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Vivatmo me شما

fa1 شما Vivatmo me
به سیستم Vivatmo me، سیستم پایش بیماری تنفسی خود خوش آمدید 111

لطفًا قبل از استفاده از Vivatmo me موارد زیر را در نظر بگیرید:
 قبل از استفاده از این سیستم پایش، وقت کافی بگذارید و این دستورالعمل های استفاده را به طور دقیق بخوانید.	 

برای استفاده ایمن و مطمئن، باید عملکردها، هشدارها، نمایشگرها و عملیات ها را درک کنید.
قبل از شروع اندازه گیری، زمان و تاریخ را روی Vivatmo me تنظیم کنید.	 
قبل از انجام اندازه گیری، حالت اندازه گیری مناسب )6 یا 10 ثانیه( را انتخاب کنید.	 

برای جلوگیری از نقص عملکرد یا شرایط خطرناک، از دستگاه ها یا لوازم جانبی معیوب استفاده نکنید.هشدار

اگر به سرویس یا اطالعات نیاز دارید، یا با مشکلی روبرو شده اید یا اینکه می خواهید اطالعاتی در مورد حریم شخصی داده ها 
داشته باشید، لطفًا به وب سایت Bosch Vivatmo به آدرس www.vivatmo.com مراجعه کنید یا با توزیع کننده یا مرکز خدمات 

 مشتری Vivatmo me به آدرس service @ vivatmo. com تماس بگیرید. 
لطفًا هنگام تماس با مرکز خدمات، شماره سریال خود را در دسترس داشته باشید، کد 12رقمی روی Vivatmo me خود را در 

کنار نماد  در قسمت پایین دستگاه مشاهده کنید.

لطفًا این دستورالعمل ها را برای مراجعه بعدی نگه دارید.

:Bosch بیانیه حریم خصوصی
این محصول داده های اندازه گیری را ذخیره می کند، اما هیچگونه اطالعات شخصی در مورد کاربر را به آن مرتبط نمی کند. 

پیکربندی، تغییرات و بروز خطرات در ارتباط با سایر دستگاه ها از طریق  ®Bluetooth  بر عهده کاربر Vivatmo me است.
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fa
112 Vivatmo me فعال کردن

به عنوان اپراتور محفظه باتری را در پشت Vivatmo me باز کنید.  .1
4 باتری قلمی اولیه را همانطور که در قسمت داخلی محفظه باتری نشان داده شده است وارد   .2

کنید.

3. درپوش باتری را ببندید.
اگر باتری ها به درستی وارد شوند، دستگاه به طور خودکار روشن می شود.  .4

بعد از روشن کردن، تمام نمادها نمایش داده می شوند و سیستم نسخه نرم افزاری را نشان   .5
می دهد.

نمادهای مربوط به اتصال قطعه دهانگیر یک بار مصرف نشان داده می شود.  .6

برای استفاده ایمن:هشدار
اگر باتری وارد شده باشد، قبل از تعویض باتری ها، دستگاه را خاموش کنید.	 
از نوع باتری های یکسان ارائه شده به همراه دستگاه )باتری های سلولی لیتیوم/آهن دی سولفید یا 	 

آلکالین( استفاده کنید.
هنگام خارج کردن باتری ها، تنظیمات تاریخ و زمان به مدت 5 دقیقه در حافظه ذخیره می شود. با 	 

این وجود، بررسی کنید که آیا تنظیمات زمان و تاریخ بعد از تعویض باتری هنوز صحیح است یا خیر.
اگر قرار است برای مدت طوالنی از دستگاه استفاده نکنید، باتری ها را دربیاورید. مقادیر 	 

اندازه گیری شده ذخیره شده باقی می مانند.
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fa
موارد استفاده / شرایط استفاده 113

موارد استفاده: Vivatmo me برای اندازه گیری کمّی نیتریک 
اکسید نسبی در نفس انسان در نظر گرفته شده است.

توصیه: اندازه گیری تغییرات در غلظت نیتریک اکسید نسبی در 
نفس بازدمیده به ارزیابی واکنش بیمار به درمان ضد التهابی، 
آزمایشگاهی  و  بالینی  ارزیابی های  در  مکمل  یک  عنوان  به 

انجام شده برای فرآیندهای التهابی مانند آسم کمک می کند.

غیر  خودآزمایی  دستگاه  یک   Vivatmo me Bosch سیستم 
برای استفاده در خانه )استفاده تشخیصی  تهاجمی است که 
بیماری های مجاری  پایش  برای  به عنوان کمک  آزمایشگاهی( 
هوایی هنگام مراقبت تحت نظر پزشک یا متخصص مراقبت های 
اندازه گیری  روش  است.  شده  گرفته  نظر  در  بهداشتی 
Vivatmo me مستلزم همکاری بیمار است تا نفس خود را از 
طریق قطعه دهانگیر یک بار مصرف به درون دستگاه بدمد. 
تمرین  بتوانند  و  باشند  داشته  بیشتر  یا  سال   7 باید  بیماران 

تنفس را انجام دهند.

بازدم  نفس  نسبت   Vivatmo me سیستم  اندازه گیری  روش 
اکسید  نیتریک  اندازه گیری  توصیه های  اساس  بر  را   )FeNO(
نفس بازدم که توسط »جامعه تنفسی اروپا« )ERS( و »انجمن 
 FeNO .ارائه شده است ایجاد می کند )ATS( »توراسیک آمریکا
ائوزینوفیلیک  تنفسی  مجرای  التهاب  تشخیص  در   ATS توسط 
و تعیین احتمال پاسخگویی به درمان دارویی ضد التهابی در 
افراد دارای عالئم تنفسی مزمن که احتماالً دچار التهاب مجاری 
 Vivatmo me  .]ATS, 2011[ می شود  توصیه  هستند  تنفسی 
فقط باید طبق دستورالعمل های استفاده Vivatmo me و بر 
قرار  استفاده  مورد  بهداشت  متخصصان  توصیه های  اساس 
گیرد. صرف نظر از نتایج آزمایش نمایش داده شده، در صورت 
تنگی  تنگی در قفسه سینه،  بر  یا نشانه های مبنی  بروز عالئم 
نفس، سرفه یا خس خس، کاربر باید فورًا با متخصص بهداشت 

خود تماس بگیرد.

موارد منع استفاده: مشخص نیست.
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fa در صورت استفاده از چندین دستگاه در یک خانه، هر شخص دستگاه خود را عالمت گذاری کند.هشدار
هنگامی که دستگاه توسط بیمار دیگری استفاده می شود، باید داده هایی که به طور مداوم ذخیره 

شده است برای جلوگیری از تفسیر نادرست حذف شود.
 شرایط زیر می تواند بر نتایج صحیح اندازه گیری تأثیر بگذارد یا باعث نقص یا اختالل در عملکرد

Vivatmo me و قطعه دهانگیر یک بار مصرف شود:
سیگار کشیدن یا مصرف دخانیات، حداقل 30 دقیقه قبل از اندازه گیری.	 
خوردن یا آشامیدن کمی قبل از اندازه گیری.	 
انجام تمرین های ورزشی دشوار.	 
حضور در اتاقی که در معرض آلودگی هوای زیاد یا شعله های مستقیم قرار دارند، به عنوان مثال 	 

جایی که اجاق گاز یا دود تنباکو در آن وجود دارد.
نفوذ رطوبت یا مایع.	 

دستگاه دارای قطعات کوچک است که می تواند منجر به خفگی شود.
برای اطمینان از استفاده صحیح از دستگاه، کودکان باید از این دستگاه تحت نظارت یک بزرگسال 

استفاده کنند.
هنگام عدم استفاده از دستگاه، آن را خارج از دسترس کودکان نگهداری کنید.

هنگامی که مایع به داخل دستگاه نفوذ کند، برای جلوگیری از نقص عملکرد دستگاه، باتری ها را خارج کنید و استفاده از 
دستگاه را متوقف سازید.

مطالعات قبلی
ATS/ERS, 2005: ATS/ERS recommendations for Measurement of Exhaled Respiratory Nitric Oxide.
ATS, 2011: An Official ATS Clinical Practice Guideline: Interpretation of Exhaled Nitric Oxide Levels (FeNO) for Clinical Application.
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رابط کاربری 114

  مقیاس چراغ راهنمایی – یک نقطه گلوله آی نتیجه را روی مقیاس نشان می دهد  
   از پزشک یا متخصص مراقبت های بهداشتی خود برای تفسیر نتیجه کمک بخواهید

   تعمیر خودکار
  روند آخرین اندازه گیری:  

    مقدار اندازه گیری شده حداقل  ppb 10 )بخش در میلیارد( افزایش یافته است  
    مقدار اندازه گیری شده حداقل  ppb 10 )بخش در میلیارد( یا بیشتر کاهش یافته است  

  قطعه دهانگیر یک بار مصرف نامعتبر است: از یک قطعه دهانگیر یک بار مصرف جدید استفاده کنید  
  اتصال قطعه دهانگیر یک بار مصرف  

  شناسه اندازه گیری  
  وضعیت باتری  

  تغییر تاریخ و زمان یا مشغول بودن دستگاه  
  فعال / غیرفعال کردن صدای صوتی  

  فعال / غیرفعال کردن اتصال بلوتوث  
  حالت اندازه گیری  

  زمان و تاریخ اندازه گیری انجام شده  
  دستگاه آماده اندازه گیری است  

  مقدار اندازه گیری شده  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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A  قطعه دهانگیر: لب های خود را محکم در اطراف قطعه دهانگیر قرار دهید و بازدم خود را در Vivatmo me وارد   

کنید
   صفحه نمایش: داده های اندازه گیری فعلی و ذخیره شده و پیام های دستگاه را نشان می دهد

   کلید روشن/خاموش: دستگاه را فعال و غیرفعال می کند
   دکمه ENTER: برای تأیید انتخاب در صفحه نمایش، این دکمه را فشار دهید

   دکمه های پیکان: برای تغییر تنظیمات و دسترسی به داده های اندازه گیری ذخیره شده، این دکمه ها را فشار 
دهید

   LED صفحه نمایش شدت تنفس: در حین اندازه گیری، از شدت تنفس خود بازخورد می گیرید
آبی: شدت تنفس شما درست است   

زرد: احتیاط کنید، شدت تنفس شما خیلی ضعیف است   
قرمز: هشدار، شدت تنفس شما خیلی قوی است   

   محفظه باتری: محفظه باتری را باز کنید تا در صورت لزوم بتوانید باتری ها را تعویض کنید
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اندازهگیری FeNO در نفس بازدم

fa2 در نفس بازدم FeNO اندازه گیری
نحوه اتصال قطعه دهانگیر یک بار مصرف 211

قطعه دهانگیر یک بار مصرف Vivatmo me نمونه آزمایش نفس را به صورت شیمیایی آماده می کند. نفس انسان از آالینده ها 
تمیز می شود و برای اطمینان از نتایج آزمایش قابل اطمینان تثبیت می شود. پس از باز کردن کیسه، مستقیمًا از قطعه دهانگیر 

یک بار مصرف استفاده کنید. برای انجام اندازه گیری باید قطعه دهانگیر یک بار مصرف را محکم متصل کنید.

درپوش محافظ را از دستگاه جدا کنید.  .1
کیسه قطعه دهانگیر یک بار مصرف را باز کنید.  .2

3. دستگاه و قطعه دهانگیر یک بار مصرف را بررسی کنید و در صورت مشاهده هر گونه آسیب از آن 
استفاده نکنید.

4. قطعه دهانگیر یک بار مصرف را محکم وصل کنید و مطمئن شوید که به طور ایمن روی دستگاه 
 قرار گرفته باشد. 

نماد دهانگیر یک بار مصرف روی صفحه نمایش از حرکت متوقف می شود.

اگر بیش از 5 بار از یک قطعه دهانگیر استفاده کنید یا قابلیت فیلتر را از طریق تعمیر خودکار به   .5
 کار ببرید، خطای »قطعه دهانگیر نامعتبر است« روی صفحه نمایش نشان داده می شود. 

قطعه دهانگیر را بردارید و قطعه جدیدی را متصل کنید.
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fa برای مشاهده نتایج اندازه گیری صحیح، باید با دقت، از قطعه دهانگیر یک بار مصرف استفاده شود:هشدار
فقط از قطعه های دهانگیر یک بار مصرف مورد تأیید برای این دستگاه استفاده کنید.	 
هنگام وصل کردن قطعات یک بار مصرف به دستگاه، دقت کنید نشتی نداشته باشد.	 
قطعه دهانگیر یک بار مصرف را تمیز یا خشک نکنید.	 
از هر قطعه دهانگیر یک بار مصرف برای فقط یک نفر و فقط یک اندازه گیری استفاده کنید، 5 تالش 	 

حداکثر تعداد دفعات ممکن برای استفاده از 1 قطعه دهانگیر است. پس از باز کردن کیسه قطعه 
دهانگیر، آن را ظرف 15 دقیقه استفاده کنید.

دقت کنید که از قطعه دهانگیر یک بار مصرف با پوشش شفاف استفاده کنید. قطعات دهانگیر 	 
یک بار مصرف سطح 0 دارای پوشش سفید منجر به اندازه گیری  ppb 0  )بخش در میلیارد( می شود، به 

بخش »5-5 کنترل کیفیت«« مراجعه کنید.
فقط از قطعه های دهانگیر یک بار مصرفی که از کیسه  های بازنشده و آسیب ندیده که تاریخ 	 

مصرفشان منقضی نشده باشد استفاده کنید. تاریخ انقضاء روی بسته را مشاهده کنید.
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fa
نحوه انجام اندازه گیری 212

برای اندازه گیری مقدار FeNO، باید با سرعت تنفس ثابت به داخل دستگاه بدمید:

قبل از استفاده، حالت اندازه گیری را بررسی کنید )6 / 10 ثانیه(.اطالعات
آزمایش 10 ثانیه حالت اندازه گیری ترجیحی برای همه سنین است.

آزمایش 6 ثانیه برای کودکان 7 تا 11 سال است که قادر به انجام حالت اندازه گیری 10 ثانیه نیستند.

1.  دستگاه را روشن کنید، به »1-2 فعال کردن Vivatmo me« مراجعه کنید.
یک قطعه دهانگیر یک بار مصرف را متصل کنید، به بخش »2-1 نحوه اتصال قطعه دهانگیر یک بار   .2

مصرف« مراجعه کنید.
3. برای شروع فرآیند بازسازی،  دکمه ENTER را فشار دهید و منتظر بمانید تا روند بازسازی کامل 

شود. این فرآیند ممکن است تا 100 ثانیه طول بکشد. در طی فرآیند بازسازی، بخش های صفحه 
نمایش متحرک می شوند تا نشان دهند فرآیند بازسازی در حال انجام است و زمان باقیمانده 

بازسازی نشان داده می شود.

اگر دستگاه Vivatmo me در محیط گرم و مرطوب نگهداری شود یا برای مدت زمان طوالنی تری 
مورد استفاده قرار نگرفته باشد، ممکن است نماد آچار ظاهر شود و عملیات تعمیر برای ارائه 

عملکرد اندازه گیری مداوم به صورت خودکار شروع شود، به بخش »5-4 تعمیر خودکار«مراجعه کنید.

4. هنگامی که صفحه نمایش نماد بازدم را نشان دهد، اندازه گیری را در مدت زمان 60 ثانیه انجام 
دهید )مراحل بعدی را ببینید(. چراغ LED پشت دستگاه به رنگ آبی روشن می شود.
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اندازهگیری FeNO در نفس بازدم

fa 5. صفحه نمایش دستگاه را به سمت پایین بچرخانید و مطمئن شوید که می توانید LED را در پشت 
دستگاه ببینید. در حالت آرام بنشینید، به طور عمیق از دهان نفس بکشید و دستگاه را تا دهان 

خود باال ببرید. برای جلوگیری از تأثیر غلظت NO بینی، از راه بینی نفس نکشید.
از طریق قطعه دهانگیر یک بار مصرف به صورت کنترل شده به داخل دستگاه بدمید مانند اینکه   .6
گویی به مدت 10 ثانیه به داخل یک فلوت می دمید یا یک نوشیدنی گرم را فوت می کنید تا خنک 

شود. بازخورد ارائه شده توسط LED پشت دستگاه:

LED توصیه تنفس برای بازدم شمارنگ

درستآبی

خیلی ضعیف، احتیاطزرد

خیلی قوی، هشدارقرمز
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اندازهگیری FeNO در نفس بازدم

fa به رنگ آبی چشمک می زند و نتیجه در صفحه نمایش LED اگر اندازه گیری موفقیت آمیز باشد، چراغ
ظاهر می شود.

 نتیجه " -ppb -LO 5 " نتیجه ای را زیر حد تشخیص پایین دستگاه نشان می دهد.
نتیجه " -ppb -HI 300 " نتیجه ای را باالتر از حد تشخیص فوقانی دستگاه نشان می دهد.

همه نتایج به طور خودکار در دستگاه ذخیره می شوند. در صورت عدم موفقیت در اندازه گیری،   .7
نماد »بازدم ناموفق« روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

قطعه دهانگیر یک بار مصرف را بردارید و دور بیندازید، به بخش »6-4 دور انداختن دستگاه،   .8
باتری ها و قطعه های دهانگیر« مراجعه کنید.

درپوش محافظ را روی دستگاه قرار دهید.  .9

برای صرفه جویی در مصرف باتری، دکمه روشن/خاموش را نگهدارید تا صفحه خاموش شود. ممکن است دستگاه نشان 
دهد که مشغول است و نماد ساعت چشمک بزند. اگر دکمه روشن/خاموش را در این حالت فشار دهید، دستگاه بعد از آن 

خاموش می شود. دستگاه پس از 5 دقیقه عدم فعالیت به طور خودکار خاموش می شود.
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اندازهگیری FeNO در نفس بازدم

fa
اندازه گیری انجام نشد 213

اندازه گیری زمانی ناموفق است که
بازدم از طریق دستگاه بیش از حد ضعیف یا قوی باشد.	 
اندازه گیری در طی 60 ثانیه پس از انجام فرآیند بازسازی کامل انجام نشود.	 

صفحه نمایش نشان می دهد که بازدم ناموفق بوده است، چراغ LED به رنگ قرمز چشمک می زند و 
سیگنال صوتی به صدا در می آید.

فرآیند بازسازی باید برای آزمایش اندازه گیری جدید تکرار شود:
اگر نماد ساعت چشمک می زند، دستگاه شلوغ است. صبر کنید تا چشمک زدن متوقف شود.  .1

دکمه ENTER را فشار دهید.  .2
3. وقتی دستگاه آماده اندازه گیری باشد، مراحل 3 تا 7 روش کار را انجام دهید، به بخش »2-2 نحوه 

انجام اندازه گیری« مراجعه کنید.
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اندازهگیری FeNO در نفس بازدم

fa
تفسیر نتایج 214

مقدار اندازه گیری شده روی صفحه نمایش نشان داده می شود. نقطه گلوله ای تحت مقیاس چراغ راهنمایی نتیجه را نسبت به 
مرجع های آستانه بیمار رتبه بندی می کند.

تفسیر نتایج و تعیین آستانه ها باید توسط پزشک یا متخصص مراقبت های بهداشتی شما اطالعات
توصیه شود.

 ،ATS Guideline 2011 مقادیر پیش فرض تعیین شده برای مقیاس چراغ راهنمایی برای بزرگساالن مطابق با
 به »مطالعات قبلی« در بخش 1-3 مراجعه کنید:

سبز: > 25 بخش در میلیارد، زرد: 25 بخش در میلیارد تا 50 بخش در میلیارد، قرمز: < 50 بخش در میلیارد
 برای کودکان زیر 12 سال، تعریف راهنمای ATS اینگونه است:

سبز: > 20 بخش در میلیارد، زرد: 20 بخش در میلیارد تا 35 بخش در میلیارد، قرمز: < 35 بخش در میلیارد
اگر سؤال دیگری دارید، با توزیع کننده یا مرکز خدمات Vivatmo me تماس بگیرید.

نحوه نمایش مقادیر اندازه گیری شده ذخیره شده 215

Vivatmo me به طور خودکار حداکثر 1000 مقدار FeNO اندازه گیری شده را ذخیره می کند که بر اساس زمان، تاریخ و شماره 
شناسه تشخیص داده شده اند. مقادیر اندازه گیری شده با نمایش آخرین موارد در ابتدا به ترتیب نزولی ذخیره می شوند. 

می توانید مقادیر اندازه گیری شده را در هر زمان بازیابی کنید.
برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده قدیمی، یکی از دکمه های پیکان را فشار دهید.	 
برای خروج از نما، دکمه ENTER را فشار دهید.	 
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تنظیمات / انتقال دادههای اندازهگیری

fa تنظیمات / انتقال داده های اندازه گیری 3
نحوه فعال / غیرفعال کردن بلوتوث 311

داده های اندازه گیری را می توان از طریق بلوتوث به صورت رمزگذاری شده به یک دستگاه راه دور مانند تلفن هوشمند دارای 
برنامه Vivatmo منتقل کرد )به www. vivatmo. com مراجعه کنید(.

با نگهداشتن دکمه ENTER به مدت 2 ثانیه، بلوتوث را تغییر دهید.  .1 
نوار ابزار تنظیمات ظاهر می شود.

در صفحه منو، از دکمه های پیکان برای انتخاب نماد بلوتوث استفاده کنید.  .2 
نماد شروع به چشمک زدن می کند.

 3. دکمه ENTER را فشار دهید تا بلوتوث فعال / غیرفعال شود.
برای تأیید انتخاب، یکی از دکمه های پیکان را فشار دهید.

برای خروج از نوار ابزار تنظیمات اولیه، دکمه پیکان چپ یا راست را به طور مکرر فشار دهید تا   .4
نمادها چشمک بزنند، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
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تنظیمات / انتقال دادههای اندازهگیری

fa
نحوه فعال / غیرفعال کردن صدای صوتی 312

دکمه ENTER را به مدت 2 ثانیه نگهدارید. نوار ابزار تنظیمات ظاهر می شود.  .1

در صفحه منو، از دکمه های پیکان برای انتخاب نماد »صدا« استفاده کنید. نماد انتخاب شده   .2
چشمک می زند.

3. دکمه ENTER را فشار دهید تا صدا فعال / غیرفعال شود. اگر عالمت تیک نشان داده شود، 
صدا روشن است. برای تأیید انتخاب، یکی از دکمه های پیکان را فشار دهید.

برای خروج از نوار ابزار تنظیمات اولیه، دکمه پیکان چپ یا راست را به طور مکرر فشار دهید تا هیچ   .4
نمادی چشمک نزند، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
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تنظیمات / انتقال دادههای اندازهگیری

fa
نحوه تغییر تاریخ و زمان 313

دکمه ENTER را به مدت 2 ثانیه نگهدارید.  .1 
نوار ابزار تنظیمات ظاهر می شود.

در صفحه منو، از دکمه های پیکان برای انتخاب نماد ساعت استفاده کنید، نماد شروع به چشمک   .2
زدن می کند، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

از دکمه های پیکان برای انتخاب قالب تاریخ dd.mm.yy یا mm/dd/yy استفاده کنید، سپس   .3
دکمه ENTER را فشار دهید.

برای انتخاب سال، از دکمه های پیکان استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.  .4
برای انتخاب ماه، از دکمه های پیکان استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را بزنید.  .5
برای انتخاب روز از دکمه های پیکان استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را بزنید.  .6

از دکمه های پیکان برای جابجایی بین حالت 0–24 ساعت تا 0–12 ساعت، قالب زمان ق.ظ / ب.ظ   .7
استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

اگر قالب زمان 0–12 ساعت را انتخاب کرده اید، می توانید بین حالت ق.ظ و ب.ظ انتخاب کنید،   .8
سپس دکمه ENTER را فشار دهید.

برای تنظیم ساعت از دکمه های پیکان استفاده کنید، سپس دکمه ENTER را فشار دهید. سپس   .9
دقیقه را تنظیم کنید و دکمه ENTER را فشار دهید.

برای خروج از نوار ابزار تنظیمات اولیه، دکمه پیکان چپ یا راست را به طور مکرر فشار دهید تا   .10
نمادها چشمک بزنند، سپس دکمه ENTER را فشار دهید.
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تنظیمات پیشرفته

fa4 تنظیمات پیشرفته

این تنظیمات فقط توسط متخصصان مراقبت های بهداشتی انجام می شود. عملکرد نادرست ممکن هشدار
 است منجر به تفسیر نادرست از نتایج اندازه گیری یا حذف داده های ذخیره شده شود.

اگر سؤال دیگری دارید، با مرکز خدمات Vivatmo me تماس بگیرید.

برای دسترسی به تنظیمات پیشرفته، به مدت 3 ثانیه دکمه ENTER را فشار دهید و دکمه پیکان 
راست را فشار دهید.

تغییر حالت اندازه گیری 411
آزمایش 10 ثانیه حالت اندازه گیری ترجیحی برای همه سنین است. آزمایش 6 ثانیه برای کودکان 7 تا 11 اطالعات

سال است که قادر به انجام حالت اندازه گیری 10 ثانیه نیستند.

  

1.  از دکمه های پیکان برای انتخاب حالت اندازه گیری استفاده کنید. نماد شروع به چشمک زدن 
می کند. برای انتخاب نماد چشمک زن، دکمه ENTER را فشار دهید.
2.  از دکمه های پیکان برای انتخاب حالت اندازه گیری استفاده کنید.

3.  برای تأیید حالت اندازه گیری 6 ثانیه یا 10 ثانیه، دکمه ENTER را فشار دهید. 
4.  برای خروج از نوار ابزار تنظیمات پیشرفته، دکمه های پیکان را فشار دهید تا هیچگونه نمادی 

چشمک نزند، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید.
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تنظیمات پیشرفته

fa
تنظیم آستانه های باال و پایین برای مقیاس چراغ راهنمایی 412

مقادیر پیش فرض تعیین شده برای مقیاس چراغ راهنمایی، مطابق با ATS Guideline 2011، مقادیر مرجع برای بزرگساالن 
هستند، به بخش »2-4 تفسیر نتایج«مراجعه کنید.

از دکمه های پیکان برای انتخاب نماد »آستانه« استفاده کنید. نماد شروع به چشمک زدن می کند.   .1 
برای انتخاب نماد چشمک زن، دکمه ENTER را فشار دهید

برای تنظیم مقدار برای آستانه پایین، از دکمه های پیکان استفاده کنید. با دکمه ENTER تأیید   .2
کنید.

3. برای تنظیم مقدار برای آستانه باال، از دکمه های پیکان استفاده کنید. با دکمه ENTER تأیید کنید.
برای خروج از نوار ابزار تنظیمات پیشرفته، دکمه های پیکان را فشار دهید تا هیچگونه نمادی   .4

چشمک نزند، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید.
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تنظیمات پیشرفته

fa
نحوه پاک کردن تنظیمات حافظه / بازنشانی تنظیمات 413

از دکمه های پیکان برای انتخاب نماد »پاک کردن حافظه« استفاده کنید. نماد شروع به چشمک   .1
 زدن می کند. 

برای انتخاب نماد چشمک زن، دکمه ENTER را فشار دهید.
از دکمه های پیکان برای انتخاب نماد عالمت تیک استفاده کنید.  .2

 3. برای تأیید پاکسازی، دکمه ENTER را فشار دهید.
نماد »پاک کردن حافظه« نشان داده می شود و چشمک می زند.

برای خروج از نوار ابزار تنظیمات پیشرفته، دکمه های پیکان را فشار دهید تا هیچگونه نمادی   .4
چشمک نزند، سپس دکمه ENTER را فشار دهید تا به صفحه اصلی برگردید.
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تعمیر و نگهداری و عیبیابی

fa تعمیر و نگهداری و عیب یابی 5
نشانگر باتری 511

شارژ باتری ها کافی است.بدون نماد

نشان داده 
می شود

شارژ کم است و باتری ها باید به زودی تعویض شوند.

قبل از استفاده مجدد از دستگاه، باید باتری ها را تعویض کنید.چشمک می زند

هنگام تعویض باتری ها، همیشه مجموعه کامل باتری ها را تعویض کنید، به بخش »1-2 فعال کردن اطالعات
Vivatmo me« مراجعه کنید.

نحوه تمیزکاری و ضدعفونی کردن 512

دستگاه را به صورت منظم یا در هنگام استفاده توسط بیمار دیگر تمیز کنید.
دستگاه را خاموش کنید. دست ها را با آب و صابون کامالً بشویید.  .1

 Bode( را با دستمال مرطوب ضدعفونی کننده با حداکثر 30٪ الکل مثل دستمال مرطوب میکروباک Vivatmo me کل دستگاه  .2
Chemie GmbH( یا دستمال مرطوب ساگروتان )Reckitt Benckiser( یا با یک پارچه نرم، مرطوب شده با مواد تمیزکننده 

صابونی پاک کنید. با دقت اطراف روزنه ها را پاک کنید.
3. برای ضدعفونی کردن، مرحله 2 را با دنبال کردن دستورالعمل های ضدعفونی سازنده دستمال مرطوب، با دستمال مرطوب 

ضدعفونی کننده دارای حداکثر 30٪ الکل تکرار کنید.
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تعمیر و نگهداری و عیبیابی

faیا قطعه دهانگیر یک بار مصرف شود:هشدار Vivatmo me شرایط زیر می تواند باعث نقص در عملکرد
شکستگی در محفظه.	 
نفوذ اسپری، رطوبت یا مایع.	 

نحوه نگهداری 513

از Vivatmo me خود محافظت کنید:

وقتی از Vivatmo me استفاده نمی کنید، همیشه درپوش محافظ را وصل کنید.	 
Vivatmo me و اجزای آن را در مکانی تمیز، خنک و خشک نگهدارید.	 

شرایط زیر می تواند باعث آسیب و موجب نقص در عملکرد Vivatmo me یا قطعه دهانگیر یک بار هشدار
مصرف شود:

نگهداری در محلی با رطوبت باال، دمای باال، تابش مستقیم نور خورشید یا قرار گرفتن در معرض گرد 	 
و غبار یا مواد فرار )مثالً مواد ضدعفونی کننده یا الک پاک کن(.

مکان هایی که در معرض لرزش، تکان شدید یا نزدیکی سطوح داغ قرار دارند.	 
اتاق هایی که شعله مستقیم )مثل اجاق گاز( یا دود )به عنوان مثال دود ناشی از مصرف دخانیات( 	 

در آنها وجود دارد.
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تعمیر و نگهداری و عیبیابی

fa
تعمیر خودکار 514

اگر دستگاه Vivatmo me در محیط گرم و مرطوب نگهداری شود یا برای مدت زمان طوالنی تری مورد استفاده قرار نگرفته 
باشد، ممکن است نماد آچار ظاهر شود و عملیات تعمیر برای ارائه عملکرد اندازه گیری مداوم الزامی باشد. در این حالت نماد 

آچار در طی فرآیند بازسازی در صفحه دهانگیر ظاهر می شود و دستگاه به طور خودکار بازسازی را شروع می کند.
نماد آچار نشان می دهد که فرآیند بازیابی در حال انجام است.  .1 

بخش های صفحه نمایش به حرکت درمی آیند و زمان بازیابی باقیمانده در عرض چند دقیقه نشان 
داده می شود.

سیستم پس از اتمام بازیابی، 3 بار بوق می زند و به رنگ آبی چشمک می زند و دستگاه هنگام   .2
آماده شدن برای اندازه گیری، نماد »بازدم« را نشان می دهد. مراحل 3 تا 7 از این روش را انجام 

دهید، به بخش »2-2 نحوه انجام اندازه گیری«مراجعه کنید.
3. از دکمه های پیکان برای مشاهده داده های ذخیره شده در هنگام تعمیر خودکار استفاده کنید و 

با ENTER به صفحه متحرک بازگردید.
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تعمیر و نگهداری و عیبیابی

faتعمیر خودکار بین 7 تا 90 دقیقه طول می کشد و نمی تواند این فرآیند را قطع کرد. نماد آچار در تمام اطالعات
فعالیت ها نشان داده می شود:

تغییر باتری ها، در صورت ظاهر شدن E-6 و چشمک زدن نماد باتری هنگام تعمیر خودکار، به بخش 	 
»1-2 فعال کردن Vivatmo me« مراجعه کنید.

تغییر قطعه دهانگیر یک بار مصرف، در صورت ظاهر شدن صفحه »قطعه دهانگیر نامعتبر است« در 	 
هنگام تعمیر خودکار، به بخش »2-1 نحوه اتصال قطعه دهانگیر یک بار مصرف« مراجعه کنید.

در صورت فشار دادن دکمه روشن/خاموش، OFF در زمان فعال بودن تعمیر خودکار ظاهر 	 
می شود.

کنترل کیفیت 515

 کنترل کیفیت به شما این امکان را می دهد تا بدانید که دستگاه شما نتایج قابل اعتمادی ارائه می دهد یا خیر.
کنترل کیفیت را زمانی انجام دهید که:

دستگاه بیفتد.	 
بخواهید از درست بودن آزمایش مطمئن شوید.	 

اندازه گیری پایین تر از حد تشخیص  ppb 5 را با استفاده از یک قطعه دهانگیر یک بار مصرف سفید سطح 0 تأیید کنید. باالتر از حد 
تشخیص، با نتایج به دست آمده از طریق یک سیستم اندازه گیری FeNO معتبر دیگری که تحت بررسی عملکردهای اندازه گیری 

قرار دارد مقایسه کنید. هنگامی که دستگاه در تنظیمات بالینی مورد استفاده قرار بگیرد، کنترل کیفیت را به طور منظم انجام 
دهید. اگر یکی از تأییدها انجام نشود، از استفاده بیشتر دستگاه برای جلوگیری از تفسیر نادرست جلوگیری کنید.
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تعمیر و نگهداری و عیبیابی

fa
عیب یابی 516

هنگام استفاده از Vivatmo me، پیام خطا ممکن است یک مشکل را نشان دهد.
در جدول زیر توضیحات مربوط به پیام های خطا و همچنین توصیه هایی برای حل مشکل ارائه شده است.

راه حلتوضیحاتصفحه نمایش

فرآیند بازیابی یا تعمیر خودکار در حال 
انجام است.

صبر کنید تا فرآیند کامل شود. قطعه دهانگیر را جدا نکنید.

E11.20 < تعداد دفعات اندازه گیری باقیمانده را مشاهده کنید.تعداد دفعات مجاز اندازه گیری

E12 به حداکثر تعداد دفعات مجاز
اندازه گیری رسیده اید. دستگاه دیگر 

اندازه گیری را انجام نمی دهد.

Vivatmo me را دور بیندازید، به بخش »6-4 دور انداختن 
دستگاه، باتری ها و قطعه های دهانگیر« مراجعه کنید.

E14.شرایط محیطی را بررسی کنید و یک قطعه دهانگیر جدید رطوبت خیلی زیاد است
بگیرید، به بخش »2-1 نحوه اتصال قطعه دهانگیر یک بار 

مصرف« مراجعه کنید.

E15 دمای محیطی یا فشار هوا خارج از
محدوده مشخص شده است.

از Vivatmo me در مکان با شرایط محیطی مجاز استفاده کنید. 
هنگام انتقال دستگاه از یک مکان به مکان دیگر، یک دوره 

تثبیت حداقل 20 دقیقه ای قبل از استفاده باید مجاز باشد.
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تعمیر و نگهداری و عیبیابی

faراه حلتوضیحاتصفحه نمایش

E16 باتری ها برای اندازه گیری خیلی ضعیف
هستند.

باتری های جدید را تعویض کنید، به بخش »1-2 فعال 
کردن Vivatmo me« مراجعه کنید.

E17.باتری های جدید را تعویض کنید، به بخش »1-2 فعال خودآزمایی سیستم انجام نشد
کردن Vivatmo me« مراجعه کنید و دوباره شروع کنید.

اگر خطا ادامه داشت، کد خطای E7 را مطالعه کنید و با 
خدمات تماس بگیرید.

E18.را فشار دهید.بازیابی انجام نشد ENTER برای تکرار بازیابی، دکمه
در صورت ادامه خطا، با خدمات تماس بگیرید.

هیچکدام – 
دستگاه روشن 

نخواهد شد.

باتری های جدید را تعویض کنید، به بخش »1-2 فعال باتری ها خالی هستند.
کردن Vivatmo me« مراجعه کنید.

مطمئن شوید که باتری ها با قطب صحیح وارد شده باشند.باتری ها اشتباه وارد شده اند.

اگر مشکلی دارید که نمی توانید با استفاده از این دستورالعمل های استفاده آن را حل کنید یا دستگاه عملکرد غیرمنتظره ای 
از خود نشان می دهد، با توزیع کننده یا مرکز خدمات مشتری Vivatmo me به آدرس service @ vivatmo. com تماس بگیرید. 

برای مشاهده اطالعات تماس، به بخش »7 سازنده« مراجعه کنید. لطفًا اطالعات زیر را مشخص کنید:
نام، آدرس و شماره تلفن خودتان	 
شماره سریال دستگاه )کد 12 رقمی روی Vivatmo me شما در کنار نماد  در قسمت پایین دستگاه(	 
پیام خطا	 
شرح دقیق مشکل	 
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اطالعات فنی

fa اطالعات فنی 6
داده های دستگاه 611

سیستم نظارت بر FeNOتوضیحات محصول

Vivatmo me، شماره کاتالوگ F09G100526مدل

5 بخش در میلیارد تا 300 بخش در میلیاردمحدوده اندازه گیری

r2 ≤ 0.99، شیب: 0.05 ± 1.00، عرض از مبدأ:  ppb 5± خطی بودن

5± بخش در میلیارد زیر 50 بخش در میلیارد، 10± ٪ برای ≤ 50 بخش در میلیارد، درستی
15±٪ برای ≤ 160 بخش در میلیارد که به صورت حد اطمینان باال/پایین 95 درصد 

بیان شده است

5± بخش در میلیارد زیر 50 بخش در میلیارد، 10± ٪ برای ≤ 50 بخش در میلیارد، دقت
15± ٪ برای ≤  160 بخش در میلیارد که به  صورت یک انحراف معیار برای 

اندازه گیری های تکراری با ابزار یکسان بیان شده است

طول عمر، عمر سرویس دستگاه، 
ظرفیت حافظه

1000 اندازه گیری
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اطالعات فنی

fa4 باتری قلمی 1.5 ولت، عمر مفید باتری های اولیه:منبع نیرو
لیتیوم/دی سولفید آهن تا 60 بار تالش، قلیایی تا 25 بار تالش )باتری و درب 

محفظه قطعات جداشدنی هستند(

نوع BF  مطابق با استاندارد EN 60601-1 برای قسمت دهانگیر دستی و یک بار قسمت کاربردی
مصرف هنگام وصل شدن به دستگاه

دستگاه ME با منبع تغذیه داخلی، آزمایش شده طبق استاندارد EN 60601-1-11ایمنی برق
IP22 )محافظت در برابر ذرات ریز جامد ≤ 12.5 میلیمتر و ورود آب در حال ریزش 

تا 15 درجه کج( برای ایمنی اساسی اما نه برای عملکرد

58 درجه سانتیگراد، زمان لمس > 60 ثانیهحداکثر دمای سطح

CISPR 11 گروه 1 )باتری خور(انتشار الکترومغناطیسی

EN 61000-4-3  ،EN 61000-4-2 )باتری خور(، EN 61000-4-8ایمنی الکترومغناطیسی

ترانزیستور اثرمیدانی شیمیاییحسگر

ترانزیستور اثرمیدانی شیمیایی )Chem-FET( برای اندازه گیری دی اکسید نیتروژن فناوری حسگر
که توسط قطعه دهانگیر یک بار مصرف از اکسید نیتریک تبدیل می شود.
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اطالعات فنی

fa Bluetooth هوشمند )کم انرژی(، باند فرکانس 2.4 گیگاهرتزانتقال داده ها

 دمای عملیاتی /
 رطوبت /

فشار هوا

 15+  درجه سانتیگراد تا 27+  درجه سانتیگراد /
 رطوبت نسبی 15٪ تا 60٪ )غیر میعانی( /

780 هکتوپاسکال تا 1100 هکتوپاسکال، مطابق با 0 تا 2000 متر باالتر از سطح دریا

دمای نگهداری و حمل و نقل / 
 رطوبت /

فشار هوا

 5+  درجه سانتیگراد تا 27ث  درجه سانتیگراد /
 رطوبت نسبی 10٪ تا 60٪ )بین استفاده ها( /

780 هکتوپاسکال تا 1100 هکتوپاسکال، مطابق با 0 تا 2000 متر باالتر از سطح دریا

170 گرم / 4.0 سانتیمتر × 5.4 سانتیمتر × 22.4 سانتیمتروزن / ابعاد

دستگاه Vivatmo me، 5 عدد قطعه دهانگیر یک بار مصرف )Oxycaps(،  4 باتری، محتویات بسته
درپوش محافظ )قطعه جداشدنی(، دستورالعمل های استفاده 

قطعه دهانگیر یک بار مصرف )وسیله 
جانبی(

اندازه گیری ظرف 15 دقیقه پس از باز شدن کیسه. عمر مفید به 5 بار استفاده 
محدود است. ماندگاری در انبار از تاریخ تولید به 2 سال محدود می شود.

خرید بیشتر: قطعه های دهانگیر Vivatmo Oxycap )شماره کاتالوگ 
.)F09G100174 (، دهانگیرهای سطح 0 )شماره کاتالوگF09G100152

محدودیت های سیستم: Vivatmo me خود را حداکثر 3 سال پس از تاریخ تولید تعویض کنید.
اطالعات مربوط به نامزدهای مقررات REACH را می توان در www. vivatmo. com یافت.
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اطالعات فنی

fa
612 EMC اطالعات

)EMC( اطالعات مهم در مورد سازگاری الکترومغناطیسی
بدینوسیله Bosch Healthcare Solutions GmbH اعالم می کند که نوع تجهیزات رادیویی Vivatmo me مطابق با دستورالعمل 

EU/2014/53 است. متن کامل اعالمیه سازگاری اتحادیه اروپا در آدرس اینترنتی زیر موجود است:
https://www.vivatmo.com/en/service-support/additional-information.html

این دستگاه مطابق با استاندارد EN 60601-1-2:2015 برای EMC با هدف جلوگیری از موقعیت های محصول ناامن ساخته 
شده است. این استاندارد میزان ایمنی در برابر تداخالت الکترومغناطیسی و حداکثر مقادیر انتشار الکترومغناطیسی را 

برای تجهیزات پزشکی تنظیم می کند. این دستگاه پزشکی ساخته شده توسط شرکت هم از نظر ایمنی و هم از لحاظ انتشار با 
استاندارد EN 60601-1-2:2015 مطابقت دارد و به همین دلیل در خصوص EMC و ESD در پایان عمر خود به سرویس و 

تعمیر احتیاج ندارد. برای مشاهده بیانیه سازندگان در مورد EMC، به www. vivatmo. com مراجعه کنید.
لطفًا توجه داشته باشید که سیستم های ارتباطی قابل حمل و همراه HF حتی اگر مطابق با الزامات انتشار CISPR باشند 

ممکن است با این دستگاه تداخل داشته باشند. دستگاه را تحت فشار قرار ندهید و از تلفن های همراه یا سایر دستگاه هایی 
که میدان های الکتریکی یا الکترومغناطیسی قوی ایجاد می کنند، استفاده نکنید. این کار می تواند منجر به نقص در عملکرد 

 دستگاه پزشکی شود و وضعیت ناامن بالقوه ای را ایجاد کند. از دستگاه های ارتباطی قابل حمل RF نباید نزدیکتر از
30 سانتیمتر در کنار دستگاه استفاده شود.

نمادها 613

فشار هوای محدوده کاربردمحدوده دما

شماره سریالرطوبت محدوده کاربرد
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اطالعات فنی

fa شماره مرجع / شماره قطعه نوعآدرس سازنده

محصول IVD الزامات دستوالعمل های 
قابل اجرای اروپا را برآورده می کند.

نوع قطعات کاربردی BF طبق 
EN 60601-1

به دستورالعمل های استفاده مراجعه 
کنید

دستورالعمل دستگاه پزشکی تشخیصی 
98 / 79 / EEC IVD آزمایشگاهی

اطالعات مهم برای جلوگیری از شرایط هشدار
خطرناک

در جای خشک نگهداری کنید

کالس حفاظت IPتوصیه مهماطالعات

سازگار با بلوتوثتاریخ مجاز برای استفاده

تاریخ تولیدفقط برای یک بار مصرف

عالمت سازگاری با مقررات استرالیاشماره دسته
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اطالعات فنی

fa
آرم ها و نشان های کلمه  ®Bluetooth  عالئم تجاری ثبت شده متعلق به  .Bluetooth SIG, Inc هستند و هرگونه استفاده از چنین 

عالئمی توسط Bosch Healthcare Solutions GmbH تحت مجوز قرار دارد.

دور انداختن دستگاه، باتری ها و قطعه های دهانگیر 614

قبل از دفع دستگاه، داده های دستگاه را حذف کنید )به بخش 4-3 مراجعه کنید(.اطالعات

به منظور دفع، لطفًا این دستگاه را از زباله های دیگر جدا کنید تا از آسیب احتمالی به محیط زیست 
یا سالمتی انسان ها در اثر دفع غیرقانونی پسماند جلوگیری شود. دستگاه را به محل بازیافت تحویل 

دهید یا به منظور ارتقاء استفاده مجدد از منابع مادی )مطابق با دستورالعمل اتحادیه اروپا به شماره 
EU/2012/19( دستگاه را بازیافت کنید. دستگاه و باتری های مستعمل یا منقضی شده باید مطابق با 

 برنامه بازیافت محلی تجهیزات الکترونیکی، بازیافت شوند.
باتری های استفاده شده را مطابق با مقررات ملی/محلی برای دفع باتری های جدا شده از دستگاه 

اندازه گیری )مطابق با راهنمای اروپایی EC/2006/66( دفع کنید.

قطعه دهانگیر یک محصول یک بار مصرف است. این قسمت حاوی مقادیر کمی از پرمنگنات پتاسیم )KnMnO4( است. برای هر 
اندازه گیری از یک قطعه دهانگیر جدید استفاده کنید و قطعه استفاده شده را در پسماندهای غیرصنعتی دور بریزید.
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سازنده

fa
ضمانتنامه 615

مقررات قانونی در مورد حقوق ضمانت در فروش کاالهای مصرفی در کشور خرید اعمال می شود. باتری ها تحت پوشش 
ضمانت قرار ندارند.

Vivatmo me یا اجزای آن را از هم جدا نکنید و سعی نکنید آن را خودتان تعمیر کنید.هشدار
هرگونه تغییر یا دستکاری در Vivatmo me که توسط سازنده تأیید نشده باشد ممکن است باعث نقص 

در عملکرد و باطل شدن ضمانت شود.

اطالعیه برای کاربران اتحادیه اروپا:اطالعات
هر حادثه جدی که در رابطه با دستگاه رخ داده باید به سازنده و مقام ذی صالح کشور عضوی که 

کاربر و/یا بیمار در آن سکونت دارد گزارش شود.
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