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מורכבים בארה"ב

אמצעי בטיחות חשובים 
 עיין בתקן הבינלאומי IEC 60601-1 מהדורה 3.0 תיקון 1 לקריאת דרישות 	 

הבטיחות הרלוונטיות למערכות רפואיות חשמליות.
 גובה המכשיר מסדרת DV6 חייב להיות נמוך יותר מהמסכה בעת השימוש 	 

במכשיר האדים, למניעת כניסת מים למסכה.
 מכל המים של מכשיר האדים מיועד לשימוש עבור מטופל יחיד בלבד.	 
יש לרוקן ולייבש את מכל המים של מכשיר האדים לפני העברה.	 
 אין לנסות ולמלא את מכל המים כאשר הוא מחובר לבסיס העגינה של מכשיר 	 

האדים. הדבר עלול לגרום לנזק לבסיס העגינה של מכשיר האדים. יש להסיר 
תמיד את מכל המים מבסיס העגינה של מכשיר האדים לפני המילוי.

 אין לגעת בפלטת החימום שעל בסיס העגינה של מכשיר האדים. אף 	 
פעם אין לגעת בפלטת העברת החום שבתחתית מכל המים. פלטות אלו 

עשויות להגיע לטמפרטורה של F˚149( C˚65( במהלך פעולת המכשיר
 אין להפעיל את פלטת החימום כאשר מכל המים ריק. ניתן לכבות את 	 

פלטת החימום בהגדרות ה-CPAP בעת שימוש במכשיר ללא מים.

מבוא 

הוראות שימוש - מכשיר אדים חמים אופציונלי
השתמש על פי הוראות ומרשם מרופא מורשה לסיוע בהקלת תסמיני יובש 
בגרון, במעברי האף ובפה, הנפוצים בטיפול בלחץ אוויר חיובי. הדבר נכון 

במיוחד באקלים יבש ובמהלך העונה הקרה, כאשר הלחות באוויר נמוכה יותר 
מאשר בזמנים אחרים.

הגדרות סמלים

RTCA / DO-160 עיין בהוראות השימוש

Rx בלבד = יש צורך 
Cבמרשם US

 TUV סימן האישור של
Rheinland C-US

הגנה מפני התחשמלות 
מספר קטלוגימסוג II - בידוד כפול

ציוד מסוג BF - חלק הבא 
מספר סידוריבמגע עם החולה

ECיצרן REPנציג אירופאי

0044תאריך ייצור
סימן תו תקן אירופאי של נציג 

אירופאי

IP21
הגנה מפני חדירה - הגנה מפני חדירת אצבעות לחלקים מסוכנים; 

הגנה מפני טיפות מים בנפילה אנכית
מכשיר זה מכיל ציוד חשמלי ו/או אלקטרוני שיש למחזרו בהתאם 

לתקנת EU/2012/19 של ה-EU - פסולת אלקטרונית וציוד 
אלקטרוני

HE-2   ............................................................................... עברית
EN-7   .......................................................................... ENGLISH
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חלקים חשובים 

בסיס עגינה למכשיר אדים חמים 
 DV6HHPD(# עם לחות מסוג

)PulseDose®

בסיס עגינה למכשיר אדים 
חמים עם לחות סטנדרטית 

)DV6HH#(

)DV6C#( מכל מים למכשיר אדים

תוכן העניינים
כל הדגמים המכילים מכשיר אדים כוללים אופציה אחת לבסיס 

עגינה:

)DV6C-614#( אטם מכל

או

פריטים חלופיים אחרים

הכרת אפשרויות האדים של מכשירך )אם הומלץ(

מחווני מפלס מים 
)צדדיים(

מכסה מכל אטם

בסיס מכל

בריח שחרור 
המכל

פלטת העברת 
חום )בתחתית(

מנוף פירוק מכל

בסיס עגינה למכשיר אדים

מכל מים

פלטת חימום

מחבר כוח של 
המחמם 

לשוניות נעילת 
מחולל זרימה

שקע יציאת אספקת אוויר

שקע כניסת אספקת אוויר

לחצן שחרור 
מחולל זרימה

מחווני מפלס מים 
)עליונים(
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הרכבת המערכת 

2.  הנח את חלקו הקדמי של מכשיר ה-CPAP על בסיס 
העגינה של מכשיר האדים, וודא כי לשוניות הנעילה 

מוצמדות והכנס את המכשיר למקומו בנקישה.

3.  מלא את המכל הריק עד לקו המילוי במים מזוקקים 
והכנס אל בסיס העגינה. הערה - השתמש במים מזוקקים 

כדי למנוע הצטברות מינרלים במכל.

המכל בבסיס העגינה מילוי המכל

1.  ודא שכיסוי יציאת אספקת האוויר חובר 
.CPAP-לחלקו האחורי של מכשיר ה

הגדרת לחות

1.  בחר לחות

2.  הגדר לחות כבויה 
או בחר בין 1 ל-5 קווים. 

הערה:  דרגת הלחות 
הגבוהה ביותר היא 5 קווים. 5.  חבר את הצינורות 

למכשיר.

4.  חבר את כבל החשמל 
שבחלקו האחורי של 

המכשיר לשקע .

6.  הכן את המסכה וחבר 
אותה לצינור.
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1.  אם האטם התנתק או 
הוסר לצורך ניקוי, יש לחבר 

אותו מחדש. ודא שהאטם 
נכנס אל מתחת לחישורים 

בנקישה.

זהירות - יש לבדוק את 
 ,DV6C-614# האטם, חלק

לפני כל שימוש, כדי לוודא 
שהוא תחוב היטב מתחת 

לחישורים ומונח בשקע 
מסביב לכל המכל.

תחזוקה
מיקום האטם בסיס עגינה למכשיר אדים

יש לנקות את בסיס העגינה של מכשיר האדים 
אחת לשבוע.

1.  כבה את פלטת החימום ונתק ממקור הכוח. אפשר 
למערכת להתקרר לפחות 10 דקות. נתק את הצינור.

3.  נקה את בסיס העגינה במטלית לחה ונקייה.

2.  נתק את המכשיר מבסיס העגינה; ראשית כל, 
הסר את מכל המים ואז לחץ על לחצן שחרור מחולל 
הזרימה. הערה - יש ללחוץ על לחצן שחרור מחולל 

הזרימה לחלוטין על מנת להפריד את המכשיר.

ניקוי
מכל מים למכשיר אדים

יש לנקות את מכל המים של מכשיר האדים אחת ליום.

1.  לחץ על מנוף שחרור המכל 
ונתק את המכל מבסיס העגינה.

2.  לחץ קדימה על מנוף 
פירוק מכל המים והרם את 

המכסה כדי להפריד את שני 
החלקים. הערה - אין צורך 

להסיר את האטם לצורך ניקוי.

3.  שטוף ביד בתמיסה של 
מים חמים וחומר ניקוי עדין 

)למשל, סבון כלים(.

4.  הנח לחלקים להתייבש 
לפני הרכבתם מחדש.

הערה - בנוסף לניקוי ידני, ניתן 
לשטוף את מכל המים המפורק 

אחת לשבוע במדיח כלים, במדף 
העליון בלבד. 

5.  הנח את הלשוניות שעל מכסה 
המכל בחריצים שבחלקו האחורי של 
בסיס המכל ולחץ על החלק הקדמי 

עד שהוא נכנס למקומו בנקישה.

זהירות - אין להשתמש בתמיסות 
המכילות חומר מלבין, כלור, 
אלכוהול, שמנים אתריים או 

רכיבים ארומטיים אחרים לניקוי 
הרכיבים או הצינור של מכשיר 

האדים. תמיסות אלו עשויות לקצר 
את חיי המוצר.
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פתרון בעיות

פתרון גורם אפשרי בעיה
1.  הפחת את דרגת החום של מכשיר האדים. 1.  רמה האדים גבוהה מדי. מים שהתעבו נאספים בצינור וגורמים 

לצליל גרגור בעת השימוש במכשיר 
2.  העלה את הטמפרטורה בחדר.האדים האופציונלי. 2.   טמפרטורת החדר משתנה מגבוהה לנמוכה במהלך 

הלילה.
1.   עיין בסעיף הרכבת המערכת כדי לוודא שכל המגעים 

מחוברים היטב.
1.   מחולל הזרימה אינו מחובר כנדרש לבסיס העגינה של 

מכשיר האדים.  דרגת החום אינה מופיעה על הצג

מפרטים
מכשיר אדים

..................................................................................... גובה: 16.1 ס"מ )6.3"( x רוחב: 15.5 ס"מ )6.1"( x עומק: 19.3 ס"מ )7.6"( :CPAP-גודל עם מכשיר ה
CPAP-1.75 ק"ג )3.8 פאונד( עם מכשיר ה ............................................................................................................................................................ משקל: 
............................................................................................................................................... ≤10 מגהרץ2O/l אוויר  יציאת לחות )בטווח הזרימה השוטפת(:
..................................................................................................................................................................... 40 וואט )מכשיר אדים(  צריכת חשמל מרבית:
צריכת חשמל טיפוסית עם ה-CPAP:.....................................................................................................................................................................25 וואט
CPAP-מופעל מה VDC 11-17 ..................................................................................................................................... :DV6HH-דרישות חשמליות עבור ה
)F˚239( C˚115 ..................................................................................................................................................................................... סף ניתוק תרמי:
................................................................................................................................... הגדרת לחות של 1 )מינימום( עד 5 )מקסימום( בקרת כוח/טמפרטורה:
)F˚149 עד F˚91( C˚65 עד C˚33-טמפרטורת פלטת חימום:............................................................................................................................................. כ
)F˚104 עד F˚41( C˚40 עד C˚5 ................................................................................................................................................. טווח טמפרטורה בפעולה:
................................................................................................................................................... 15% עד 93% לחות יחסית ללא עיבוי טווח לחות בפעולה:
kPA 106.0 – 70.0 ..............................................................................................................................................................  טווח לחץ אטמוספרי בפעולה:
L/M 60 עד L/M 15 ......................................................................................................................................................................... טווח זרימה בפעולה:

מיוצר ללא גומי לייטקס טבעי.

תחזוקה
מכל המים של מכשיר האדים )לשימוש במטופל יחיד( - יש לנקות את המכל 
אחת ליום. יש להחליף את מכל המים בהתאם ללוח הזמנים שהומלץ על ידי 

הספק שלך. יש לבדוק את מכל המים אחת לחודש ולהחליפו אם ניזוק.
בסיס העגינה של מכשיר האדים - אין צורך בתחזוקה לבסיס העגינה של 

מכשיר האדים.

אורך חיים צפוי
בסיס עגינה למכשיר האדים - 5 שנים

שסתום PulseDose למכשיר האדים )רק בדגם DV6HHPD( - 5 שנים
מכל מים למכשיר האדים - שנה אחת

השלכת המוצר
האריזה החיצונית מיוצרת מחומרים ידידותיים לסביבה, שיכולים לשמש כחומרי גלם 
משניים. אם אינך זקוק לאריזה זו עוד, הבא אותה למתקן המקומי למחזור והשלכת 

פסולת, בהתאם לתקנות הרלוונטיות. 
את הציוד, כולל אביזרים ורכיבים פנימיים, אין להשליך עם הפסולת הביתית הרגילה; 

ציוד כזה מיוצר מחומרים ברמה גבוהה וניתן למחזר אותו ולהשתמש בו שוב. יש 
להסיר את לוח ה-PC, פלטת החימום והחיווט מהיחידה ולמחזר אותם כפסולת 

אלקטרונית. את שאר רכיבי הפלסטיק יש למחזר עם פסולת פלסטיק. 
 )WEEE( אודות פסולת חשמלית וציוד אלקטרוני EU/2012/19 התקנה האירופאית

דורשת כי ציוד חשמלי ואלקטרוני יאסף ויושלך בנפרד מפסולת עירונית אחרת, 
שאינה ממוינת, לצורך מחזור. סמל הפח המסומן ב-X מעיד על כך שיש צורך 

באיסוף בנפרד.
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IMPORTANT SAFEGUARDS 
•  Refer to International Standard IEC 60601-1 Ed 3.0 Amendment 1 for safety 

requirements applicable to Medical Electrical Systems.
•  The height of the DV6 series device must be lower than the mask when using a 

humidifier to prevent water from getting into the mask.
•  The humidifier water chamber is intended for single-patient use only.
• Empty and dry humidifier water chamber before transporting.
•  Do not attempt to fill the water chamber while it is attached to the humidifier 

cradle. Damage to the humidifier cradle may occur. Always remove the water 
chamber from the humidifier cradle before filling.

•  Never touch the heater plate on the humidifier cradle. Never touch the heat 
transfer plate on the bottom of the water chamber. These plates can reach 
temperatures as high as 149˚F (65˚C) during operation.

•  Do not operate the heater if the water chamber is empty. The heater plate may 
be turned off using CPAP Settings when device is being used without water.

INTRODUCTION 

Indications For Use - Optional Heated 
Humidifier
Use on the advice and prescription of a licensed physician to help relieve the 
symptoms of dryness of the throat, nasal passages and the mouth, which are 
common with positive airway pressure therapy. This is especially true in dry 
climates and during the cold season when humidity in the air is typically lower 
than at other times.
SYMBOL DEFINITIONS

Consult instructions for use RTCA / DO-160 

Rx Only = Prescription required
C US

TUV Rheinland C-US 
approval mark

Class II electrical protection-
double insulated Catalog Number

Type BF equipment-applied part Serial Number

Manufacturer EC REP European Representative

Date of Manufacture 0044 European Rep CE mark

IP21
Ingress Protection - Protected against finger access to hazardous 
parts; protected against vertically falling water drops
This device contains electrical and/or electronic equipment that must 
be recycled per EU Directive 2012/19/EU-Waste Electrical & Electronic 
Equipment
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Heated Humidifier Cradle with 
Standard Humidification 
(#DV6HH)

Humidifier Water 
Chamber (#DV6C)

IMPORTANT PARTS 

Understanding your Device’s Humidification 
Options (if prescribed)

Water level indicators 
(sides)

Chamber lid Sealing gasket

Chamber base

Chamber release 
latch

Heat transfer plate 
(on bottom)

Chamber disassembly lever

Humidifier Cradle

Water Chamber

Contents
All models with humidification include one cradle option:

Heater plate

Heater power 
connector

Flow generator 
locking tabs

Air supply port outlet

Air supply port inlet

Flow generator 
release button

Chamber Sealing 
Gasket (#DV6C-614)

Heated Humidifier Cradle with 
PulseDose® Humidification 
(#DV6HHPD)

OR

Other Replacement Items

Water level indicaters (top)
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SYSTEM ASSEMBLY 

2.  Place front of CPAP device on humidifier cradle, 
ensure locking tabs are engaged, and click into 
place.

3.  Fill clean chamber to fill line with distilled water 
and insert into cradle. NOTE – Use distilled water 
to avoid mineral buildup inside the chamber.

Chamber Fill Chamber in Cradle

5.  Attach tubing to device.

4.  Insert power cord 
into back of device and 
wall outlet.

6.  Prepare mask and 
connect to tubing.

Humidity Settings

1.  Select Humidity

2.  Choose humidity 
setting of OFF or 1 
through 5 bars. NOTE:  5 
bars is the highest 
humidity.

1.  Check to be sure Air Supply Port Cover is 
inserted into back of CPAP device.
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Humidifier Cradle
The humidifier cradle should be cleaned weekly.
1.  Turn off the heater and unplug from power source. 
Allow system to cool for at least 10 minutes. 
Disconnect tubing.

3.  Wipe the cradle with clean damp cloth.

2.  Detach device from cradle; first remove water 
chamber then press flow generator release button. 
NOTE – Flow generator release button must be 
pressed completely to separate.

CLEANING

Humidifier Water Chamber
Humidifier water chamber should be cleaned daily.
1.  Press chamber release latch 
and remove chamber from cradle.

2.  Press forward on chamber 
disassembly lever and lift the 
lid to separate halves. NOTE – 
Sealing gasket does not need 
to be removed for cleaning.

4.  Allow the parts to dry 
before reassembly.

3.  Hand wash in a solution 
of warm water and mild 
dishwashing detergent (e.g. 
Dawn® dishwashing liquid).

NOTE – In addition to hand washing, 
the disassembled chamber may also 
be washed once per week in a 
dishwasher, top shelf only. 

1.  Reattach sealing gasket if 
detached or removed for 
cleaning. Ensure it snaps under 
the spokes.

5.  Place the tabs on the chamber 
lid into the slots at the rear of the 
chamber base and press front 
until it clicks into place.

CAUTION – Do not use solutions that 
contain bleach, chlorine, alcohol, 
scented oils or other aromatic-based 
ingredients to clean the humidifier 
components or tubing. These solutions 
may reduce the life of the product.

CAUTION – Inspect the sealing 
gasket part # DV6C-614 before 
each use to ensure that it is 
properly seated under the spokes 
and in the groove around the 
entire chamber.

MAINTENANCE

Sealing Gasket 
Placement
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TROUBLESHOOTING

Issue Possible Cause Remedy
Water condensation collecting in the 
hose causing a gurgling sound when 
using optional humidifier.

1.  Humidification is too high. 1.  Reduce humidifier heater setting.
2.   Room temperature fluctuates from higher to lower levels 

through the night. 2.  Increase room temperature.

Heater setting is not visible on display. 1.  The flow generator is not fully seated onto the humidifier cradle. 1.   Refer to System Assembly to ensure proper contact is 
made.

SPECIFICATIONS

Humidifier
Size with CPAP Device: ..................................................................................................................................................... 6.3” (16.1 cm) H x 6.1” (15.5 cm) W x 7.6” (19.3 cm) D
Weight:  .................................................................................................................................................................................................................. 3.8 lbs (1.75 kg) w/CPAP device
Humidity Output (in the operating flow range): ................................................................................................................................................................................≥10 mgH2O/l air 
Maximum Power Consumption: ................................................................................................................................................................................................ 40 watts (humidifier) 
Typical Power Consumption with CPAP ....................................................................................................................................................................................................... 25 watts
DV6HH Electrical Requirements: ........................................................................................................................................................................... 11-17 VDC powered from CPAP
Heater Plate Thermal Cutout:.............................................................................................................................................................................................................. 239˚F (115˚C)
Power/Temperature Control: ........................................................................................................................................................Humidity Setting of 1 (minimum) to 5 (maximum)
Heater Plate Temperature: ............................................................................................................................................................................................91˚F to 149˚F (33˚C to 65˚C
Operating Temperature Range: ......................................................................................................................................................................................41˚F to 104˚F (5˚C to 40˚C)
Operating Humidity Range: ................................................................................................................................................................................. 15% to 93% R.H. non-condensing
Operating Atmospheric Pressure Range: ....................................................................................................................................................................................... 70.0 – 106.0 kPA 
Operating Flow Range: .................................................................................................................................................................................................................. 15 L/M to 60 L/M
Not manufactured with natural rubber latex.

MAINTENANCE
Humidifier Water Chamber (single-patient use) - Clean the 
chamber daily. The chamber should be replaced according to the 
schedule recommended by your provider. Inspect the chamber 
monthly; replace if damaged.
Humidifier Cradle - No maintenance needed for humidifier cradle.

EXPECTED SERVICE LIFE
Humidifier Cradle - 5 years
Humidifier PulseDose Valve (only model DV6HHPD) - 5 years
Humidifier Water Chamber - 1 year

PRODUCT DISPOSAL
The outer packaging is made of environmentally friendly materials that can be used as secondary 
raw materials. If you no longer need this packaging, bring it to your local recycling and waste 
disposal facility according to the applicable regulations. 
The equipment, including accessories and internal components, does not belong in your regular 
household waste; such equipment is manufactured from high-grade materials and can be recycled 
and reused. The PC board, heater plate, and wiring should be removed from the unit and recycled 
as electronic waste. The remaining plastic components should be recycled as plastics. 
The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
requires that electrical and electronic equipment be collected and disposed of separately from 
other unsorted municipal waste, with the aim of recycling it. The crossed out waste bin symbol 
indicates that separate collection is required.
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