمداد المكثف بالطاقة في المنزل أو في مركبة أو غير ذلك من 

 األماكن التي تتوفر فيها طاقة تيار متردد أو تيار مستمر.

الوصف
 Inogen One® مصمم خصيًصا لالستخدام في مكثف األكسجين Inogen One® G2 كما أن منبع الطاقة العام لجهاز

)G2" )IO-200. ويوفر منبع الطاقة العام التيار والجهد الدقيقين المطلوبين لتشغيل Inogen One® G2 على نحو آمن، 
وهو مصمم للعمل من مصادر طاقة تيار متردد وتيار مستمر محددة. وعند استخدامه مع مصادر طاقة تيار متردد، يتكيف 

منبع الطاقة تلقائياً إلدخال جهد يتراوح بين 100 فولت إلى 240 فولت )50-60 هرتز( وهو ما يسمح باستخدامه مع معظم 
مصادر الطاقة في جميع أنحاء العالم.  

كما يشحن منبع الطاقة العام بطارية Inogen One® G2 إذا استخدم مع طاقة دخل تيار متردد أو إذا استخدم مع منبع 
 طاقة تيار مستمر، مثل ذلك الموجود في سيارتك. 

ونظًرا للقيود المفروضة على استخدام الطاقة على متن الطائرات، فإنه ال يمكن استخدام منبع الطاقة العام في شحن بطارية 
مكثف Inogen One® G2 عند استخدامه على متن طائرة.

يستخدم منبع الطاقة العام مع المكونات التالية:
Inogen One® G2 منبع الطاقة مع كابل خرج الطاقة المرفق لتوصيله بمكثف •

• كابل دخل الطاقة الخاص بوالعة سجائر السيارة التي تعمل بالتيار المستمر 
• كابل دخل طاقة التيار المتردد
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ال تستخدم منابع أو كابالت الطاقة في أي استخدام غير المنصوص عليه في دليل المستخدم هذا.   تحذير 
إن استخدام منابع أو كابالت طاقة غير المذكورة في دليل المستخدم قد يترتب عليه خطر على     

السالمة و/أو تعطيل أداء الجهاز.  
ال تلف أسالًكا حول منابع الطاقة لتخزينها. ال تدفع وال تسحب وال تضع أجساًما فوق األسالك.    

أبعد األطفال والحيوانات األليفة عن األسالك.  وإال فقد يؤدي فعل ما سبق إلى تلف األسالك    
وعدم إمداد المكثف بالطاقة.  

! C

* إن مظهر المنتج الفعلي قد يختلف.

BA-107 رقم الطراز

قابس خرج الطاقة

منبع الطاقة العام

LED ضوء مؤشر

دخل التيار 
المتردد

 قابس طاقة والعة السجائر التي تعمل بالتيار المستمر، الستخدامه في السيارات/المركبات الترفيهية/السفن/الطائرات 
*)RP# 122(

دخل التيار 
المستمر

قابس طاقة التيار 
المتردد*
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قابس خرج الطاقة

منبع الطاقة العام

LED ضوء مؤشر

دخل التيار 
المتردد

دخل التيار 
المستمر

قابس طاقة التيار المتردد*
قابس طاقة والعة السجائر التي تعمل بالتيار المستمر، الستخدامه في 

*)RP# 222( السيارات/المركبات الترفيهية/السفن/الطائرات

BA-207 رقم الطراز

* إن مظهر المنتج الفعلي قد يختلف.

ال تستخدم منابع أو كابالت الطاقة في أي استخدام غير المنصوص عليه في دليل     تحذير 
المستخدم هذا. إن استخدام منابع أو كابالت طاقة غير المذكورة في دليل المستخدم قد     

يترتب عليه خطر على السالمة و/أو تعطيل أداء الجهاز.  
ال تلف أسالًكا حول منابع الطاقة لتخزينها.  ال تدفع وال تسحب وال تضع أجساًما فوق     
األسالك.  أبعد األطفال والحيوانات األليفة عن األسالك.  وإال فقد يؤدي فعل ما سبق إلى     

تلف األسالك وعدم إمداد المكثف بالطاقة.  

! C
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قابس طاقة والعة السجائر التي تعمل بالتيار المستمر، الستخدامه في 
*)RP# 222( السيارات/المركبات الترفيهية/السفن/الطائرات

وصف مكثف األكسجين Inogen One® G2   الفصل 2

 مؤشر 
 LED
مصباح

قابس خرج الطاقة*

منبع طاقة التيار المتردد

دخل التيار 
المتردد

طاقة التيار المتردد 
قابس*

BA-301 رقم الطراز

ال تستخدم منابع أو كابالت الطاقة في أي استخدام غير المنصوص عليه في دليل     تحذير 
المستخدم هذا. إن استخدام منابع أو كابالت طاقة غير المذكورة في دليل المستخدم قد     

يترتب عليه خطر على السالمة و/أو تعطيل أداء الجهاز.  
ال تلف أسالًكا حول منابع الطاقة لتخزينها.  ال تدفع وال تسحب وال تضع أجساًما فوق     
األسالك.  أبعد األطفال والحيوانات األليفة عن األسالك.  وإال فقد يؤدي فعل ما سبق إلى     

تلف األسالك وعدم إمداد المكثف بالطاقة.  

! C

* إن مظهر المنتج الفعلي قد يختلف.
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 قابس طاقة والعة السجائر 
 التي تعمل بالتيار المستمر، 

الستخدامه في  السيارات/
المركبات الترفيهية/

السفن/الطائرات*

ضوء 
مؤشر 
LED

قابس خرج 
الطاقة*

منبع طاقة التيار المستمر

BA-302 رقم الطراز

ال تستخدم منابع أو كابالت الطاقة في أي استخدام غير المنصوص عليه في دليل     تحذير 
المستخدم هذا. إن استخدام منابع أو كابالت طاقة غير المذكورة في دليل المستخدم قد     

يترتب عليه خطر على السالمة و/أو تعطيل أداء الجهاز.  
ال تلف أسالًكا حول منابع الطاقة لتخزينها. ال تدفع وال تسحب وال تضع أجساًما فوق     
األسالك.  أبعد األطفال والحيوانات األليفة عن األسالك.  وإال فقد يؤدي فعل ما سبق إلى     

تلف األسالك وعدم إمداد المكثف بالطاقة.  

! C

* إن مظهر المنتج الفعلي قد يختلف.
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Inogen One® G2 ملحقات

ال تستخدم منابع/مهايئات الطاقة أو الملحقات في أي استخدام غير المنصوص        تحذير 
عليه في دليل المستخدم هذا.  إن استخدام ملحقات غير المذكورة        

في دليل المستخدم قد يترتب عليه خطر على السالمة و/أو تعطيل أداء الجهاز.  

قنية األنف
يجب استخدام قنية األنف مع Inogen One® G2 إليصال األكسجين من المكثف. يوصى 

باستخدام قنية أحادية التجويف يصل طولها إلى 25 قدًما لضمان استشعار التنفس وإيصال 
األكسجين كما ينبغي. 

خطر الشرق واالختناق.  أبعد األنابيب عن متناول األطفال والحيوانات األليفة. تحذير   

إن زيادة طول القنية قد يحد من الضوضاء الناتجة أثناء  مالحظة    
`إيصال جرعة األكسجين.   

عند استخدام قنية طولها 25 قدًما مع Inogen One® G2، قد يتطلب       
األمر زيادة إعدادات التدفق المطلوبة.   

حقيبة الحمل
 توفر حقيبة الحمل غطاًء واقًيا ذو مقبض وحزام كتف حتى تتمكن من 

  .Inogen One® G2 حمل 
 يمكن تشغيل Inogen One® G2 باستخدام طاقة البطارية أثناء 

نقله في حقيبة الحمل.

العربة
 العربة لها عجالت ومقبض صغير لتسهيل نقل مكثف

 Inogen One® G2 يمكن تشغيل . Inogen One® G2
باستخدام طاقة البطارية أثناء نقله. ضع حقيبة الحمل على العربة. 

تأكد من إدخال مقبض العربة بين الحزام المرن الذي في ظهر 
حقيبة الحمل وبين واجهة حقيبة الحمل. 

وصف مكثف األكسجين Inogen One® G2   الفصل 2

! C

! C
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ملحقات Inogen One® G2 االختيارية

شاحن البطارية الخارجي
قم بتوصيل سلك منبع طاقة التيار المتردد لشاحن البطارية الخارجي بمقبس   .1 

الطاقة الكهربائية. 
قم بتوصيل منبع طاقة التيار المتردد لشاحن البطارية الخارجي بشاحن البطارية.   .2
أدخل شاحنك ببطارية Inogen One® G2" بالضغط على الشاحن وإغالقه.   .3

عندما تكون البطارية في موضعها الصحيح، فإن الضوء األحمر الثابت يشير إلى   .4 
أنه يجري شحن البطارية. 

عندما يضيء الضوء األخضر، يكون شحن البطارية قد اكتمل.  .5

تجنب لمس المالمسات التجويفية الكهربائية لشاحن البطارية الخارجي؛ فإن إتالف      تنبيه 
المالمسات قد يؤثر على تشغيل الشاحن.     

هذه المالمسات ال تعمل إال إذا كان الشاحن والبطارية في أماكنهما الصحيحة.  مالحظة 

لفصل الطاقة نهائًيا عن شاحن البطارية الخارجي، انزع القابس.  مالحظة 
 

Inogen One G2 حقيبة ظهر
 ,Inogen One® G2 طريقة بديلة/اختيارية لحمل مكثف

ال تتطلب استعمال األيدي، وهي أكثر راحة إذ يمكن استعمالها في الخارج وبها عدد أكبر من 
الجيوب لحمل الملحقات اإلضافية.

.Inogen للطلب اتصل بخدمة عمالء
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تعليمات التشغيل

تعليمات التشغيل   الفصل 3

3
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الداخل

الخارج

التعليمات العامة

1.  ضع Inogen One® G2 في مكان جيد التهوية. 

 يجب أن يكون منفذ الهواء الداخل والخارج مفتوًحا. 
 ضع Inogen One® G2 بطريقة يمكن معها 

سماع أي إنذار صوتي.

تجنب استخدام Inogen One® G2 في وجود ملوثات أو أدخنة أو أبخرة. ال    تحذير 
تستخدم Inogen One® G2 في وجود مواد التخدير القابلة لالشتعال أو مواد     

التنظيف أو األبخرة الكيميائية األخرى.  
 

ال تعيق الهواء الداخل أو الخارج عند تشغيل الجهاز.  إن انسداد الدورة الهوائية    تنبيه 
أو تقريب المكثف من مصدر حرارة قد يؤدي إلى تراكم الحرارة الداخلية وإيقاف     

التشغيل أو تلف المكثف.  

 
تأكد من وجود مرشح الجسيمات في موضعه.  .2

ال تشغل Inogen One® G2 عند عدم وجود مرشح الجسيمات في     تنبيه 
موضعه.  الجسيمات التي يسحبها النظام قد تتلف الجهاز.  

3.  تثبيت البطارية. 
أدخل بطارية Inogen One® G2 عبر دفع البطارية في موضعها وإغالق أسفل المكثف.
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تعمل بطارية Inogen One® G2 بمثابة منبع طاقة ثانوي في حالة توقف التيار    تنبيه 
المتردد أو المستمر من منبع الطاقة الخارجي، سواء أكان هذا التوقف ممنهج أو مفاجيء.   
عند تشغيل Inogen One® G2 من منبع طاقة خارجي لتيار متردد أو تيار مستمر،   
فينبغي أن تظل بطارية Inogen One® G2 المدخلة على نحو صحيح في الوحدة.   
ويكفل هذا اإلجراء استمرار التشغيل دون انقطاع، وسوف تعمل جميع اإلنذارات   

والتنبيهات في حال توقف منبع الطاقة الخارجي.

 
يجب شحن بطارية Inogen One® G2 شحنة أولية كاملة بدون انقطاع عند فراغها   مالحظة 

باستخدام مصدر طاقة التيار المتردد الخاص بمكثف Inogen One® G2.  ال تشغل   
Inogen One® G2 على طاقة البطارية إال بعد اكتمال هذه الشحنة األولية. وبمجرد   

اكتمال هذه الشحنة األولية، يمكن استخدام البطارية في أي مستوى من مستويات الشحن.

قم بتوصيل منبع الطاقة العام.   .4
قم بتوصيل قابس طاقة التيار المتردد بمنبع الطاقة العام.  قم بتوصيل قابس طاقة التيار المتردد 

بمصدر الطاقة وقم بتوصيل قابس خرج الطاقة بمكثف Inogen One® G2. سيضيء مصباح 
LED األخضر في منبع الطاقة العام، وسيصدر صوت نغمة عالية من المكثف. 

تأكد من وجود منبع الطاقة العام في مكان جيد التهوية ألنه يعتمد على الدورة    تنبيه 
 الهوائية لتبديد الحرارة. قد ترتفع درجة حرارة منبع الطاقة العام أثناء التشغيل. 

تأكد من تبريد منبع الطاقة العام قبل التعامل معه.

منبع الطاقة العام غير مقاوم للماء. تنبيه 

ال تفكك منبع الطاقة العام، فهذا قد يؤدي إلى تعطل   تنبيه 
المكون و/أو اإلضرار بسالمته.

ال تضع أي شيء في منفذ منبع الطاقة العام بخالف سلك الجدار المرفق. تجنب استخدام    تنبيه 
أسالك التمديد الكهربائية مع مكثف Inogen One® G2. إذا استلزم األمر استخدام   
   )UL( أسالك تمديد، فاستخدم أسالك التمديد التي تحمل عالمةمختبرات التأمين والضمان

 ويشترط أال يقل سمك السلك عن 18 مقياس. ال توصل أي أجهزة أخرى على نفس 
سلك التمديد.
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في ظروف معينة )انظر المواصفات التقنية(، قد يتوقف تشغيل   مالحظة 
 منبع الطاقة العام. سيومض الضوء األخضر أو سيتوقف عن اإلضاءة. 

في حالة حدوث ذلك، افصل منبع الطاقة لمدة 10 ثوان على األقل ثم أعد   
توصيله.

عند فصل منبع الطاقة العام عن مقبس التيار المتردد، افصله   مالحظة 
أيًضا عن المكثف لتجنب تفريغ البطارية بدون داع.

قم بتوصيل أنابيب قنية األنف بتركيب الفوهة.  .5
 .Inogen One® G2 يقع تركيب الفوهة بجوار مقبض 

يوصى باستخدام قنية أحادية التجويف يصل طولها إلى 25 قدًما لضمان استشعار التنفس وإيصال 
 األكسجين كما ينبغي. قد يستدعي األمر إجراء معايرة إضافية لضمان إيصال األكسجين 

كما ينبغي عند استخدام قنية خاصة.

لضمان تدفق األكسجين، تأكد من اتصال قنية األنف بتركيب الفوهة على نحو سليم   تنبيه 
وأن األنبوب غير متلوي أو مضغوط بأي شكل من األشكال.

استبدل قنية األنف بصفة دورية.    تنبيه 
راجع مورد جهازك أو الطبيب المعالج لك لتحديد عدد مرات استبدال القنية.   

قم بتشغيل مكثف Inogen One® G2 بالضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.   .6
 سيصدر صوت نغمة عالية قصيرة منفردة بعد ظهور شعار Inogen. سوف تظهر عبارة "يرجى االنتظار" 

 عند بدء تشغيل المكثف. سوف تعرض الشاشة إعدادات التدفق المحددة وحالة الطاقة. عقب فترة البدء 
 الموجزة، ستبدأ فترة إحماء قد تصل إلى دقيقتين. خالل هذه الفترة الزمنية يتراكم تركيز األكسجين، إال 

أنه قد ال يصل إلى المواصفات القياسية.  قد يستلزم األمر فترة إحماء إضافية إذا كان مكثفك من فئة 
Inogen One® G2 محفوًظا في مكان بارد للغاية.
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7.   اضبط معدل التدفق في مكثف Inogen One® G2، على النحو الذي يصفه لك 
طبيبك أو معالجك.

استخدم زر  +  أو  –  من أزرار اإلعدادات لضبط Inogen One® G2 على اإلعداد المطلوب. 
يمكن عرض اإلعداد الحالي على الشاشة.

8.  ضعقنية األنف على وجهك وتنفس عن طريق األنف. 
سيشعر Inogen One® G2 ببداية االستنشاق ويطلق دفعة من األكسجين في وقت دقيق 

عندما تستنشق.  سيشعر Inogen One® G2 بكل نفس وسيواصل إيصال األكسجين 
بهذه الطريقة.  إذا تغير معدل تنفسك، فسوف يشعر Inogen One® G2 بهذه التغييرات 

 وسيوصل األكسجين على قدر حاجتك إليه فقط.  في بعض األحيان، إذا كنت تستنشق 
بسرعة كبيرة بين األنفاس، فقد يتجاهل Inogen One® G2 أحد األنفاس، مما يبدو 

وكأنه نفس ضائع. قد يكون هذا طبيعًيا إذ أن Inogen One® G2 يشعر بالتغيرات في 
نمط تنفسك ويرصدها.  عادة ما سيشعر Inogen One® G2 بالنفس المقبل وسيوصل 

األكسجين تبعاً لذلك.

سوف يومض الضوء األخضر في كل مرة يستشعر فيها تنفًسا. تأكد من أن قنية األنف تحاذي 
وجهك على نحو صحيح وأنك تتنفس عن طريق األنف.

إذا بدأت تشعر باإلعياء أو إذا شعرت بعدم االرتياح أثناء استخدام هذا  تحذير    
الجهاز، فعليك استشارة طبيبك المعالج فوًرا.    

 
تنبيه  إن جهاز Inogen One® G2 مصمم لتوفير تدفق عالي النقاء من األكسجين.     

   سيصدر إنذار إرشادي، "مستوى األكسجين منخفض"، حال نقص تركيز   
األكسجين. فإذا استمر ظهور اإلنذار، اتصل بمورد جهازك.   

عام
لفصل الطاقة، انزع سلك الدخل من مصدره )أي المقبس الجداري المصدر للتيار المتردد، مهايئ والعة السجائر بالسيارة 

المصدر للتيار المستمر(.

تأكد من توصيل منبع الطاقة العام بمصدر طاقة واحد فقط )تيار متردد أو تيار    تنبيه    
مستمر( في أي وقت من األوقات. قد ال يعمل منبع الطاقة العام بشكل صحيح إذا      

كان متصاًل في آن واحد بمصدري تيار متردد وتيار مستمر.   
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تعليمات التشغيل اإلضافية
لالستخدام المنزلي مع طاقة التيار المتردد

لتشغيل منبع الطاقةباستخدام مصدر طاقة التيار متردد، اتبع هذه اإلرشادات:

قم بتوصيل دخل التيار المتردد بمنبع الطاقة.  .1
قم بتوصيل قابس طاقة التيار المتردد بمصدر الطاقة وقم بتوصيل قابس خرج   .2 

 الطاقة بمكثف Inogen One® G2. سيضيء المصباح األخضر، بما يشير إلى 
أن منبع الطاقة العام به طاقة دخل.

Inogen One® G2 السفر بجهاز

 لقد سهل مكثف Inogen One® G2 السفر بالطائرات والسفن والسيارات والقطارات على مستخدمي األكسجين أكثر 
 من ذي قبل. فصار اآلن يمكنك الحصول على نفس جودة األداء والراحة وأنت على سفر التي اعتدت عليها مع جهاز

Inogen One® G2  في منزلك. وفيما يلي بعض اإلرشادات المفيدة والهامة لتحقيق أقصى قدر من األداء والراحة عند 
استخدام جهاز Inogen One® G2 أثناء السفر.

ابدأ في التخطيط لرحلتك بوضع قائمة من البنود التي تريد أن تتذكرها. وينبغي أن تشمل هذه القائمة:

✓   منبع الطاقة العام

✓   بطارية )بطاريات( إضافية إذا لزم األمر

 ✓   أرقام الهواتف الهامة، مثل رقم الطبيب المعالج ومقدم الرعاية الصحية المنزلية،    
   أو مقدمي الخدمات في المنطقة التي ستسافر إليها

✓   خطة لألكسجين االحتياطي في حالة انقطاع الطاقة أو وجود عطل ميكانيكي لمدة طويلة.

لالستخدام في السيارات/المركبات الترفيهية/السفن
لتشغيل منبع الطاقة العام باستخدام مصدر طاقة تيار مستمر، اتبع هذه اإلرشادات:

قم بتوصيل دخل التيار المستمر بمنبع الطاقة.   .1
قم بتوصيل قابس طاقة التيار المستمر )مهايئ والعة السجائر( بمصدر الطاقة وقم   .2

 بتوصيل قابس خرج الطاقة بمكثف Inogen One® G2. سيضيء المصباح 
 األخضر، بما يشير إلى أن منبع الطاقة به طاقة دخل.
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ينبغي إدخال القابس في المقبس دون اللجوء إلى القوة المفرطة مع تأمين بقاءه في مكانه. يتوفر مهايئ والعة السجائر    .3
مع مفتاح منزلق سابق التعديل على الموضع الضيق. وهذا سيتناسب مع معظم مقابس والعات السجائر في السيارات. 

إذا صار مهايئ والعة السجائر ينفلت من المقبس، فعدل المفتاح إلى الوضع "الواسع".

   Inogen One® G2 تأكد من أن مقبس طاقة السيارة يفي بمتطلبات الطاقة لمكثف   تحذير 
)الحد األدنى 15 أمبير(. إذا تعذر دعم مقبس الطاقة بحمل 15 أمبير، فقد تنفجر الصهيرة      

أو قد يتلف المقبس.   

ترتفع درجة حرارة رأس قابس مهايئ والعة السجائر عند استخدامه، فال تلمس الرأس     تحذير 
مباشرة بعد نزع القابس من مقبس والعة السجائر بالسيارة.   

 
تأكد من نظافة مقبس الطاقة بالسيارة من رماد السجائر ومن تركيب قابس     تنبيه   

المهايئ بشكل صحيح، وإال فقد ترتفع درجة حرارته بقدر كبير.   

ال تستخدم منبع الطاقة العام مع مفرق قابس السجائر أو مع كابل تمديد.  تنبيه    
قد يتسبب هذا في ارتفاع درجة حرارة كابل دخل طاقة التيار المستمر.   

ال تبدأ تشغيل السيارة باستخدام منبع الطاقة العام الموصل، فهذا قد يؤدي إلى حدوث      تنبيه 
ارتفاعات لحظية في الجهد قد تؤدي إلى إيقاف تشغيل و/أو إتالف     

منبع الطاقة العام.   

عند تزويد مكثف Inogen One® G2 بالطاقة في سيارة تأكد من تشغيل المحرك،    تنبيه   
ألن تشغيل الجهاز دون تشغيل المحرك قد يستنزف بطارية السيارة.   

إن حدوث تغير في االرتفاع )على سبيل المثال، من مستوى سطح البحر إلى الجبال( قد      تنبيه 
يؤثر على إجمالي األكسجين المتاح للمريض، فاستشر الطبيب المعالج قبل السفر إلى      

ارتفاعات أعلى أو أدنى لتحديد مدى احتياجك إلى تغيير إعدادات التدفق.   

السفر جًوا
تسمح إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية بحمل مكثف Inogen One® G2 على متن جميع الطائرات األمريكية، وفيما يلي 

بعض النصائح القليلة لتسهيل سفرك الجوي.

خطط لرحلتك
 عندما تحمل معك مكثف Inogen One® G2 أثناء سفرك جًوا، أعلم شركة الطيران إذا ما كنت ستستخدم

Inogen One® G2 على متن الطائرة. كما يجب أن تحتفظ ببيان موقع من طبيبك المعالج، يتضمن:

! C

! C
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 • قدرتك على رؤية/سماع اإلنذارات، واالستجابة على نحو مناسب.

• مدى ضرورة استخدام األكسجين )طوال الرحلة أو في بعضها(.

• أقصى معدل للتدفق في مقابل الضغط في المقصورة تحت ظروف التشغيل العادية.

• ليست هناك حاجة الستصدار بيان جديد في كل مرة تسافر فيها جًوا، إال أنه يلزمك اصطحابه في كل رحلة.

• قد توفر بعض شركات الطيران الطاقة الكهربائية للركاب على متن طائراتها، وقد تتاح لك فرصة طلب مقعد مجاور لمنفذ طاقة 
بحيث يمكنك استخدامه في تزويد مكثف Inogen One® G2 بالطاقة. مع العلم أن توافر ذلك، يختلف باختالف شركة الطيران 
ونوع الطائرة ودرجة الخدمة، ويجب أن تراجع شركات الطيران بخصوص توافر خطة دائمة لتزويد بطاريتك بطاقة كافية طوال 

رحلتك الجوية، باإلضافة إلى وجود تقدير متحفظ ألي تأخيرات غير متوقعة.

• أن يكون منبع الطاقة العام الخاص بك مزود بمهايئ والعة سجائر شائع االستخدام، إذ أن الطائرات تستخدم منافذ طاقة مختلفة 
ومن الصعب تحديد توافق نوع منفذ الطاقة المتاح في الطائرة التي تستقلها؛ ولذلك فإنه يفضل أن تشتري مهايئ مثل موصل مقبس 
الطاقة Magellan’s Em رقم EA270. اتصل بشركة Magellan على الرقم 4993-962-800 أو تفضل بزيارة موقعهم 

www.magellans.com لمعرفة أقرب متجر لمنتجاتهم أو لمعرفة خيارات الشراء على اإلنترنت.

قبل رحلتك
فيما يلي بعض األشياء التي عليك أن تضعها في اعتبارك في يوم مغادرة رحلتك:

• التأكد من نظافة المكثف Inogen One® G2، وأنه بحالة جيدة وليس به أي أعطال أو ما يشير إلى سوء حالته أو تضرره.

• إحضار بطاريات مشحونة كافية معك لتزويد Inogen One® G2 بالطاقة طوال الرحلة باإلضافة إلى التقدير المتحفظ ألي 
تأخيرات غير متوقعة.

• ال توفر الخطوط الجوية اإلقليمية/الداخلية استعمال الطاقة الكهربائية على متن طائراتها. إذا تضمنت خطط سفرك ركوب رحالت 
جوية على الخطوط اإلقليمية، فستحتاج إلى توافر طاقة بالبطارية تكفي مدة الرحلة، باإلضافة إلى تقدير متحفظ للتأخيرات غير 

المتوقعة.

قد ال تكون الخطوط الجوية مجهزة لتوفير األكسجين االحتياطي.   تنبيه 

. Inogen One® G2 الوصول إلى المطار مبكًرا، فقد يحتاج أفراد أمن المطار وقتاً إضافًيا لتفقد مكثف •

تعليمات التشغيل   الفصل 3
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 • أثناء انتظارك للصعود إلى رحلتك، يمكنك المحافظة على طاقة البطارية باستخدام منبع الطاقة العام الطاقة في تشغيل
Inogen One® G2 من مقبس الطاقة الكهربائية في صالة المطار إذا أتيح ذلك.

 • أبلغ شركة الطيران بأنك سوف تستخدم مكثفInogen One® G2، واحتفظ برسالة طبيبك 
المعالج معك وكن متأهًبا للتفتيش إذا ما طلب منك.

أثناء رحلتك
في حالة استخدام منفذ الطاقة الخاص بشركة الطيران، انزع البطارية من مكثف األكسجين   .1 

 Inogen One® G2، ونظًرا للقيود المفروضة على استخدام الطاقة على متن الطائرات، فإنه ال 
يمكن استخدام منبع الطاقة العام في شحن بطارية مكثف Inogen One® G2 عند استخدامه على متن طائرة.
قم بتوصيل مقبس طاقة التيار المستمر المتاح من قبل شركة الطيران. راجع األمر مع موظفي الخطوط الجوية   .2 

لضمان المطابقة.

 • أثناء تدرج الطائرة وإقالعها وهبوطها، ضع مكثف Inogen One® G2تحت المقعد أمامك، وسيتوائم وضع مكثف
Inogen One® G2  قائمة تحت معظم مقاعد خطوط الطيران، ومع ذلك، فإذا تعذر ذلك فيمكن إمالة المكثف على جانبه.

• ال يلزم إيقاف تشغيل مكثفInogen One® G2 أثناء تدرج الطائرة وإقالعها وهبوطها إذا كان البيان الخطي لطبيبك المعالج 
يوصي بالحصول على األكسجين أثناء هذه الفترات.

إن حدوث تغير في االرتفاع )على سبيل المثال، من مستوى سطح البحر إلى الجبال( قد    تنبيه 
يؤثر على إجمالي األكسجين المتاح للمريض، وقد تم التحقق من أن مكثف   

Inogen One® G2 يوفر األكسجين حتى ارتفاع 10,000 قدًما )3048 متًرا(،     
فاستشر الطبيب المعالج قبل السفر إلى ارتفاعات أعلى أو أدنى لتحديد مدى احتياجك إلى     

تغيير إعدادات التدفق.  

بعد رحلتك
• تذكر إعادة شحن البطاريات اإلضافية التي ربما تكون قد استخدمتها قبل الرحلة القادمة.

السفر بالحافالت أو القطارات أو السفن
اتصل بشركة النقل لمعرفة معلومات عن توفر منافذ للطاقة في وسائل مواصالتها.

تعليمات تشغيل البطارية
 تأكد من كون البطارية في موضعها وأنها مشحونة.  افصل Inogen One® G2 من مصدر الطاقة. عند تشغيل

Inogen One® G2 بطاقة البطارية، ستستهلك البطارية،  وسوف تعرض الشاشة النسبة المئوية )%( المتبقية أو عدد دقائق 
االستخدام المتبقية. 

عندما يشعر المكثف أن المتبقي من عمر البطارية أقل من 10 في المائة، فسيصدر صوت تحذير منخفض األولوية، أما عندما تفرغ 
البطارية، فسيتغير التنبيه إلى تنبيه مرتفع األولوية.
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عندما ينخفض مستوى البطارية، قم بأحد اإلجراءات التالية:
قم بتوصيل Inogen One® G2 بمصدر طاقة تيار متردد أو تيار مستمر باستخدام منبع الطاقة العام.  •

استبدل البطارية ببطارية مشحونة بعد إيقاف تشغيل Inogen One® G2 )بالضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل(.  •
 • إذا فرغت البطارية، فاشحنها أو أخرجها من المكثف. 

إذا كان مكثف Inogen One® G2 يستمد طاقته من منبع الطاقة العام، فسيجري شحن البطاريات أثناء التشغيل، وإذا تركت 
مكثف Inogen One® G2 موصاًل بعد اكتمال الشحن فهذا لن يضر بالمكثف أو بالبطارية.  

 
يتحمل المريض مسؤولية الفحص الدوري للبطارية واستبدالها عند الضرورة،  وال تتحمل      تحذير 

Inogen أي مسؤولية تجاه األشخاص الذي ال يتقيدون بتوصيات الشركة المصنعة.    

شحن البطارية العادي
لضمان شحن بطاريتك بشكل صحيح، تأكد من استخدام مهايئ قابس خرج الطاقة الصحيح لتيار متردد وتيار مستمر، وأن المهايئ 

قد أدخل بشكل صحيح في مقبس الطاقة. تابع الشاشة أو األضواء التي تشير إلى حالة الشحن. 

 مالحظة  عند بدء شحن بطارية مكتملة الشحن، قد تبدأ عملية الشحن ثم تتوقف في الدقائق القليلة األولى.

رعاية البطارية وصيانتها
تتطلب بطارية ليثيوم أيون التي بمكثفInogen One® G2 عناية خاصة ألجل ضمان سالمة األداء وطول عمرها. استخدم 

بطاريات Inogen One® G2 مع وحدتك من مكثف Inogen One® G2 فقط.

احفظها في مكان جاف
 أبعد السوائل عن البطاريات على الدوام. إذا تعرضت البطاريات لرطوبة، فتوقف عن استخدامها فوًرا والتخلص من البطارية 

على نحو مالئم. 

تأثير درجة الحرارة على أداء البطارية
تكفي البطارية المفردة بمكثف Inogen One® G2 لتشغيله لمدة تتراوح بين ساعتين إلى 5 ساعات في ظل أغلب الظروف 

 البيئية.  إلطالة وقت تشغيل بطاريتك، تجنب تشغيل المكثف باستخدامها في درجات الحرارة التي تقل عن 41 فهرنهايت 
)5 سيليزيوس( أو تزيد عن 95 فهرنهايت )35 سيليزيوس( لفترات طويلة من الزمن.

! C
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الوقت المتبقي للبطارية بالساعة
يعرض مكثف Inogen One® G2 باستمرار الوقت المتبقي للبطارية، مع العلم أن هذا الوقت المعروض تقديري، وقد يختلف 

الوقت الفعلي المتبقي عن هذه القيمة.

يرجى اتباع هذه اإلرشادات الهامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أداء البطارية وإطالة عمرها:
 •  احفظها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، على أن تكون مشحونة بنسبة 40-%50 عند التخزين.

في حالة استخدام أكثر من بطارية، تأكد من ترقيم البطاريات )عددًيا أو ألفبائًيا(   • 
وتناوب التبديل بينها على أساس دوري. ال تترك البطاريات دون أن تستخدمها ألكثر من 90 يوًما    

في كل مرة.  
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الوضع

الطاقة
النص

عرض األيقونات

تنقسم شاشة Inogen One® G2 إلى ثالثة مناطق. تعرض الزاوية اليسرى العليا من الشاشة حالة تنبيه استشعار التنفس. 
فيما تعرض الزاوية السفلي اليسرى مستوى شحن البطارية ومصدر الطاقة. أما الجانب األيمن من الشاشة فيحتوي على 

معلومات نصية، مثل إعداد التدفق والوقت المتبقي للبطارية وإشعارات األخطاء.

أيقونات حالة الطاقة

    Inogen One® G2 تعد األيقونات التالية أمثلة على تلك التي تظهر في نافذة حالة الطاقة على الشاشة عندما يعمل
باالعتماد على طاقة البطارية. 

اإلشارات المرئية والمسموعة لمكثف 
Inogen One® G2 األكسجين

اإلشارات المرئية والمسموعة   الفصل 4

!C

!C

!C

!C

المعنى

البطارية فارغة.

يتبقى أقل من 10 في المائة من شحن البطارية، مع وميض هذه األيقونة.

يتبقى قرابة 40 إلى %50 من شحن البطارية.

البطارية ممتلئة.

أيقونة

4
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أيقونات حالة الطاقة )تتمة(
تعد األيقونات التالية أمثلة على تلك التي تظهر على الشاشة عندما يعمل Inogen One® G2 باالعتماد على منبع طاقة 

خارجي أثناء شحن البطارية، إذ يشير السهم المضيء إلى االتصال بمنبع طاقة خارجي. 

! C

! C

! Cالمعنى

جاري شحن البطارية ويتراوح مستوى الشحن بين %60 و70%.

البطارية مشحونة بالكامل، وجاري شحنها حسب الضرورة للحفاظ على الشحن.

جاري شحن البطارية ومستوى الشحن أقل من 10%.

يعمل Inogen One® G2 باالعتماد على مصدر طاقة خارجي مع عدم وجود بطارية.

أيقونة

أيقونات األوضاع
هذه هي األيقونات التي ستظهر في نافذة األوضاع على الشاشة.

عرض النص

عند حدوث حالتين في نفس الوقت، ستعرض الحالة ذات األولوية األعلى. مالحظة    

المعنى

تم تمكين اإلنذار المسموع الستشعار التنفس.

تم تعطيل اإلنذار المسموع الستشعار التنفس.  هذه هي الحالة االفتراضية.

أيقونة

! C
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رسائل المعلومات
شاشات المعلومات التالية ال تصحبها أي تعليقات مسموعة أو أي تغيير مرئي في أضواء المؤشر.

الحالة/العمل/التفسير

يعرض شعار Inogen عند بدء التشغيل. 

الشاشة االفتراضية عند التشغيل باالعتماد على طاقة البطارية، ويرمز "X" إلى 
 إعداد التدفق المحدد )مثل اإلعداد 2(. 

فيما يرمز "HH:MM" للوقت التقريبي المتبقي لعمل البطارية )مثل، 1:45(.

الشاشة االفتراضية عند التشغيل باالعتماد على منبع طاقة خارجي أثناء شحن 
البطارية، فيما يرمز "xx%" للنسبة المئوية لشحن البطارية )مثل، 86%(.

الشاشة االفتراضية عند عدم شحن البطارية أو عندما ال تتاح معرفة الوقت المتبقي 
لعمل البطارية. 

الشاشة التي تظهر عند توصيل المكثف بالكهرباء لشحن البطارية فقط )ال إلنتاج 
األكسجين(، ومن الطبيعي أن تظهر البطارية مكتملة الشحن نسبة تتراوح ما بين 

%95 و%100 عند إزالة مصدر الطاقة الخارجي، وإن هذه الميزة تجعلك تحقق 
أكبر استفادة من عمر البطارية.

 

 Setting X  
Battery

HH:MM  

 Setting X  
Charging xx
 Battery )أو(  

Full

 Setting X   
%Battery xx

 
 Charging  

xx% )أو(
Battery Full  

االشعارات
  

! C

تتراوح قوة اإلشعارات المسموعة بين 55 ديسيبل إلى 65 ديسيبل حسب أوضاع     تحذير   
المستخدمين، والغرض منها تحذير المستخدم من المشاكل. لضمان سماع اإلشعارات      
المسموعة، تحدد المسافة القصوى التي يمكن أن يبعدها المستخدم بما يتناسب مع       

مستوى الضوضاء المحيطة.   

يرصد Inogen One® G2 معلمات مختلفة أثناء تشغيله ويستخدم نظام إنذار ذكي يشير إلى أي خلل في المكثف. 
 وتستخدم خوارزميات رياضية وتأخيرات زمنية لتقليل احتمال اإلنذارات الكاذبة مع استمرار ضمان سالمة اإلشعارات 

في الحاالت المنذرة.

نص الرسالة المعروضة
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التنبيهات ذات األولوية المنخفضة
رسائل التنبيهات التالية ذات األولوية المنخفضة يصحبها صوت نغمة مزدوجة وضوء أحمر ثابت.

الحالة/العمل/التفسير

منبع الطاقة الخارجي ضعيف جداً وال يستطيع تشغيل الوحدة، التي تعمل باالعتماد 
على طاقة البطارية على الرغم من توصيل الوحدة بالكهرباء. تحقق من وصالت 

منبع الطاقة الخارجي. وإذا استمرت الحالة، فاتصل بمورد جهازك.

منبع الطاقة الخارجي قوي للغاية، تحقق من وصالت منبع الطاقة الخارجي، وإذا 
استمرت الحالة، فاتصل بمورد جهازك.

 طاقة البطارية منخفضة، وستستمر ألقل من 10 دقائق. 
قم بتوصيل منبع الطاقة الخارجي أو استغن عنه وأدخل بطارية مكتملة الشحن.

حدث خلل في البطارية، استعمل بطارية جديدة أو أخرج البطارية وشغل المكثف 
باستخدام منبع طاقة خارجي. إذا تكرر خطأ البطارية مع البطارية نفسها، فتوقف 

عن استخدام البطارية واتصل بمورد جهازك.

عرض الرسالة والنص

External  
Power Low  

External  
Power High  

Battery Low  
Attach Plug  

Error Battery 
See Manual  

اإلشعارات )تتمة(
إذا اكتشفت عدة حاالت منذرة، سيعرض التنبيه ذو األولوية األعلى. 

إن رسائل اإلشعارات التالية يصحبها صوت نغمة قصيرة.

الحالة/العمل/التفسير

 تم الضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثانيتين، والمكثف يوقف 
تشغيل النظام.

تم الضغط على زر Audible Alarm لمدة خمس ثوان.

نص الرسالة المعروضة

Inogen One®  
Shutting Down  

HH:MM  
Vx.x:Serial Number  
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التنبيهات ذات األولوية المنخفضة )تتمة(

الحالة/العمل/التفسير

ينتج المكثف األكسجين بمستوى منخفض قليالً )> %82( منذ 10 دقائق.  إذا 
استمرت الحالة، فاتصلبمورد جهازك. 

البطارية تجاوزت درجة حرارة الشحن وقد توقف الشحن.  البطارية لن تشحن 
أثناء وجود هذا التنبيه ولكن الشحن سيبدأ حين تعود درجة حرارة البطارية إلى 

 نطاق التشغيل العادي.  
 إذا تطلبت البطارية الشحن بعد قليل، فأخرج البطارية من المكثف واتركها 
تبرد في مكان مفتوح لحوالي 10-15 دقيقة.  ثم أعد إدخال البطارية في 

Inogen One® G2.  إذا استمرت المشكلة، اتصل بمورد جهازك.

يستطيع المكثف إنتاج األكسجين، لكنه ال يمكنه اإلبالغ عن حالة البطارية. استبدل 
البطارية، وإذا استمرت الحالة، فاتصل بمورد جهازك.

المكثف يحتاج إلى صيانة في أقرب وقت ممكن. المكثف يعمل حسب المواصفات 
ويمكن متابعة استخدامه، اتصل بمورد جهازك للترتيب للصيانة.

 لقد تعطل حساس األكسجين بالمكثف، 
ويمكنك متابعة استخدام المكثف. إذا استمرت الحالة، اتصل بمورد جهازك. 

نص الرسالة المعروضة

 Oxygen Low  
See Manual 

 
 Remove Battery 

to Cool

 Comm Error 
See Manual

 Service Needed 

 O2 Sensor Fail 
 See Manual 

اإلشارات المرئية والمسموعة   الفصل 4
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الحالة/العمل/التفسير

درجة حرارة البطارية مرتفعة للغاية أثناء عمل المكثف اعتماًدا على طاقة 
البطارية. انقل المكثف لمكان أكثر برودة أو قم بتوصيل الوحدة بمنبع طاقة 

خارجي وأخرج البطارية، إذا تيسر لك ذلك. إذا استمرت الحالة، فاتصل على 
موفر الجهاز.

لم يستشعر المكثف أي نفس منذ 60 ثانية. 
• تحقق من اتصال القنية بالمكثف، ومن عدم وجود

التواءات في األنابيب، وأن القنية موضوعة بشكل صحيح
في أنفك.  

المكثف يواجه خطأ ولكنه يمكنه مواصلة التشغيل. 
• أخرج البطارية وأعد إدخالها و/أو

• راجع وصالت منبع الطاقة الخارجي.
وإذا استمرت الحالة، فاتصل بمورد جهازك.

تركيز األكسجين الناتج أقل من %50 منذ 10 دقائق. إذا استمرت الحالة، فالجأ 
إلى مصدر األكسجين االحتياطي واتصل بمورد جهازك لترتيب الصيانة.

يوجد نفس، لكن األكسجين ال يصل كما ينبغي.

عرض الرسالة والنص

Battery HOT Warning

 No Breath Detect 
  Check Cannula

 System Error 
 See Manual 

 Oxygen Error 
 Service Needed 

 O2 Delivery Error

التنبيهات ذات األولوية المتوسطة
رسائل التنبيهات التالية ذات األولوية المتوسطة يصحبها صوت نغمة ثالثية تتكرر كل 25 ثانية وضوء أحمر وامض.
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الحالة/العمل/التفسير

طاقة بطارية المكثف غير كافية إلنتاج األكسجين. قم بتوصيل منبع الطاقة 
الخارجي أو غير البطارية، ثم أعد تشغيل الوحدة إذا لزم األمر بالضغط على زر 

التشغيل/إيقاف التشغيل.

درجة حرارة البطارية مرتفعة للغاية أثناء عمل المكثف اعتماًدا على طاقة 
البطارية. المكثف توقف عن إنتاج األكسجين. انقل المكثف إلى مكان أكثر برودة، 

ثم قم بإيقاف التشغيل وأعد التشغيل مرة أخرى، إذا أمكن ذلك. احرص على أن 
يكون منفذ الهواء الداخل والخارج مفتوًحا، وأن يكون مرشح الجسيمات نظيًفا. إذا 

استمرت الحالة، فالجأ إلى مصدر األكسجين االحتياطي واتصل بمورد جهازك.

درجة حرارة المكثف مرتفعة جداً، وسيتوقف إنتاج األكسجين. احرص على أن 
يكون منفذ الهواء الداخل والخارج مفتوًحا، وأن يكون مرشح الجسيمات نظيًفا. إذا 

استمرت الحالة، فالجأ إلى مصدر األكسجين االحتياطي واتصل بمورد جهازك.

نص الرسالة المعروضة

 Battery Empty 
Attach Plug

 Battery HOT 
Shut Down

 System HOT 
Shut Down

التنبيهات ذات األولوية العالية

إذا لم تكن على مقربة من Inogen One® G2، فقد ال تتمكن من سماع أو    تنبيه   
مشاهدة التنبيهات ذات األولوية العالية.  تأكد من وجود Inogen One® G2 في      

مكان يمكن فيه مالحظة التنبيهات واإلنذارات حال حدوثها.   

رسائل التنبيهات التالية ذات األولوية العالية يصحبها صوت نغمة خماسية تتكرر كل 10 ثوان وضوء أحمر وامض.

اإلشارات المرئية والمسموعة   الفصل 4
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الحالة/العمل/التفسير

قد يكون هذا نتيجة االحتفاظ بالمكثف في بيئة باردة )تقل درجة الحرارة فيها عن 
صفر سيليزيوس )32 فهرنهايت((.  انقل المكثف إلى بيئة أكثر دفًئا حتى تتيح 

للوحدة اإلحماء قبل بدء التشغيل.  إذا استمرت الحالة، فالجأ إلى مصدر األكسجين 
االحتياطي واتصل بمورد جهازك.

توقف المكثف عن إنتاج األكسجين وجاري إيقاف التشغيل. يجب عليك:
تدوين رقم الخطأ   .1

التبديل إلى مصدر األكسجين االحتياطي   .2
اتصل بمورد جهازك   .3

عرض الرسالة والنص

 System COLD 
Shut Down 

 )###( Error 
 Service Needed 

التنبيهات ذات األولوية العالية )تتمة(
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استكشاف األخطاء وإصالحها

استكشاف األخطاء وإصالحها   الفصل 5

استخدم منبع طاقة خارجي أو استبدل البطارية بأخرى 
مشحونة بالكامل

تحقق من وصالت منبع الطاقة، وتحقق من الضوء 
األخضر الثابت

اتصل بمورد جهازك

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل المكثف

تحقق من القنية واتصالها بفوهة المكثف

البطارية فارغة أو ال توجد أي 
بطارية

منبع الطاقة غير موصل بشكل 
صحيح

يوجد عطل

المكثف ال تصله طاقة

القنية غير متصلة بشكل 
صحيح أو تعرضت اللتواء أو 

إعاقة

المكثف ال يعمل بعد الضغط 
على زر التشغيل/إيقاف 

التشغيل

ال يوجد أكسجين 

الحل المقترح

ارجع إلى الفصل 4

السبب المحتمل

ارجع إلى الفصل 4

المشكلة

كل المشاكل يصحبها 
ظهور معلومات على 

شاشة المكثف أو تغيرات 
في أضواء المؤشر أو في 

اإلشارات المسموعة

يتضمن هذا الفصل حلواًل لبعض المشاكل المحتملة التي قد تواجهك.

Inogen One® G2 مكثف أكسجين

5
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استبدال القنية

ينبغي استبدال قنية األنف على نحو دوري.  راجع طبيبك المعالج و/أو مورد جهازك و/أو تعليمات الشركة المصنعة للقنية 
لمعرفة معلومات عن استبدال القنية.  يوصى باستخدام قنية أحادية التجويف يصل طولها إلى 25 قدًما لضمان استشعار 

التنفس وإيصال األكسجين كما ينبغي. 

قد يعيق استخدام أي نوع من القنيات سوى القنيات عالية التدفق  تنبيه     
)مثل Salter 1600Q( إيصال األكسجين و/أو ربط تركيبات الفوهة.   

تنظيف الغالف الخارجي
.)DawnTM يمكنك تنظيف الغالف الخارجي باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء وسائل تنظيف خفيف )مثل

ال تغمر جهاز Inogen One® G3 أو أي من ملحقاته في أي سائل أو ال تسمح بدخول    تحذير 
المياه إلى الغالف؛ فهذا قد يؤدي إلى إحداث صدمة كهربائية و/أو إيقاع أضرار.   

ال تستخدم مواد تنظيف غير المنصوص عليها في دليل المستخدم هذا.  ال تستخدم الكحول    تحذير 
أو الكحول األيزوبروبيلي أو كلوريد اإليثيلين أو المنظفات البترولية في تنظيف الغالف أو     

مرشحات الجسيمات.   

 التنظيف والرعاية 
والصيانة

التنظيف والرعاية والصيانة   الفصل 6

6

! C

! C
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تنظيف المرشح واستبداله
 يجب تنظيف مرشح الجسيمات في كل أسبوع لضمان سهولة تدفق الهواء.  أخرج المرشح من الجهة 

 األمامية للجهاز. قم بتنظيف مرشح الجسيماتبالماء وسائل تنظيف خفيف )مثل DawnTM(؛ واشطفه 
بالماء وجففه قبل إعادة استخدامه. 

قد يقتضي األمر تنظيف مرشح الجسيمات أكثر من ذلك في البيئات المغبرة.  مالحظة    

 .Inogen لشراء مرشحات جسيمات إضافية اتصل بمورد جهازك أو

مرشح المخرجات
يهدف مرشح المخرجات إلى حماية المستخدم من استنشاق الجسيمات الصغيرة التي تخرج في تدفق الغاز المنتج. يتضمن 

Inogen One® G2 مرشح مخرجات يقع خلف تركيب فوهة قنية القابلة لإلزالة. تشترط Inogen استبدال هذا المرشح 
لكل مريض.

.)RP-107( يمكن استبدال مرشح المخرجات من قبل مورد الجهاز أو المالك باستخدام طاقم مرشح الخروج البديل

 يجب تنظيف وتطهير مكثف Inogen One® G2 وفًقا للتعليمات المذكورة أعاله وذلك لكل مريض جديد. وال 
يطلب من المريض إجراء أي صيانة خاصة، إذ يقوم مورد الجهاز بعمليات الصيانة لضمان توفير صيانة موثوقة لمكثف 

Inogen One G2. وقد أورد دليل الخدمة إرشادات الشركة المصنعة للصيانة الوقائية لألجهزة. ويلزم أن يتولى جميع 
األعمال فنيون مدربون معتمدون من قبل الشركة المصنعة.

)RP-222و RP-122 صهيرة بديلة لكابل دخل التيار المستمر )الستخدامها مع
يحتوي قابس طاقة والعة السجائر التي تعمل بالتيار المستمر على صهيرة. إذا كان كابل دخل التيار المستمر يستخدم مع 
مصدر طاقة جيد ومعروف وكان منبع الطاقة ال يعمل )ال توجد طاقة خرج ومصباح LED األخضر ال يضيء(، فاألمر 

حينئذ يستدعي استبدال الصهيرة.
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الصهيرة الماسك طرف الماسك قابس مهايئ السجائر

الستمرار الحماية من مخاطر الحريق، ال تستخدم سوى الصهيرة المحددة. تنبيه   

التنظيف والرعاية والصيانة   الفصل 6

الستبدال الصهيرة، اتبع هذه اإلرشادات مع االستعانة بالصورة التالية.
أخرج الطرف بفك الماسك. استخدام أداة إذا استلزم األمر.  .1

أخرج الماسك والطرف والصهيرة.  .2
ينبغي أن يظل الزنبرك داخل مبيت مهايئ والعة السجائر. إذا أخرج الزنبرك، فتأكد من استبدال الزنبرك أوالً    .3

قبل إدخال الصهيرة البديلة.  
أدخل الصهيرة البديلة، Inogen RP#125 )BUSS MDA-12( وركب الطرف.   .4 

تأكد من أن تركيب الحلقة الماسكة وتثبيتها بشكل صحيح.   
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التخلص من الجهاز والملحقات

 التزم بالقوانين واللوائح المحلية المعنية بالتخلص من هذه األجهزة وإعادة تدويرها إذا أردت التخلص من
 Inogen One® G2 وملحقاته.  وإذا كانت بلدك نخضع للتوجيه اإلداري الخاص بنفايات المعّدات الكهربائية 

 واإللكترونية )WEEE(، فال تتخلص من المكثف أو محتوياته في نفايات البلدية التي لم تفرز. ومن داخل 
 أوروبا، تواصل مع وكيلنا الرسمي في االتحاد األوروبي، لمعرفة اإلرشادات الخاصة بالتخلص من المكثف أو محتوياته. 

تحتوي البطارية على خاليا ليثيوم أيون وينبغي إعادة تدويرها، واحذر من حرقها.

قائمة بنود الصيانة
)BA- 200 المفردة )طراز رقم Inogen One® G2 بطارية   •

)BA- 224 المزدوجة )طراز رقم Inogen One® G2 بطارية   •
)RP-200 بدائل مرشحات الجسيمات الداخلة )طراز رقم  •

 )RP-107 طاقم مرشح المخرجات البديل )طراز رقم  •

للمساعدة، عند الحاجة، في اإلعداد أو االستخدام أو الصيانة أو اإلبالغ عن حدث غير متوقع في التشغيل، اتصل بمورد 
الجهاز أو الشركة المصنعة.

الخدمات وأعمال الصيانة األخرى
ال تفكك Inogen One® G2 أو أي من ملحقاته، وال تحاول إجراء أي أعمال صيانة   تحذير    

سوى األعمال الموصوفة في فصل استكشاف األخطاء وإصالحها؛ فالتفكيك قد يتسبب في     
إصابتك بصدمة كهربائية وسيعد ضمانك الغًيا.  ال تزيل الالصقة المانعة للعبث. في حالة     

وقوع أحداث غير تلك المذكورة في هذا الدليل، اتصل بمورد جهازك ليوفر لك خدمات     
الصيانة على يد موظفين معنيين.   

ال تستخدم مواد التشحيم مع Inogen One® G2 أو ملحقاته. تنبيه   

! C
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الرموز المستخدمة 
على المكثف والملحقات

الرموز المستخدمة على المكثف والملحقات   الفصل 7

7
المعنى

تشير كلمة تحذير إلى أن السالمة الشخصية للمريض في خطر، وقد يؤدي تجاهل تحذير إلى وقوع 
أضرار كبيرة.

تشير كلمة تنبيه إلى أنه يجب اتباع تدبير وقائي أو إجراء خدمي، وقد يؤدي تجاهل التنبيه لوقوع 
 إصابات 

طفيفة أو إلحاق أضرار بالجهاز.

راجع دليل المستخدم لمعرفة التعليمات.

يقيد القانون الفيدرالي األمريكي بيع هذا الجهاز بأمر من الطبيب المعالج، وقد يكون ذلك متبًعا في 
بلدان أخرى.

طاقة التيار المتردد

طاقة التيار المستمر

يمنع التدخين أثناء استخدام الجهاز.

 يمنع تقريب لهب مكشوف من المكثف؛ 
 ويمنع حرق البطارية.

ارجع إلى دليل/كتيب التعليمات.

 الشركة المصنعة

الوكيل الرسمي في االتحاد األوروبي

       الرمز

تحذير   

تنبيه   

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

ONLY

! C

EC REP
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المعنى

يحفظ في مكان جاف

ال يستخدم إال في مكان مغلق أو جاف، ويحظر تبليل الجهاز

ال تستخدم الزيوت أو الشحوم

يحظر تفكيك الجهاز )اتصل بمورد الجهاز للصيانة 
من الموظفين المعنيين(

يحظر التخلص من الجهاز في نفايات البلدية التي لم تفرز

القطع المستخدمة من النوع )BF( التي تتعامل مع البدن، وال عالقة لها بالقلب

جهاز من الفئة الثانية

شعار شهادة هيئة السالمة الكهربائية

الجهاز يتوافق مع توجيهات االتحاد األوروبي السارية بما في ذلك توجيه األجهزة الطبية

الرمز

ONLY

ممسميات واجهات المستخدم 

المعنى

زر التشغيل/إيقاف التشغيل

زر ضوء خلفية الشاشة

إعداد زيادة التدفق

إعداد نقص التدفق

زر اإلنذار المسموع

الرمز

ONLY

ONLY

ONLY
ONLY

0123 

 

93-01213-00-00 rev1 

0123 

COLOR SUMMARY: 
1. Black  
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Inogen One® G2 مكثف
 األبعاد:

ذو البطارية المفردة: 
10.7 بوصة )27.2 سم(/3.9 بوصة   الطول/العرض/االرتفاع: 
                                       )9.9 سم(/8.75 بوصة )22.2 سم( 

10.7 بوصة )27.2 سم(/3.9 بوصة   الطول/العرض/االرتفاع: 
                                       )9.9 سم(/9.5 بوصة )24.2 سم( 

7.0 أرطال )3.18 كجم( )بما في ذلك وزن البطارية(الوزن

أقل من 38 ديسيبل )حال تغليف الجهاز( عند اإلعداد 2الضجيج:
دقيقتينفترة اإلحماء:

90-%3/+ %6 في جميع اإلعداداتتركيز األكسجين:
6 إعدادات: 1 إلى 6إعدادات التحكم في التدفق:

منبع الطاقة العام: الطاقة:
 دخل التيار المتردد:    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد

                          50 إلى 60 هرتز
                           االستشعار التلقائي: 

                          1.0 أمبير
13.5-15 فولت تيار مستمر، 10 أمبير كحد أقصى دخل التيار المستمر: 

19 فولت تيار مستمر، 5.0 أمبير كحد أقصى خرج التيار المستمر: 
الجهد: 12.0 إلى 16.8 فولت تيار مستمر بطارية قابلة للشحن: 

يصل إلى 5 ساعات في حالة البطارية المفردةمدة استمرار البطارية:
تصل إلى 10 ساعات في حالة البطارية المزدوجة

يصل إلى 4 ساعات في حالة البطارية المفردةوقت شحن البطارية:
تصل إلى 8 ساعات في حالة البطارية المزدوجة

درجة الحرارة: 41 إلى 104˚فهرنهايت )5 إلى 40˚سيليزيوس(النطاقات البيئية المعدة لالستخدام:
الرطوبة: %0 إلى %95، بدون تكاثف

االرتفاع: صفر إلى 10,000 قدم )صفر إلى 3048 متر(
النطاقات البيئية المخصصة للشحن 

والتخزين:
درجة الحرارة: 13- إلى 158˚فهرنهايت )25- إلى 70˚سيليزيوس(

الرطوبة: %0 إلى %95، بدون تكاثف
يكون التخزين في بيئة جافة

االرتفاع: صفر إلى 10,000 قدم )صفر إلى 3048 متر(
يحفظ في مكان جاف، مع العلم أنه قابل للكسر.النقل:

مواصفات نظام Inogen One® G2   الفصل 8

 Inogen مواصفات نظام
One® G2 8
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مكثف Inogen One® G2 )تتمة(

التصنيفات

تشغيل متواصلطريقة التشغيل:
نوع الحماية ضد الصدمات

الكهربائية:
الفئة الثانية

درجة الحماية المتوفرة لمكونات المكثف ضد الصدمات 
الكهربائية:

النوع )BF( الذي يتصل بالبدن،
وال عالقة له بالقلب

درجة الحماية المتوفرة لمكونات المكثف ضد دخول 
المياه عند استعماله خارج حقيبة الحمل:

 -IP20 غير محمي من قطرات الماء المتساقطة.    
          الحماية ضد دخول األجسام الصلبة < 12.5 ملم.

درجة الحماية المتوفرة لمكونات المكثف ضد دخول 
المياه عند استعماله داخل حقيبة الحمل:

-IP22 الجهاز لن يتتضرر من المياة في حالة 
تساقطها عمودًيا ومحمي ضد إدخال األجسام 

الصلبة التي يزيد قطرها عن 12.5 ملم 
القطر عند إمالة العبوة بزاوية تصل إلى 15 

درجة عن مركزها الطبيعي
درجة الحماية التي توفرها حقيبة الحمل لجسم المكثف 

الخارجي:
-IP02  الجهاز لن يتتضرر من المياة في حالة 

تساقطها عمودًيا في حالة إمالة العبوة بزاوية 
تصل إلى 15 درجة عن مركزها الطبيعي

غير مناسب لمثل هذا االستعمالدرجة سالمة االستعمال في وجود غازات التخدير:

السالمة: IEC 1-60601نتيجة اختبار معمل مستقل:
CAN/CSA C22.2 No. 60601 -1

المطابقة الكهرومغناطيسية
IEC 60601-1 -2
RTCA DO 160
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ينبغي استخدام أجهزة اتصاالت الترددات 
الالسلكية المتنقلة والمحمولة عن بعد ال يقترب 
من أي جزء من الجهاز، ويشمل ذلك األسالك 

ألكثر من مسافة الفصل الموصى بها والمحسوبة 
من المعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال.

مسافة الفصل الموصى بها:
d=1.2√P  150 كيلو هرتز إلى 80 ميجا 

هرتز
d=1.2√P  80 ميجا هرتز إلى 800 ميجا 

هرتز
d=2.3√P  800 ميجا هرتز إلى 2.5 جيجا 

هرتز

 حيث P هي أقصى تصنيف خرج طاقة 
لجهاز اإلرسال بالوات طبًقا لمصّنع جهاز 

اإلرسال، بينما d هي مسافة الفصل الموصى 
بها باألمتار )م(.

3 جذر متوسط مربع الجهد
150 كيلو هرتز إلى 80 

ميجا هرتز

3 فولت/متر
80 ميجا هرتز إلى 2.5 

جيجا هرتز

3 جذر متوسط 
مربع الجهد

3 فولت/متر

الترددات الالسلكية 
الموّجهة

IEC 61000 4-6

الترددات الالسلكية 
المنبعثة

IEC 61000 4-3

 مستوى 
المطابقة

 مستوى اختبار 
IEC 60601

البيئة الكهرومغنطيسية-اإلرشاداختبار المناعة

 اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن المناعة الكهرومغناطيسية
إن مكثف األكسجين Inogen One® G2 مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه،  وينبغي أن 

يتكفل مستخدم مكثف األكسجين Inogen One® G2 باستخدامه في بيئة كهذه.

المطابقة الكهرومغناطيسية

تم اختبار هذا الجهاز الذي يحمل عالمة مطابقة المواصفات األوروبية وتبين موافقته لحدود المطابقة الكهرومغناطيسية 
)EMC( الواردة في توجيه األجهزة الطبية [ EEC EN 55011/42/93 الفئة )ب( وEN 60601-1-2[ وقد وضعت 

هذه الحدود لتوفير قدر معقول من الحماية ضد التداخل الضار في منشأة طبية نموذجية.  
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ينبغي أن تكون قوى الحقول من أجهزة إرسال 
الترددات الالسلكية الثابتة، كما هو محدد بمسح 

الموقع الكهرومغناطيسي أ، أقل من مستوى 
المطابقة في كل نطاق ترددب.

قد يحدث التداخل في نطاق الجهاز الذي يحمل 
الرمز التالي:

ينبغي أن تكون األرضيات خشبية أو اسمنتية 
أو بالط سيراميك، وإذا كانت األرضيات مغطاة 
بمادة صناعية، فينبغي أن تكون الرطوبة النسبية 

30 % على األقل.

ينبغي أن تكون جودة الطاقة الرئيسية تلك 
المزودة في بيئة تجارية أو بيئة مستشفى.

ينبغي أن تكون جودة الطاقة الرئيسية تلك 
المزودة في بيئة تجارية أو بيئة مستشفى.

 مستوى 
المطابقة

 مستوى اختبار 
IEC 60601

البيئة الكهرومغنطيسية-اإلرشاداختبار المناعة

اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن المناعة الكهرومغناطيسية )تتمة(:

اإلفراغ 
 الكهروستاتيكي

 IEC 61000 4-2

العبور/االنفجار 
الكهربائي السريع

IEC 61000 4-4

الشدة 

IEC 61000 4-5

± 6 كيلو فولت تالمس 

± 8 كيلو فولت هواء

± 6 كيلو فولت تالمس 

± 8 كيلو فولت هواء

± 2 كيلو فولت لخطوط 
منابع الطاقة

± 1 كيلوفولت لخطوط 
الدخل/الخرج

± 2 كيلو فولت لخطوط 
منابع الطاقة

± 1 كيلوفولت لخطوط 
الدخل/الخرج

± 1 كيلو فولت خط 
)خطوط( إلى خط 

)خطوط(

± 2 كيلوفولت خط 
)خطوط( إلى األرض

± 1 كيلو فولت خط 
)خطوط( إلى خط 

)خطوط(

± 2 كيلوفولت خط 
)خطوط( إلى األرض
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عند 80 ميجا هرتز و 800 ميجا هرتز، ينطبق نطاق التردد األعلى. مالحظة    

قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في كل الظروف، حيث يتأثر البث الكهرومغناطيسي باالمتصاص   مالحظة   
واالنعكاس من البنيات والمواد واألشخاص.   

UT هو جهد التيار المتردد الرئيسي قبل تطبيق مستوى االختبار. مالحظة   

ينبغي أن تكون جودة الطاقة الرئيسية تلك 
المزودة في بيئة تجارية أو بيئة مستشفى. 

إذا كان المستخدم من معدات لي أو لي 
نظام يتطلب استمرار العمل أثناء انقطاع 

التيار الكهربائي، من المستحسن أن 
معدات لي أو لي نظام يكون مدعوم من 

إمداد طاقة غير المنقطعة أو بطارية. 
ينبغي أن تكون جودة الطاقة الرئيسية تلك 
المزودة في بيئة تجارية أو بيئة مستشفى. 

إذا كان مستخدم )جهاز ME أو نظام 
ME( يحتاج إلى تشغيل متواصل أثناء 

انقطاعات الطاقة الرئيسية، فيوصى 
 )ME أو نظام ME بتزويد )جهاز

بالطاقة من منبع طاقة غير متقطع أو 
بطارية.

ينبغي أن تكون الحقول المغناطيسية 
لتردد الطاقة عند مستويات يتسم بها 
موقع تقليدي في بيئة تجارية أو بيئة 

مستشفى تقليدية.

 مستوى 
المطابقة

 IEC مستوى اختبار
60601

البيئة الكهرومغنطيسية-اإلرشاداختبار المناعة

اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن المناعة الكهرومغناطيسية )تتمة(:

انخفاضات الجهد 
واالنقطاعات 

القصيرة وتغيرات 
الجهد على خطوط 

دخل منابع الطاقة

IEC 61000 4-11

حقل تردد الطاقة 
)60/50 هرتز( 

المغناطيسي

IEC 61000 4-8

 % UT )>95 % 5>
االنخفاض في UT( إلى 0.5 

دورة

 % UT )>60 % 40>
االنخفاض في UT( إلى 5 

دورات

 % UT )>30 % 70>
االنخفاض في UT( إلى 25 

دورة

 % UT )>95 % 5>
االنخفاض في UT( لمدة 5 

ثوان

 % UT )>95 % 5>
االنخفاض في UT( إلى 0.5 

دورة

 % UT )>60 % 40>
االنخفاض في UT( إلى 5 

دورات

 % UT )>30 % 70>
االنخفاض في UT( إلى 25 

دورة

 % UT )>95 % 5>
االنخفاض في UT( لمدة 5 

ثوان
3 أمبير/متر3 أمبير/متر
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اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن المناعة الكهرومغناطيسية )تتمة(:

أ: قوى الحقول من أجهزة اإلرسال الثابتة مثل محطات قواعد الراديو للهواتف )الخليوية/الالسلكية( وأجهزة الراديو 

األرضي المحمولة، وراديو الهواة، وقنوات البث اإلذاعي على موجات AM وFM وبث التلفاز ال يمكن توقعها نظرًيا بدقة، 
ولتقييم البيئة الكهرومغناطيسية الناتجة عن أجهزة إرسال الترددات الالسلكية الثابتة، ينبغي التفكير في إجراء مسح موقع 

كهرومغناطيسي، فإذا كانت قوة الحقل الُمقاسة في الموقع الذي يستخدم فيه مكثف األكسجينInogen One® G2 تتجاوز 
مستوى مطابقة الترددات الالسلكية المنطبق كما هو أعاله، فينبغي مراقبة مكثف األكسجينInogen One® G2 للتأكد من 

 العمل بشكل طبيعي، 
 وإذا لوحظ أداء غير عادي، فقد تكون هناك إجراءات إضافية الزمة، مثل إعادة توجيه أو تغيير موقع الجهاز.

ب: على مدى نطاق التردد 150 كيلو هرتز إلى 80ميجا هرتز، ينبغي أن تكون قوى الحقل أقل من 3 فولت/م.
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 مسافات الفصل الموصى بها بين أجهزة االتصاالت الالسلكية المحمولة والمتنقلة وهذا الجهاز:

إن هذا الجهاز مخصص لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية تكون فيها تشويشات الترددات الالسلكية المنبعثة قيد التحكم، 
 وقد يساعد عميل أو مستخدم مكثف أكسجين Inogen One® G2 على منع التداخل الكهرومغناطيسي عبر الحفاظ 
على الحد األدنى من المسافة بين أجهزة االتصاالت الالسلكية المحمولة والمتنقلة )أجهزة اإلرسال( ومكثف أكسجين 

Inogen One® G2 كما هو موصى به أدناه، طبًقا ألقصى خرج طاقة ألجهزة االتصاالت.

150 كيلو هرتز إلى 80 
ميجا هرتز
d=1.2√P

0.12

0.38

1.2

3.8

12

0.12

0.38

1.2

3.8

12

0.23

0.73

2.3

7.3

23

0.01

0.1

1

10

100

80 ميجا هرتز إلى 800 
ميجا هرتز
d=1.2√P

800 ميجا هرتز إلى 2.5 
جيجا هرتز
d=2.3√P

مسافة الفصل طبًقا لتردد جهاز اإلرسال )بالمتر( أقصى تصنيف خرج طاقة لجهاز 
اإلرسال )بالوات(

ألجهزة اإلرسال المصنفة عند أقصى تصنيف خرج طاقة غير مدرج أعاله، فإنه يمكن تقدير مسافة الفصل الموصى 
بها d باألمتار )م( باستخدام المعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال، حيث P هي أقصى تصنيف خرج طاقة لجهاز 

اإلرسال بالوات طبًقا لمصّنع جهاز اإلرسال.

  

عند 80 ميجا هرتز و800 ميجا هرتز، تنطبق مسافة الفصل لنطاق التردد األعلى. مالحظة 

قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في كل الظروف، حيث يتأثر البث الكهرومغناطيسي    مالحظة 
باالمتصاص واالنعكاس من البنيات والمواد واألشخاص.   
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اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن االنبعاثات الكهرومغناطيسية
إن مكثف األكسجين Inogen One® G2 مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه،  وينبغي أن 

يتكفل العميل أو مستخدم مكثف األكسجين Inogen One® G2 باستخدامه في بيئة كهذه.

البيئة الكهرومغناطيسية – التوجيهاالمتثالاختبار االنبعاثات

انبعاثات الترددات الالسلكية
CISPR 11

ال يستخدم مكثف األكسجين Inogen One® G2 طاقة المجموعة األولى
الترددات الالسلكية إال ألداء وظائفه الداخلية.  وبالتالي، 
تظل انبعاثات الترددات الالسلكية منخفضة جًدا، وليس 

من المرجح أن تسبب أي تداخل مع المعدات اإللكترونية 
القريبة.

انبعاثات الترددات الالسلكية
CISPR 11

يعد مكثف األكسجين Inogen One® G2 مناسًبا الفئة )ب(
لالستخدام في جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات 

المحلية والمؤسسات التي ترتبط مباشرة بشبكة منابع 
الطاقة العامة منخفضة الجهد الكهربائي التي توصل 
الكهرباء إلى المباني المستخدمة لألغراض السكنية.

االنبعاثات المتجانسة
IEC 61000 2-3

الفئة )أ(

تقلبات الجهد / االنبعاثات الوامضة
IEC 61000 3-3

ينطبق
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