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התחלה מהירה - הפעלת ה-CPAP שלך

 אפשרות א'
לחץ על לחצן הכיבוי/

הדלקה או

טיפול

 אפשרות ב'
נשום לתוך המסכה**

צג

 אפשרות א'
לחץ על לחצן הכיבוי/

הדלקה או

הפסקת הטיפול 
כיבוי המפוח:

 אפשרות ב'
הסר את המסכה**

צג

**אם מופעלת תכונת הפעלה/הפסקה אוטומטית

תחילת הטיפול 
הפעלת המפוח:

לחץ על הלחצן 'דירוג'
להפעלת הדירוג:

צג

לחץ שוב על הלחצן 'דירוג' 

להפסקת הדירוג: 
)הפעלת הלחץ המוגדר 

במרשם(

צג

דירוג לחץ
בעת ההפעלה, תכונה זו מגבירה את המכשיר בהדרגה ללחץ 
הרשום כדי לסייע לך להירדם בקלות רבה יותר. ניתן להגדיר 

זמן דירוג בין 0-45 דקות; עיין בתכונות ובהגדרות לקבלת 
פרטים אודות שינוי משך הזמן.

הפעלת דירוג
)הזמן הנותר(

כיבוי דירוג

לחות )אופציונלי(
יש לנקות, למלא ולהתקין את 

מכל מכשיר האדים מחדש בכל 
יום. הערה: יש להשתמש במים 

מזוקקים כדי להימנע מהצטברות 
משקעים במכל.

על מנת להגדיר את אפשרויות 
מכשיר האדים:
1.  בחר 'לחות'.

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

הלחות הגבוהה ביותר היא 5 
קווים(

לחות

הערה - עבור דגמים עם אפשרות 
מכשיר אדים חמים, אנא עיין 

במדריך מכשיר האדים לצורך 
התקנת המכשיר.
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הגדרות סמלים
חובה לקרוא את כל הוראות 

חוםהתפעול לפני השימוש. 

עיין בהוראות השימוש
RTCA / DO-160 סעיף 21 

קטגוריה M לשימוש עם סוללה 
בלבד

יצרןRx בלבד = יש צורך במרשם

 - II הגנה מפני התחשמלות מסוג
תאריך ייצורבידוד כפול

DC משדר רדיוכניסת

DC שקע
C US

 TUV Rheinland סימן האישור של
C-US

ציוד מסוג BF - חלק הבא במגע 
ECעם החולה REPנציג אירופאי

0044מספר קטלוגי
סימן תו תקן אירופאי של נציג 

אירופאי
אינו בטוח ל-MR - אינו בטוח מספר סידורי

לשימוש בסביבת תהודה מגנטית

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 

אמצעי בטיחות חשובים
קרא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה. 

שמור הוראות אלו.
יש להשתמש במכשיר זה רק בהוראת רופא מורשה. המכשיר יכול לספק טיפול 

ב-CPAP או טיפול אוטומטי ב-CPAP. לשחרור לחץ מוגבר, המכשיר יכול לספק גם 
שחרור לחץ SmartFlex. ספק הטיפול הביתי שלך יקבע את הגדרות הלחץ הנכונות, 

בהתאם למרשם של איש המקצוע הרפואי שלך.
כאשר המערכת מוגדרת לטיפול CPAP אוטומטי, היא תפקח על נשימתך בעודך ישן 

ותתאים את הלחץ באופן אוטומטי כך שיענה על צרכיך. כאשר המערכת נמצאת במצב 
טיפול CPAP, היא תספק לחץ מתמשך וקבוע במהלך הלילה.

אזהרה
אזהרה מעידה על אפשרות פגיעה במשתמש או במפעיל.

סכנת התחשמלות - אין להשתמש במהלך הרחצה. 	 
סכנת התחשמלות - אין לטבול מכשיר זה במים או בנוזל אחר. 	 
 סכנת התחשמלות - אין לנסות לפתוח או להסיר את המארז; הרכיבים הפנימיים 	 

אינם מיועדים לטיפול המשתמש. אם יש צורך בטיפול, פנה לספק הציוד 
שלך לקבלת הוראות או שירות. פתיחת המכשיר או ניסיון לטפל בו יבטלו את 

האחריות. 
 עיין בתקן הבינלאומי IEC 60601-1 מהדורה 3.0 תיקון 1 לקריאת דרישות 	 

הבטיחות הרלוונטיות למערכות רפואיות חשמליות.
 חמצן מעודד התלקחות. כדי להימנע מפציעה אפשרית, אין לעשן במהלך השימוש 	 

במכשיר זה עם תוספת חמצן. אין להשתמש במכשיר זה ליד חפצים חמים, 
חומרים דליקים או להבות חשופות.

 תמיד יש להדליק את המכשיר לפני הדלקת מקור החמצן. כבה את מקור החמצן 	 
לפני כיבוי המכשיר.. אף פעם אל תאפשר למקור החמצן לפעול באופן רציף בעודו 
מחובר למכשיר כאשר המכשיר אינו בשימוש. אם המכשיר אינו בשימוש, כבה את 

זרימת החמצן. 
 לחץ ה-CPAP חייב להיות גבוה יותר מ-cmH2O 8 בעת שימוש בתוספת 	 

חמצן, על מנת למנוע מדפוס הנשימה של המטופל לדחוף חמצן בחזרה אל תוך 
.CPAP-ה

 בקצב קבוע של זרימת תוספת חמצן, ריכוז החמצן הנשאף ישתנה בהתאם 	 
להגדרת הלחץ, דפוס הנשימה של המטופל, בחירת המסיכה וקצב הדליפה. 

.CPAP-אזהרה זו תקפה למרבית סוגי מכשירי ה
 יש להשתמש במכשיר רק עם מסכות CPAP מאווררות המומלצות על ידי 	 

DeVilbiss, הרופא שלך או מטפל נשימתי. הדבר כולל מסכת אף, מסכת פנים 
מלאה, כרית אף וצינורית אף המעוצבות לשימוש עם CPAP. אין להשתמש 

במסכה שאינה מאווררת עם מכשיר CPAP זה.
 על מנת להימנע מנשימה חוזרת של האוויר הננשף, אין להשתמש במסכת 	 

ה-CPAP אלא אם כן המכשיר דולק ומספק אספקת אוויר. אין לחסום את פתח 
האוורור המסכה אף פעם. כאשר המכשיר דולק ומספק אספקת אוויר טרייה, 

האוויר הננשף נשטף מפתח האוורור של המסכה. עם זאת, כאשר המכשיר אינו 
פועל, עשויה להתקיים שאיפה חוזרת של אוויר שננשף. נשימה חוזרת של אוויר 

שננשף למשך יותר מכמה דקות עשויה, בנסיבות מסוימות, להוביל לחנק. אזהרה 
 .CPAP-זו תקפה למרבית מכשירי ה

 מכשיר זה אינו מכשיר החייאה והוא עשוי להפסיק לפעול במקרה של כשלים 	 
מסוימים במכשיר או הפסקות חשמל. הוא מיועד לשימוש בבני אדם הנושמים 

באופן ספונטני ושוקלים 66 פאונד/30 ק"ג או יותר.
 על מנת להימנע מהתחשמלות, תמיד נתק את כבל החשמל ממקור החשמל 	 
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בשקע במהלך ניקוי או טיפול.
טמפרטורות המשטחים הבאים עשויות לעלות על C˚41 בתנאים מסוימים:	 

C˚43 ....................... CPAP-המשטח החיצוני של ה  	  
C˚45 .......................... מחבר הצינורות של המטופל  	  
 C˚42 ....)ללא ידית הבקרה( )Encoder( מוט המקודד  	  
C˚65 ....................פלטת החימום של מכשיר האדים  	  
C˚42 ....................... חיבור לאספקת חשמל חיצונית  	  

 הציוד אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובת הרדמה דליקה עם אוויר או עם 	 
חמצן או חמצן דו חנקני.

 ציוד רפואי חשמלי זקוק לאמצעי הגנה מיוחדים בנוגע ל-EMC ויש להתקינו 	 
ולהפעילו בהתאם לפרטי התאימות האלקטרומגנטית )EMC( המופיעים במסמכים 

המצורפים.
 ציוד תקשורת RF מטלטל ונייד עשוי להשפיע על ציוד חשמלי רפואי.	 
 אין להשתמש בציוד או במערכת ליד או מעל ציוד אחר ואם יש צורך בשימוש בהם 	 

במצב כזה, יש לצפות בציוד או במערכת כדי לוודא תפעול רגיל בתצורה בה הוא 
ישמש.

 אם אתה משתמש במסכת פנים מלאה )מסכה המכסה הן את הפה והן את האף(, 	 
יש לצייד אותה בשסתום בטיחות )סחיפה(.

אין לחבר את המכשיר למקור חמצן שאינו מפוקח או בלחץ גבוה.	 
אין להשתמש במכשיר ליד מקור אדים רעילים או מזיקים.	 
 	 .) 104˚ F  (   40˚ C   -אין להשתמש במכשיר זה אם טמפרטורת החדר גבוהה מ 

אם המכשיר משמש בטמפרטורת חדר גבוהה מ-   F  (   40˚ C ˚104 (, טמפרטורת 
זרימת האוויר עשויה לעלות על     F    (     43˚ C ˚109 (. הדבר עשוי לגרות את דרכי 

הנשימה שלך או לפגוע בהם.
 אין להפעיל את המכשיר באור שמש ישיר או בקרבת מכשיר חימום, היות ותנאים 	 

אלו עשויים להגביר את טמפרטורת האוויר היוצא מהמכשיר.
פנה לאיש המקצוע הרפואי שלך אם תסמיני דום נשימה בשינה חוזרים.	 
 אם תבחין בשינויים בלתי-צפויים בביצועי מכשיר זה, אם הוא מפיק צלילים חריגים 	 

או חדים, אם הוא נפל או לא טופל כיאות, אם מים נשפכו אל האזור הסגור או אם 
הסגירה שבורה, נתק את כבל החשמל והפסק את השימוש. פנה לספק הטיפול 

הביתי שלך.
 יש לבדוק את כבלי החשמל אחת לתקופה לזיהוי נזקים או סימני בלאי. יש 	 

להפסיק את השימוש ולהחליף את הכבלים אם ניזוקו.

אזהרה
אזהרה מעידה על אפשרות של נזק למכשיר.

 לצורך פעולה נאותה יש להניח את המערכת על משטח שטוח, עמיד ומאוזן. אין 	 
להניח את המכשיר במקום בו הוא עלול ליפול על הרצפה, או במקום בו כבל 

החשמל עשוי ליצור סכנת מעידה. 
 אין לחסום את פתחי האוויר של המכשיר. אין להכניס חפצים לאף אחד מהפתחים 	 

או הצינורות.
 	.DeVilbiss יש להשתמש רק באביזרים המומלצים על ידי
 יציאת ה-USB הממוקמת בחלקו האחורי של המכשיר מיועדת לשימוש הספק 	 

בלבד. יש להשתמש ביציאה רק עם אביזרים המאושרים לשימוש על ידי  
DeVilbiss. אין לנסות לחבר מכשיר אחר ליציאה זו, היות והוא עשוי לפגוע 

ב-CPAP או באביזר. 
 רק מערכת מפזר האדים החמים מסדרת DV6 של DeVilbiss מומלצת לשימוש 	 

במכשיר זה. מערכות מפזרי אדים אחרות עשויות למנוע מהמכשיר לזהות 
אירועים נשימתיים ולגרום לרמות לחץ לא מתאימות במסכה.

 גובה המכשיר חייב להיות נמוך יותר מהמסכה בעת השימוש במכשיר האדים, 	 
למניעת כניסת מים למסכה.

 אף פעם אל תשטוף או תניח את המכשיר במים. אף פעם אל תאפשר לנוזלים 	 
להיכנס אל תוך אחד מהמתגים או היציאות אל מסנן האוויר, או מסביבם. הדבר 

יגרום לנזק למוצר. אם הדבר מתרחש, אין להשתמש במכשיר. נתק את כבל 
החשמל ופנה לספק השירות שלך לקבלת שירות. 

 עיבוי עשוי להזיק למכשיר. אם המכשיר נחשף לטמפרטורות חמות מאוד או 	 
קרות מאוד, אפשר לו להסתגל לטמפרטורת החדר )טמפרטורת פעולה( לפני 

תחילת הטיפול. אין להפעיל את המכשיר מחוץ לטווח טמפרטורות הפעולה המוצג 
במפרט.

אין להניח את המכשיר ישירות על שטיח, בד או חומרים דליקים אחרים.	 
 עשן טבק עשוי לגרום להצטברות זפת במכשיר, ולהוביל לכשל במכשיר.	 
 מסנני כניסה יבשים עשויים לגרום לטמפרטורות פעולה גבוהות ולהשפיע על 	 

ביצועי המכשיר. יש לבדוק את שלמותם וניקיונם של מסנני הכניסה באופן קבוע.
 אין להתקין מסנן רטוב במכשיר. לאחר ניקוי המסנן יש להקפיד על זמן ייבוש 	 

מתאים. 
 יש להשתמש בכבל חשמל DC ובכבל מתאם סוללה של DeVilbiss בלבד. 	 

השימוש בכל אחת מהמערכות האחרות עשוי לגרום לנזק למכשיר.
 חמצן הנו גז במרשם ויש לתת אותו רק תחת השגחת רופא.	 
 על רופא לקבוע את הגדרת הזרימה של מקור החמצן.	 

	      לחץ החמצן המרבי הנו psi 50. קצב הזרימה המרבי של החמצן הנו 10   
.lpm

יש להדליק את המכשיר תמיד לפני הפעלת זרימת החמצן.	 
 	.CPAP-יש לכבות את זרימת החמצן תמיד לפני כיבוי ה
 תפקוד תקין של המסנן חשוב לתפעול המכשיר ומיועד להגן על המכשיר מנזק.	 
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מבוא 
מטרות שימוש

 OSA-מיועדת לשימוש בטיפול ב DeVilbiss IntelliPAP2/DeVilbiss BLUE סדרת
במטופלים הנושמים באופן ספונטני השוקלים 30 ק"ג )66 פאונד( ומעלה, באמצעות 

יישום לחץ אוויר חיובי. המכשיר משמש בסביבות ביתיות וטיפוליות. 

התוויות נגד
טיפול בלחץ אוויר חיובי עשוי להיות בעל התוויית נגד במטופלים עם המצבים 

הקיימים הבאים:
מחלת ריאות בועתית חמורה	 
חזה אוויר	 
לחץ דם נמוך באופן פתולוגי	 
התייבשות	 
 דליפת נוזל שדרתי, ניתוח או טראומה בגולגולת בזמן האחרון	 
מעקף בדרכי הנשימה העליונות	 
היפו-ונטילציה	 

טיפול בלחץ אוויר חיובי עשוי להיות בעל התוויה נגדית זמנית אם מופיעים אצלך 
סימני זיהום בסינוסים או באוזן התיכונה. פנה לרופא שלך אם יש לך שאלות בנוגע 

לטיפול שלך.

MR-אינו בטוח ל   

אין להביא את המכשיר או האביזרים לסביבת תהודה מגנטית )MR( משום שהדבר 
 .MR-או ה CPAP-עשוי לסכן את המטופל באופן מוגזם או לגרום לנזק למכשיר ה

  .MR המכשיר והאביזרים לא עברו הערכת בטיחות בסביבת
אין להשתמש במכשיר או באביזרים בסביבה המכילה ציוד אלקטרומגנטי, כגון סורקי 

CT, דיאתרמיה, RFID ומערכות אבטחה אלקטרומגנטיות )גלאי מתכות( משום 
שהדבר עשוי לסכן את המטופל באופן מוגזם או לגרום לנזק ל-CPAP. ישנם מקורות 

אלקטרומגנטיים שאינם גלויים. אם אתה מבחין בשינויים בלתי-מוסברים בביצועי 
המכשיר, אם הוא משמיע קולות חריגים או חדים, נתק את כבל החשמל והפסק את 

השימוש. פנה לספק הטיפול הביתי שלך.

התקנה
ראשית כל, הוצא את ה-CPAP שלך מאריזתו וזהה את כל הפריטים.

1. נרתיק נשיאה
2. צנרת

3. כיסוי מסנן
4. מסנני כניסת אוויר נוספים.

5. מסנן אופציונלי לחלקיקים זעירים 
6. כרטיס SD )אופציונלי(

7. אספקת חשמל 
8. כבל חשמל

 CPAP 9. מכשיר
מדריך הוראות )אינו מוצג(

הערה - התוכן משתנה בהתאם לדגם. אנא עיין ברשימת התוכן שעל קופסת 
המכשיר לפירוט ספציפי לדגם שלך.

הערה - עבור דגמים עם אפשרות מכשיר אדים חמים, אנא עיין במדריך 
מכשיר האדים לצורך התקנת המכשיר.

תוכן העניינים

6

1

2

34

7

9
8

5
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חלקים חשובים
הבנת התצוגה שלך 

מסך הטיפול:  מפוח פועל
שעון )אם פעיל(

סמלי מצב )ראה תפריט צד(
לחץ נוכחי מסופק

מחוון פעולת אפשו
רות הדירוג וזמן נותר

מחוון SmartFlex פועל

מחוון מצב

מחוון פעולת המפוח

מחוון הגדרות ופעולת מכשיר 
אדים )מואר רק כאשר מכשיר 
האדים האופציונלי מחובר(

מסך המתנה:  מפוח כבוי

תפריט צד: סמלי מצב

Bluetooth מחוון אות

מחוון שעון מעורר
מחוון אוקסימטר מחובר

מחוון USB מחובר

מסך המתנה:  מפוח פועל

מחוון אפשרות דירוג

לחץ 
טיפול

מחוון פעולת המפוח

מסך המתנה: מפוח כבוי )ללא שעון(מסך המתנה: מפוח פועל )ללא שעון(

כותרת תפריט משנה

סקירת מסך

מחוון חזרה

מחוון הגדרות נעולות

מחוון עמוד
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חלקים חשובים

הבנת אפשרויות הבקרה שלך  

מחוות LED עבור מחמם פועל / משטח חם
)פעיל רק עם מכשיר האדים המחומם האופציונלי(

לחצן הפעלת/כיבוי 
מפוח - מתחיל 

ומפסיק את הטיפול

לחצן אפשרות דירוג 
- מפעיל ומפסיק את 

הדירוג

ידית מסתובבת - 
תפעול פשוט בלחיצה 

וסיבוב

 צג
-   חוזר למסך ההמתנה לאחר 10 שניות 

ללא פעולת משתמש, כאשר נמצא 
בתפריט הראשי.

-   חוזר לתפריט הראשי לאחר 2 דקות 
ללא פעולת משתמש, כאשר נמצא בכל 

תפריט משנה.

הבנת המכשיר שלך  

צג

ידית מסתובבת

לחצן אפשרות 
דירוג

כיסוי מסנן

לחצן הפעלת/כיבוי מפוח

רמקולים

מחבר צינור

מחבר 
לחשמל

חריץ כרטיס 
SD

USB )לשיי  יציאת
 מוש

הספק בלבד(

כיסוי יציאת אספקת אוויר
מסנן 
אוויר
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הרכבת המערכת

1. הנח את רכיבי המערכת על משטח יציב.
הערה - עבור דגמים עם אפשרות מכשיר אדים חמים, 

אנא עיין במדריך מכשיר האדים לצורך התקנת המכשיר.

5.  הכן את המסכה וחבר אותה לצינור.

4.  חבר את הצינורות למכשיר.

2.  חבר את כבל החשמל שבחלקו האחורי של 
המכשיר לשקע בקיר.

6.  הכנס את כרטיס ה-SD לחריץ )אם 
זמין(.

3.  ודא שכיסוי יציאת אספקת האוויר מכסה את 
היציאה שבתחתית המכשיר.
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תכונות והגדרות

מסכי ניווט: כל 
שיש לעשות הוא 

לסובב את החוגה 
לפריט הרצוי 

וללחוץ על החוגה 
כדי לבחור פריט. 

למכשיר שלך יש תכונות והגדרות רבות להתאמה 
אישית ושיפור חוויית הטיפול שלך. רבות מתכונות 

אלו ניתנות להתאמה מלאה, ואחרות ניתנות 
להתאמה מוגבלת או אינן ניתנות להתאמה כלל. 

המקרא הבא משמש בסעיף זה:
  למידע בלבד - מציין הגדרה שלא ניתנת 

להתאמה

 מופעל/מושבת – מאפשר כיבוי או הדלקה של 
האפשרות שנבחרה

	 נעול - מציין הגדרה שניתנת לנעילה על ידי 
  או לא נעול  הספק שלך. הסמל נעול

יוצג בצד הימני העליון של הצג. הגדרות 
נעולות ניתנות להתאמה רק על ידי הספק 

שלך.

 גלוי/מוסתר - מציין תכונה שניתן להסתירה על 
ידי ספק השירות שלך. אם תכונה מוסתרת, 

לא תראה אותה במכשיר שלך.

  בתפריט עצמו, בחר באפשרות החזרה כדי 
לחזור למסך הקודם. הערה:  לחיצה על לחצן 
ההדלקה/כיבוי בכל תפריט יצא למסך הטיפול.

פריטי תפריט ראשי
 תפריטים לתצוגה מהירה         ללא אפשרות מכשיר אדים:

התצוגה המהירה מציגה סקירה של הטיפול שלך, 
כמו גם מידע מפורט יותר למספר ימים קבוע. 

המשתמש אינו יכול לבצע התאמה אישית בתצוגה 
המהירה. הספק שלך יצור עמך קשר ויבקש מידע 

זה, אם חברת הביטוח שלך דורשת זאת.
1.  לחץ כדי לבחור בתצוגה 

מהירה.

2.  מסך הסקירה מופיע.

3.  סובב את הידית כדי 
לבחור מספר ימים להצגה.

 SmartCode
 Adherence

™Score

עם מכשיר אדים אופציונלי:

מסכי ניווט: כל 
שיש לעשות הוא 

לסובב את החוגה 
לפריט הרצוי 

וללחוץ על החוגה 
כדי לבחור פריט. 
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תכונות והגדרות

  ®SmartCode תפריטי נתונים 

SmartCode Rx תפריט המשנה של
תפריט משנה זה מאפשר לספק שלך להתאים את המינון שלך באמצעות הזנת 

קוד מוצפן. הקוד עשוי להכיל אותיות או מספרים וניתן לסובב את הידית לשני 
.A-Z-הכיוונים כדי לעבור בין 0-9 ו

 SmartCode 1.  בחר באפשרות
Rx כדי להזין את הקוד שקיבלת 

מהספק שלך.

2.  סמן ואז סובב את הידית 
כדי לבחור את הספרה 

הראשונה ולחץ.

3.  המשך דרך כל הספרות

4.  כתוב את קוד האימות ותן 
אותו לספק

ערכות נתוני Smartcode מציעות סקירה מפורטת של הטיפול דרך קוד מוצפן. 
הנתונים המפוענחים כוללים מידע הדרוש לחברות ביטוח רבות לצורך המשך הכיסוי 

www. הביטוחי של הציוד שלך. ניתן לפענח את ערכות הנתונים בביקור באתר
DeVilbissSmartCode.com והזנת הקוד. הספק שלך יצור עמך קשר ויבקש ערכת 

נתונים זו אם חברת הביטוח שלך דורשת זאת.

1.  בחר באפשרות 
SmartCode

2.  ערכת נתונים של יום 
1 מופיעה

3.  המשך לסובב את הידית כדי לצפות 
במסכים:
	 7 ימים

	 30 ימים
	 90 ימים

	 ציות

	 תאריך
	 מספר סידורי

 SmartCode Rx   	
)עיין בסעיף הבא(

יצירת דו"חות ציות עבור מעסיק/מבטח/רופא
דו"חות SmartCode עונים על מרבית הדרישות למידע מתמשך אודות ציות/התמדה, 

והתוכנה שומרת 2,046 ימים )5.6 שנים( של נתונים. אנו ממליצים שתעבוד עם הספק 
שלך כדי לקבוע שגרה למחיקת נתוני SmartCode על מנת להבטיח זמינות מידע עדכני 

בנוגע לשימוש. יש למחוק את מדד הציות רק לאחר הפקת הדו"ח הנדרש, שליחתו 
ואישורו על ידי המבקש. לאחר המחיקה מתחיל מחזור חדש בן 5.6 שנים ווהדו"חות 

המודפסים יהיו המקור היחיד לנתונים הקודמים. 

הערה-רק לספק יש גישה למחיקת המדד
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תכונות והגדרות

    SmartFlex™ Pressure Relief Comfort טכנולוגיית  FLX

1.  בחר באפשרות 
SmartFlex

2.  בחר הגדרה

 .OFF 3.  בחר 1-3 או
הערה - 1 פירושו השחרור 

הנמוך ביותר, ו-3 הוא 
הגבוה ביותר.

4.  לחץ כדי לבחור 
באפשרות 'פועל תמיד' או 

'דירוג בלבד'

5.  בחר באפשרות עיגול 
זרימה

כאשר אפשרות זו מופעלת, תכונת ה-SmartFlex לשחרור הלחץ מנמיכה מעט את הלחץ במהלך הנשיפה ומקלה 
עליך לנשוף בלחץ שנרשם לך. במקרה של אירוע נשימתי במהלך השימוש בתכונת שחרור הלחץ, מכשיר זה יכבה 

את התכונה מיד עד לחזרתך לנשימה רגילה.

CPAP תפריטי הגדרות
      RX לחץ

Rx בחר באפשרות לחץ

צפה בהגדרת הלחץ 
שנרשמה לך

מצב אוטומטי

צפה בהגדרת הלחץ 
שנרשמה לך

CPAP מצב

פועל תמיד = תכונת 
SmartFlex לשחרור 

הלחץ פועלת כל הלילה.
דירוג בלבד = תכונת 
SmartFlex לשחרור 
הלחץ פועלת במהלך 
השלב המדורג בלבד.

6.  בחר 0-5 לשאיפה

7.  בחר 0-5 לשאיפה
הערה - 0 פירושו העיגול הנמוך 

ביותר, ו-5 הוא הגבוה ביותר.

)עיגול זרימה קובע את מהירות השינוי 
).SmartFlex בשחרור הלחץ של
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1.  בחר דירוג

2.  בחר זמן דירוג )אם 
אינו נעול(.

3.  הגדר את זמן 
הדירוג	)מ-0 עד 45 

דקות במרווחים של 5 
דקות(

	 4.  צפה בלחץ הדירוג
1.  בחר לחות)מוגדר על ידי הספק(

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

הערה:  דרגת הלחות 
הגבוהה ביותר היא 5 

קווים.

תכונות והגדרות

בעת ההפעלה, תכונה זו מגבירה את המכשיר בהדרגה 
ללחץ הרשום כדי לסייע לך להירדם בקלות רבה יותר.

CPAP תפריטי הגדרות
הגדרת לחות   אפשרויות דירוג  

)ההגדרה זמינה רק אם יש 
ברשותך את מכשיר האדים 

1.  בחר צנרתהחמים האופציונלי.(

2.  בחר היקף: 15 מ"מ או 22 מ"מ

3.  בחר אורך אם בחרת בקוטר של 22 מ"מ. 
הערה:  הגדרות אלו חייבות להיות תואמות 

לצינורות בהם אתה משתמש, על מנת שהלחץ 
במסכה יהיה נכון.

22 מ"מ15 מ"מהיקף 
1.8 מ' אורך

)"6(
1.8 מ' )6’(, 2.4 מ' )8’(, 3.0 מ' )10’(, 

3.7 מ' )12’(

התכונה מאפשרת התאמה לטיפול מיטבי בהתבסס על 
מידות הצינורות שלך.

      הגדרות צנרת

הערה:  עיין בסעיף הפריטים החלופיים/חלקי חילוף כדי לאמת 
את קוטר הצינור.

הערה:  אפשרות מסנן החיידקים מוגדרת על ידי הספק.
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תכונות והגדרות

1.  בחר בהירות

2.  בחר צג )בהירות 
הצג( או כפתורי שליטה 

)בהירות הלחצנים 
העליונים, מחוון פעילות 

המחמם והחוגה(

3.  בחר פעילות או 
המתנה

4.  בחר רמת בהירות

פעיל = בהירות במהלך פעילות המשתמש )בשימוש 
בכפתורים או בתפריטים(. הגדרות מ-10% ל-100% )חייבות 

להיות שוות או גבוהות מבהירות בהמתנה(

המתנה = בהירות כאשר אין פעילות משתמש )ממתין( 
הגדרות מ-0% לפעיל )חייבות להיות שוות או נמוכות 

מבהירות בפעילות(

מציג ושולט בבהירות במצב המתנה לאחר 2 דקות של חוסר 
פעילות.

הערה - אם הגדרת הבהירות במצב המתנה היא 0, מחוון 
פעילות המחמם נותר ברמה נמוכה.

מאפשר התאמה של הצג ושולט בבהירות.

CPAP תפריטי הגדרות

1.  בחר עוצמת קול

2.  הגדר עוצמת קול 
ראשית )רמת קול( 

בין 0-100% 0 = כבוי 
)מושתק( 

מאפשר התאמה של עוצמת קול 
ההתראה להודעות למטופל.

הגדרות בהירותהגדרות עוצמת קול ראשית

1.  בחר הפעל ואז בחר 
באפשרויות הרצויות

 2.  הפסקה אוטומטית
הערה - אם הפסקה 
אוטומטית מופעלת, 

הפעלה אוטומטית 
מופעלת באופן אוטומטי 

גם היא.

3.  בצע התחלה 
	אוטומטית

4.  התראות   )עיין 
בהודעות למטופל לקבלת 

פרטים.(

מאפשר הפעלה או כיבוי של תכונת ההפעלה/הפסקה 
אוטומטית ושל ההתראות. הפעלת הפעלה/הפסקה 

אוטומטית מאפשרת לך להתחיל את הטיפול בנשימה לתוך 
המסכה שלך ולעצור אותו בהסרת המסכה שלך. הפעלת 
ההתראות תבטיח שהן יוצגו על המסך שלך בעת יצירתן.

אפשר תפריט  
= מאופשר )מופעל(
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תכונות והגדרות

שעון - זמן נוכחי

1.  בחר זמן נוכחי

2.  הגדר שעה, דקות 
ובוקר/ערב )אם זמין(

      תפריט הגדרות שעון

1.  בחר פורמט שעון של 
12 או 24 שעות

פורמט 12
24

1.  בחר שעון מעורר 

2.  בחר הפעלת שעון 
מעורר      

3.  בחר והגדר את מועד 
ההתראה

4.  בחר עוצמת קול

5.  הגדר את עוצמת 
הקול של השעון המעורר 

כאשר 0=כבוי )מושתק(

הערה – עוצמת הקול של השעון המעורר נפרדת מעוצמת הקול הראשית.
אם הספק מסתיר את השעון, השעון המעורר מוסתר. אם מוצג שעון, ניתן להציג או להסתיר 

את השעון המעורר.

הערה – אם הגדרת בהירות הצג בהמתנה הנה 0% )כבוי(, השעון לא יוצג במצב המתנה. 
השעון המעורר זמין ומשנה את המסך למצב פעיל עם הפעלתו.

      שעון מעורר

שעון מעורר מאפשר ל-CPAP שלך להעיר אותך באמצעות התראה.
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תכונות והגדרות

1.  בחר מודם אלחוטי

מציג עוצמת אות 
ה-Bluetooth והמודם 

האלחוטי כמו גם את מצב 
 הסוללה של המודם. 
הערה - עיין במדריך 

 DV6WM-ההוראות של ה
לפרטים.

2.  מסך פרטים של המודם 
האלחוטי

 DV6WM-מידע אודות ה
האופציונלי.

מודם אלחוטי תפריט זה מאפשר חיבור מכשירים מאושרים של 
DeVilbiss כמו מודם אלחוטי DV6WM, אוקסימטר 

אלחוטי  ®Nonin® WristOx2     ומכשירים אחרים.

1.  בחר ב-Bluetooth ולחץ כדי 
לאפשר באפשרות ההפעלה

2.  בחר חיפוש

3.  חיפוש מכשירי Bluetooth. מציג 
רשימת מכשירי אוקסימטר בטווח. לחץ 

על המספר הסידורי של הפריט כדי 
.CPAP-לשייך אותו ל

ה-Bluetooth מאפשר חיבור של פריטים בעלי 
אפשרות Bluetooth, כגון מודם אלחוטי או אוקסימטר.

תוספות

    Bluetooth® 

לשימוש במטוס יש לבחור באפשרות 
Bluetooth ואז באפשרות הכיבוי.

Nonin WristOx2      מידע אודות האוקסימטר האלחוטי האופציונלי
אוקסימטר

1.  בחר אוקסימטר

2. מסך פרטי אוקסימטר 
הערה - עיין במדריך 
הוראות האוקסימטר 

לפרטים.

1. חבר את האוקסימטר 
האלחוטי ל-CPAP והנח את 
מכשיר המדידה על האצבע. 

2. המתן עד שההודעה 
"התחלת רישום אוקסימטר", 

 CPAP-שמשמעה שה
שלך מתעד את המידע 

מהאוקסימטר, תופיע על צג 
 .CPAP-ה

הערה - אם יותר מאדם אחד 
בבית משתמש באוקסימטר 
אלחוטי, על כל אחד לעשות 

בדיקה זו בזמן אחר.

לילי

3.  לאחר סיום התיעוד, הסר את 
מכשיר המדידה מהאצבע ונתק 
את כבל החיישן מהאוקסימטר. 
ה-CPAP יציג הודעה, "רישום 

אוקסימטר הופסק", ויצפצף פעם 
אחת.
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1.  בחר במכשיר הרצוי.

2. מסך פרטי מכשיר 
נוספים.

תכונות והגדרות
תוספות

מכשיר אחר
2. סובב את הידית כדי לעבור בין מסכי מדד הציות, 

.BIOS-המספר הסידורי, החומרה וה

 מידע  
מאפשר לך לצפות בפרטים בסיסיים של המכשיר.

1. בחר 'מידע'
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הודעות למטופל
יתכן שהודעות שונות יוצגו במהלך הטיפול שלך; חלקן יכללו התראת שמע שעצמתה 

נקבעת בהתאם לעוצמת הקול הראשית.

      1.  התראות
אלו תזכורות ידידותיות לנקות או להחליף את הרכיבים ואם הן מופעלות, הן נוצרות 

בהתאם לתהליך הבא: הסר מהצג באמצעות לחיצה על הלחצן או הזזת הידית.
התראה מוצגת מרווח חזרה

יש לנקות את מסנן כניסת האוויר 50 שעות שימוש )בנשימה(
יש לנקות את המסכה, הצינור והמכל 35 שעות שימוש )בנשימה(

2.  הודעות
אלו מזהות תנאים שעשויים לדרוש פעולה שלך או של הספק שלך, או שהן מיועדות 

למידע בלבד. הסר מהצג באמצעות לחיצה על הלחצן או הזזת הידית.
הודעה מוצגת תנאי לחזרה 

מסכה הוסרה, אנא בדוק את 
התאמת המסכה

10 שניות לאחר זיהוי מצב המסכה.

עצירה אוטומטית זוהתה כאשר מתרחשת עצירה אוטומטית.
התחלה אוטומטית זוהתה כאשר מתרחשת התחלה אוטומטית.
שעון מעורר >זמן נוכחי< כאשר מופעל שעון מעורר.

שגיאת קוד, המרשם לא עודכן כאשר מוזן SmartCode Rx אך הוא שגוי.
כרטיס זוהה, אנא המתן... כאשר מזוהה כרטיס SD. אין להוציא את 

כרטיס ה-SD כאשר הודעה זו מוצגת.
כרטיס הוצא, שלח לספק כאשר כרטיס ה-SD מוצא לאחר העברת 

נתונים.
שגיאת כרטיס, פנה לספק .SD-אם מזוהה תנאי שגיאה בכרטיס ה

ההגדרות לא עודכנו, פנה לספק  SD כאשר שינוי המרשם באמצעות כרטיס
נכשל.

העברת הכרטיס הושלמה בהצלחה SD תקף מוכנס והעברת הנתוו  כאשר כרטיס
נים מסתיימת.

כרטיס זוהה, מוכן לשימוש כאשר מוכנס כרטיס SD חוקי.
עדכון חומרה, אנא המתן... כאשר מוכנס כרטיס SD המכיל עדכון חומרה.

3.  הודעות מכשירים נלווים
הודעות אלו עשויות להיות מוצגות כאשר מכשירים נלווים נמצאים בשימוש. ניתן 

להסירן מהצג באמצעות לחיצה על לחצן או הנעת החוגה.
הודעה מוצגת תנאי לחזרה  

התחלת רישום אוקסימטר 
 _____  SpO2  

קצב דופק _____  

וכאשר האוקסימטר מזוהה לראשונה והרי
שום מתחיל

הפסקת רישום אוקסימטר כאשר אות האוקסימטר אובד והרישום נפסק
מכשיר המדידה של האוקסימטר הוסר 

מהאצבע
וכאשר מזוהה כי מכשיר המדידה של האוק

סימטר הוסר מהאצבע
מכשיר המדידה של האוקסימטר הונח 

על האצבע
 _____  SpO2  

קצב דופק _____  

וכאשר מזוהה כי מכשיר המדידה של האוק
סימטר הוחזר לאצבע

סוללה נמוכה במודם אלחוטי, אנא 
חבר לטעינה

כאשר DV6WM מצומד ורמת הטעינה של 
הסוללה נמוכה

4.  קודי שירות 
קודים אלו מחולקים לקודים קריטיים ושאינם-קריטיים. קודי שירות קריטיים מעבירים 

את היחידה למצב אל-כשל )מפוח כבוי(.
הודעה מוצגת Krok

קוד שירות קריטי EOX - כאשר )X( הוא 
 מספר או אות

הערה – קוד E01 מוצג תמיד באנגלית 
משום שהגדרת השפה אינה ידועה

פנה לספק הציוד שלך כדי להחזיר את 
היחידה לטיפול. ההודעה תישאר על 

הצג ולא ניתן להסירה. 

קוד שירות E8X - כאשר )X(הנו מספר 
או אות

פנה לספק הציוד שלך. הסר מהצג 
באמצעות לחיצה על הלחצן או הזזת 

הידית.

הערה- התראות קודי שירות אינן מושפעות מהגדרת ההפעלה/כיבוי של ההתראות. 
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 ®DEVILBISS SMARTLINK מערכת ניהול טיפול מסוג
טכנולוגיית DeVilbiss SmartLink כלולה בכל מכשיר. בשילוב עם התוכנה הבלעדית שלנו, היא מסייעת לספק שלך לעקוב אחר יעילות הטיפול ותדירות השימוש שלך במכשיר. 

.SmartLink או להורידו ישירות למחשב עליו מותקנת תוכנת SD ניתן לאסוף מידע באמצעות כרטיס

SD שימוש בכרטיס
הספק שלך עשוי לתת לך כרטיס SD לאיסוף נתונים. יש להכניס את הכרטיס למקומו במהלך התקנת המכשיר ולהשאירו שם. הספק שלך יודיע לך מתי עליך להחזיר את הכרטיס.

1.  הכנס את הכרטיס 
כשפניו למעלה. לחץ עד 
שהכרטיס נכנס למקומו 

בנקישה.

2.  תוצג הודעה וישמע 
צליל.

כרטיס זוהה
מוכן לשימוש

1.  המכשיר מעתיק את 
הנתונים מהכרטיס. יש 

להשאיר את הכרטיס 
במכשיר עד לסיום 

ההעתקה.

1.  לחץ על הכרטיס 
לחיצה קצרה והסר אותו 

.CPAP-מה

 כרטיס זוהה
אנא המתן...

2.  תוצג הודעה וישמע 
צליל.

הסרת הכרטיסהעברת נתוניםהתקנת הכרטיס

הערה– אין להסיר את 
כרטיס ה-SD כל עוד 

מופיעה ההודעה "כרטיס 
זוהה, אנא המתן.” הסרת 

הכרטיס כשהודעה זו 
מוצגת עשויה לפגום בו.

כרטיס הוסר
שלח לספק
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מידע אודות נסיעות
הערה– לפרטים אודות מספרי חלקים עבור מקורות כוח חלופיים, עיין בסעיף 'פריטים חלופיים/חלקי חילוף/ .

טיסה
המכשיר שלך הנו RTCA/D0-160 סעיף 21 קטגוריה M המאושר לשימוש בטיסות מסחריות כאשר הוא מופעל באמצעות סוללה. עליך לכבות את ה-Bluetooth. עיין בסעיף 

.Bluetooth תכונות והגדרות' - 'אביזרים נלווים' במדריך לפרטים אודות'
טיסה בינלאומית

המכשיר שלך מותאם לקבלת מתחים של 100-240V~, 50/60Hz. בנסיעה לארץ אחרת, כל שעליך לעשות הוא להזמין מהספק את כבל המתח המתאים לאותו אזור, או 
להשתמש במתאם הולם.

רום
מכשיר זה מפצה באופן אוטומטי על שהות בגבהים שבין hPa 1060 ו-hPa  700  )~ 425 מ' מתחת לפני הים עד 2987 מ'(. בגובה רב יותר, דפוסי הנשימה משתנים ואתה עשוי 

שלא להפיק את מרב התועלת מטיפול ה-CPAP שלך.
DC/פעולת סוללה

:DC ישנן כמה אפשרויות למקור חשמל
Devilbiss   .1 מציעה סוללה אופציונלית ומותאמת-אישית )DV6EB( לשימוש כמקור חשמל לגיבוי כאשר חשמל AC אינו זמין, בטיסות או בכל פעם שיש צורך בניידות. לקבלת 

פרטים אנא עיין במדריך המצורף לסוללה. 
2.   באפשרותך להפעיל את המכשיר שלך בעזרת מקור חשמל V DC 12, באמצעות כבל ה-DC האופציונלי.

3.   לחילופין, תוכל להפעיל את המכשיר שלך בעזרת סוללה עצמאית. חבר לסוללת פריקה עמוקה ימית באמצעות הכבל האופציונלי לחשמל DC ומתאם ההידוק האופציונלי 
 .DC-לסוללת ה

4.   לבסוף, במקום לחבר את מקור ה-12V DC ישירות למכשיר, באפשרותך להעביר את חשמל ה-DC דרך ממיר מתח AC שיספק חשמל AC למערכת. דירוג החשמל של 
.~220V @ 110 וואטV~ / 400 @ ממיר המתח חייב להיות לפחות 200 וואט

משך פעולה משוער של סוללה
גודל סוללה לדוגמה = 100 וואט/שעה 

CPAP בלבד
CPAP עם מכשיר אדים חמים ויחידת CPAPPulseDose עם מכשיר אדים חמים

דרגת חימום = 5דרגת חימום = 3דרגת חימום = 5דרגת חימום = 3

)CPAP )cmH20 זמן פעולה מינימלי הגדרת
)שעות(

זמן פעולה מינימלי 
)שעות(

זמן פעולה מינימלי 
)שעות(

זמן פעולה מינימלי 
)שעות(

זמן פעולה מינימלי 
)שעות(

516.98.75.69.55.9
1011.97.54.77.85.4
158.76.44.47.14.7
206.85.84.06.14.4

הערה– זמני הפעולה מחושבים לפי קצב נשימה של 20 נשימות לדקה, ודליפת מסכה רגילה.
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1.  חבר את מתאם החמצן 
האופציונלי ליציאת אספקת 

האוויר. 

3.  חבר את צינור 
החמצן למתאם.

2.  חבר את צינור 
ה-CPAP למתאם.

1.  חבר את צינור החמצן ישירות ליציאת החמצן שעל המסכה.

או

  יש להדליק את המכשיר 
תמיד לפני הפעלת זרימת 

החמצן.
  יש לכבות את זרימת 

החמצן תמיד לפני כיבוי 
.CPAP-ה

תוספת חמצן

אזהרה - שימוש בחמצן
 חמצן מעודד התלקחות. כדי להימנע מפציעה אפשרית, אין לעשן במהלך השימוש במכשיר זה עם תוספת חמצן. אין להשתמש במכשיר זה ליד חפצים חמים, 	 

חומרים דליקים או להבות חשופות.
 תמיד יש להדליק את המכשיר לפני הדלקת מקור החמצן. כבה את מקור החמצן לפני כיבוי המכשיר.. אף פעם אל תאפשר למקור החמצן לפעול באופן רציף בעודו 	 

מחובר למכשיר כאשר המכשיר אינו בשימוש. אם המכשיר אינו בשימוש, כבה את זרימת החמצן. 
 	.CPAP-בעת שימוש בתוספת חמצן, על מנת למנוע מדפוס הנשימה של המטופל לדחוף חמצן בחזרה אל תוך ה cmH2O 8-חייב להיות גבוה יותר מ CPAP-לחץ ה
 בקצב קבוע של זרימת תוספת חמצן, ריכוז החמצן הנשאף ישתנה בהתאם להגדרת הלחץ, דפוס הנשימה של המטופל, בחירת המסיכה וקצב הדליפה. אזהרה זו תקפה 	 

.CPAP-למרבית סוגי מכשירי ה

אזהרה
 חמצן הנו גז במרשם ויש לתת אותו רק תחת השגחת רופא.	 
 על רופא לקבוע את הגדרת הזרימה של מקור החמצן.	 

.lpm 10 קצב הזרימה המרבי של החמצן הנו .psi 50 לחץ החמצן המרבי הנו     	  
אם הרופא שלך רשם לך תוספת חמצן, ניתן להשתמש בה באחת משתי הדרכים הבאות:
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22 מ"מ 15 מ"מ

כבל חשמל 
AC )בריטניה( 
DV51D-608#

כבל חשמל 
AC )אירופה( 

DV51D-607#

 DC כפל חשמל
)מתאם לשקע 

 מצת(
DV6X-619#

מתאם מהדק לסוללת 
DC )דורש כבל חשמל 

 DC DV6X-619(
#DV51D-696

אספקת חשמל 
DV63D-613#

 AC כבל חשמל
 )ארה"ב(

  DV51D-606#

 AC כבל חשמל
)אוסטרליה( 

DV51D-609#

 DV6 סוללת
Devilbiss של 

DV6EB#

פריטים חלופיים/חלקי חילוף 
פריטים חלופיים/חלקי חילוף

 מסנן כניסת אוויר 
 )pk/4( 

DV51D-602#

מסנן חלקיקים 
)pk/4( זעירים 

DV51D-603#

 צינור אספקת אוויר 
 22 מ"מ x 1.8 מ' )6’( - 

DV51D-629# 
 15 מ"מ x 1.8 מ' )6’( - 

DV61D-629#

כיסוי יציאת 
 אספקת אוויר 

DV61D-604#

נרתיק נשיאה 
DV63D-610#

מתאם חמצן 
#7353D-601

מכשיר אדים חמים אופציונלי

 DV6HH# - מכשיר אדים חמים עם לחות סטנדרטית
 PulseDose® - #DV6HHPD מכשיר אדים חמים עם לחות מסוג

פריטים חשמליים

 כיסוי מסנן
DV63D-631#

הערה:  כדי לסייע לך לאמת 
את קוטר הצינור שלך, 

הצינור המוצג מימין הוא 
בגודל אמיתי.

אריזת מסנן חיידקים פנימי )מסנן, 
מפרק, צינור של 1.8מ' )6’( 22 מ"מ( 

DV51D-631# -
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ניקוי

אזהרה
על מנת להימנע מהתחשמלות, תמיד נתק את כבל החשמל ממקור החשמל בשקע לפני ניקוי. 

זהירות - אף פעם אל תשטוף או תניח את המכשיר במים. אף פעם אל תאפשר לנוזלים להיכנס אל תוך אחד מהמתגים או היציאות אל מסנן האוויר, או מסביבם. הדבר יגרום לנזק 
למוצר. אם הדבר מתרחש, אין להשתמש במכשיר. נתק את כבל החשמל ופנה לספק השירות שלך לקבלת שירות. 

הערה– הנח למארז להתייבש לחלוטין לפני חיבור לחשמל.

2.  נקה את המתאם במטלית נקייה 
ולחה פעם בכמה ימים.

מארז המכשיר, מתאם AC )אספקת חשמל(
מארז המכשיר

מתאם AC )אספקת חשמל(
1.  נתק מהמכשיר וממקור החשמל. 

2.  נקה את המארז במטלית נקייה 
ולחה פעם בשבוע )7 ימים(. 

1.  נתק מכבל החשמל 
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ניקוי
צנרת

יש לנקות את הצינור בכל יום. 
1.  הסר את הצינור מהמכשיר והמסכה.

2.  השתמש בחומר ניקוי עדין )למשל, סבון כלים( 
ובמים חמים כדי לנקות את חלקו הפנימי של הצינור. 

שטוף את הצינור והנח לייבוש. 

נרתיק נשיאה
1.  נגב במטלית נקייה 

הטבולה במעט חומר ניקוי 
או חיטוי.

הערה – במידה ויש צורך 
בייבוש מהיר, חבר את 

 CPAP-הצינור למכשיר ה
והנח לאוויר לעבור בצינור 

עד שהצינור יבש לחלוטין.  
בדוק את הצינור כדי לוודא 

שהוא יבש לחלוטין לפני 
 השימוש.

הערה– החלף בכל 6 
חודשים.

מסנן חלקיקים זעירים אופציונלי 
- בדוק בכל 10 ימים והחלף 
את המסנן אם הוא מלוכלך.  

זהירות– תפקוד תקין של המסנן 
חשוב לתפעול המכשיר ומיועד 

להגן על המכשיר מנזק.
1.  החלף בכל 30 יום. 

2.  התקן קודם את מסנן 
החלקיקים הזעירים, ואז את 

המסנן הרגיל. הערה – התקנת 
מסנן החלקיקים הזעירים שלא 

בהתאם להוראות תקצר את 
חיי המסנן ותדרוש את החלפתו 

בתדירות גבוהה יותר. 

2.  הסר את מסנן הקצף 
הכהה החיצוני מהמסגרת.

3.  נקה את המסנן בתמיסה 
של מים חמים וסבון כלים ואז 

שטוף במים. 

מסננים
מסנן כניסת אוויר - בדוק בכל 10 ימים ונקה במידת הצורך. 

זהירות - תפקוד תקין של המסנן חשוב לתפעול המכשיר ומיועד 
להגן על המכשיר מנזק.

4.  ודא שהמסנן יבש 1.  הסר את כיסוי המסנן.
לחלוטין לפני ההתקנה 

והשימוש.

5.  הנח את כיסוי המסנן 
בגב המכשיר. הערה–
אם כיסוי המסנן חסר, 

המכשיר יפעל כרגיל.

הערה– אם המסנן ניזוק, 
אנא פנה לספק הציוד שלך 

לקבלת תחליף.
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תחזוקה
אזהרה

סכנת התחשמלות – אין לנסות לפתוח או להסיר את המארז; הרכיבים הפנימיים 
אינם מיועדים לטיפול המשתמש. אם יש צורך בטיפול, פנה לספק הציוד שלך 

לקבלת הוראות או שירות. פתיחת המכשיר או ניסיון לטפל בו יבטלו את האחריות.
נתק את אספקת החשמל לפני הטיפול.

דיוק לחץ - לא נדרש כיול או טיפול שגרתי, בתנאי שהמכשיר משמש בהתאם 
להוראות היצרן. הערה–ישנן ארצות הדורשות כי מכשירים רפואיים מסוג זה יעברו 

טיפול תקופתי וכיול. פנה לספק הציוד שלך לקבלת מידע נוסף.
מסנן כניסת אוויר רגיל - בדוק את המסנן בכל 10 ימים ונקה במידת הצורך. החלף 

את המסנן בכל 6 חודשים, או קודם לכן, אם הוא ניזוק. המסנן הרגיל מעוצב כך שיסנן 
חלקיקים שגודלם עולה על 3.0 מיקרון. מסנן רגיל חייב להיות מותקן במכשיר במהלך 

פעולתו.
מסנן חלקיקים זעירים אופציונלי - בדוק את המסנן בכל 10 ימים והחלף אם הוא 
מלוכלך או ניזוק; אם לא, החלף את המסנן בכל 30 יום. מסנן החלקיקים הזעירים 

האופציונלי מתוכנן לסנן חלקיקים שגודלם החל מ-0.3 מיקרון. 
צינורות - בדוק את הצינורות בכל יום. החלף בכל 6 חודשים. 

אורך חיים צפוי
	  CPAP - 5 שנים  

	  צינור CPAP - 6 חודשים

השלכת המוצר
האריזה החיצונית מיוצרת מחומרים ידידותיים לסביבה, שיכולים לשמש כחומרי גלם 

משניים. אם אינך זקוק לאריזה זו עוד, קח אותה למתקן המקומי למחזור והשלכת 
פסולת, בהתאם לתקנות הרלוונטיות במיקומך. 

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 המנוע הפנימי, הרמקולים, לוחות ה-PC, הצג 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 ייאסף ויושלך בנפרד מפסולת עירונית אחרת, 
שאינה ממוינת, לצורך מחזור. סמל הפח המסומן ב-X מעיד על כך שיש צורך באיסוף 

בנפרד.

רשת/צימוד נתונים
	  חיבור ה-CPAP מסדרת DV6 והאביזרים לרשת/צימוד נתונים הכוללים ציוד אחר 

עשויים להוביל לסיכונים למטופל או למפעילים, שאינם ידועים, והארגון האחראי 
צריך לזהות, לנתח ולבקר סיכונים כאלו.

	  שינויים שיתרחשו לאחר מכן ברשת/צימוד נתונים עשויים לגרום לסיכונים חדשים 
שידרשו ניתוח נוסף; 

שינויים ברשת/צימוד נתונים כוללים:  
שינויים בתצורת רשת/צימוד נתונים   	  

חיבור פריטים נוספים לרשת/צימוד נתונים  	  
ניתוק פריטים מרשת/צימוד נתונים  	  

עדכון ציוד המחובר לרשת/צימוד נתונים  	  
שדרוג ציוד המחובר לרשת/צימוד נתונים  	  
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פתרון בעיות
אזהרה

סכנת התחשמלות – אין לנסות לפתוח או להסיר את המארז; הרכיבים הפנימיים אינם מיועדים לטיפול המשתמש. אם יש צורך בטיפול, פנה לספק הציוד שלך לקבלת 
הוראות או שירות. פתיחת המכשיר או ניסיון לטפל בו יבטלו את האחריות.

פתרוןגורם אפשריבעיה
1.   המכשיר אינו מחובר לחשמל או שכבל החשמל אינו מחובר הצג ריק.

כיאות.
1א'.  ודא שכבל החשמל מחובר כיאות למכשיר ולשקע החשמל.

1ב'.  אם אתה משתמש במקור חשמל DC, ודא שהכבלים מחוברים היטב. ודא 
שהסוללה טעונה.

2.   מכשיר אדים אופציונלי - מחולל הזרימה אינו מחובר כיאות 
לבסיס העגינה של מכשיר האדים.

2. עיין בהוראות ההרכבה כדי לוודא שכל המגעים מחוברים היטב.

3. אתר מקור חשמל מתאים ותקין.3.  אין חשמל בשקע.
המכשיר אינו מתחיל 
לעבוד בנשימה לתוך 

המסכה.

1א'. השתמש בכפתור הכיבוי/הדלקה כדי להפעיל ולהפסיק את פעולת המכשיר.1. תכונת ההפעלה האוטומטית כבויה.
1ב'. אם מוצג, עבור להגדרת ה-CPAP ואז הפעל את התפריט.

2. ודא שכבל החשמל מחובר כיאות למכשיר ולשקע החשמל.2. המכשיר אינו מקבל חשמל.
3. הנשימה אינה עמוקה מספיק ואפשרות ההפעלה 

האוטומטית אינה מזהה אותה.
3. נשום נשימות עמוקות כדי להפעיל את המכשיר.

4. אתה משתמש במסכת פנים מלאה עם שסתום למניעת 
חנק.

Auto-START  .4 ההפעלה האוטומטית עשויה שלא לעבוד, משום שהאוויר שאתה 
נושף נפלט דרך השסתום הפתוח. השתמש בכפתור הכיבוי/הדלקה כדי להפעיל 

ולהפסיק את פעולת המכשיר.
5. ודא שתקע יציאת אספקת האוויר מחובר למכשיר כיאות.5. תקע יציאת אספקת האוויר חסר או שאינו מחובר כיאות.

6.  מכל מכשיר האדים האופציונלי אינו ממוקם היטב או שהוא 
חסר.

6.  החלק את מכל מכשיר האדים למקומו. ודא שנשמעת נקישה ממנוף שחרור 
המכל.

זרימת האוויר הפסיקה 
באופן בלתי-צפוי 

במהלך השימוש, או 
שמתקבלים דיווחים על 

דליפה מהמסכה.

1.  תכונת ההפסקה האוטומטית זיהתה זרימת אוויר גבוהה 
כתוצאה מהתאמה-לקויה של המסכה.

1. ודא שהמסכה שלך מתאימה היטב; התאם את המסכה ואת כיסוי הראש.

2.  פנה לספק הציוד לקבלת רצועת סנטר או מסכה אחרת שתמנע ממך לנשום 2.  במהלך השימוש, פיך נפתח ואתה מתחיל לנשום מהפה.
מהפה.

3.  מכל מכשיר האדים האופציונלי אינו ממוקם היטב או שהוא 
חסר.

3.  החלק את מכל מכשיר האדים למקומו. ודא שנשמעת נקישה ממנוף שחרור 
המכל.

4. ודא שתקע יציאת אספקת האוויר מחובר למכשיר כיאות.4.  תקע יציאת אספקת האוויר חסר או שאינו מחובר כיאות.
קוד שירות מופיע על 

הצג.
פנה לספק הציוד שלך לקבלת שירות.התרחשה שגיאה במכשיר והוא זקוק לטיפול.
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פתרוןגורם אפשריבעיה
התרחשו תסמיני דום 

נשימה בשינה.
1.  נקה את מסנן האוויר או החלף אותו והזז את המכשיר מקרבת וילונות או 1. מסנן האוויר עשוי להיות מלוכלך.

משטחים מאובקים אחרים.
2. פנה לרופא או ספק הציוד שלך.2. מצב דום נשימה בשינה השתנה.

הופיע גירוי בעור 
בנקודת המגע של 
המסכה עם הפנים.

1. שחרר מעט את כיסוי הראש כדי להפחית את הלחץ על הפנים.1. כיסוי הראש צמוד מדי או שאינו מתאים.
2.  יתכן שגודל המסכה שלך אינו מתאים או שצורת המסכה 

אינה מיטבית עבורך.
2. פנה לרופא או ספק הציוד שלך.

1א'. הוסף מכשיר אדים חמים מסוג DeVilbiss DV6.אין לחות מספקת.יובש בגרון או באף.
1ב'. הגבר את דרגת החום במכשיר האדים האופציונלי.

מים שהתעבו נאספים 
בצינור וגורמים לצליל 

גרגור בעת השימוש 
באפשרות מכשיר 

האדים האופציונלית.

1. הפחת את דרגת החום של מכשיר האדים.1. אפשרות מכשיר האדים מכוונת לרמה גבוהה מדי.

2.  טמפרטורת החדר משתנה מטמפרטורה גבוהה לנמוכה 
במהלך הלילה.

2. העלה את הטמפרטורה בחדר.

האוויר ממחולל הזרימה 
מרגיש חם מדי.

1. נקה את המסננים.1. מסנני האוויר מלוכלכים.
2. הסר את החסימה בפתח כניסת האוויר.2. כניסת האוויר חסומה.

3. הנמך את טמפרטורת החדר.3. טמפרטורת החדר גבוהה מדי.
4. הרחק את המכשיר ממקור חום.4. המכשיר ממוקם ליד מקור חום.

5. הנמך את דרגת החום.5. דרגת החום במכשיר האדים האופציונלי גבוהה מדי.

כאב באף, בסינוסים או 
באוזניים, אף מנוזל

הפסק את השימוש ופנה לרופא.יתכן שמדובר בתגובה ללחץ זרימת האוויר.

דרגת החום אינה 
מופיעה על הצג

1.  מחולל הזרימה אינו מחובר כיאות לבסיס העגינה של 
מכשיר האדים. 

1. עיין בהוראות ההרכבה כדי לוודא שכל המגעים מחוברים היטב.

2.  מכשיר ה-CPAP שלך אינו מצויד במכשיר האדים 
האופציונלי.

.DeVilbiss של DV6 2.  הוסף מכשיר אדים חמים מסדרת
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מפרטים
CPAP

גודל......................................................................................................................................................... 3.7” )9.4 ס"מ( ג' x 6.1” )15.5 ס"מ( ר' x 5.9” )15 ס"מ( ע'
.............................................................................................................................  0.9 ק"ג )1.93 פאונד( CPAP בלבד; 1.75 ק"ג )3.8 פאונד( כולל מכשיר אדים משקל
100-240V~, 50/60 Hz ................................................................................................................................................................................. AC דרישות חשמליות
VDC, 5.2 Amps 11-17 ................................................................................................................................................................................. DC דרישות חשמליות
AC צריכת חשמל מרבית  )כולל מכשיר אדים(...................................................................................................................................... 65 וואט לכל היותר ממקור חשמל
צריכת חשמל טיפוסית עם מכשיר אדים..................................................................................................................................................................................25 וואט
צריכת חשמל טיפוסית ללא מכשיר אדים.................................................................................................................................................................................10 וואט
cmH2O 20-3 ................................................................................................................................................................................................................ טווח לחץ 
)F˚104 עד C )41˚F˚40 עד C˚5 ..................................................................................................................................................................טווח טמפרטורות בפעולה
טווח לחות בפעולה..................................................................................................................................................................... 15% עד 93% לחות יחסית ללא עיבוי
................................................................................................................ hPA - 700 hPa   1060  )~ 425 מ' מתחת לפני הים עד 2987 מ'(  תנאים אטמוספריים בפעולה
 )F˚+158 עד C )-13˚F˚70 עד C˚-25 ............................................................................................................................................... טווח טמפרטורות לאחסון והעברה
טווח לחות לאחסון והעברה.......................................................................................................................................................... 15% עד 93% לחות יחסית ללא עיבוי 
לחץ מוגבל מרבי........................................................................................................................................................................................ cmH2O 30 בשימוש רגיל 
dBA 26.6 ....................................................................................................................................................... )ISO 17510-1:2007-רמת לחץ קול )נבדקה בהתאם ל
 dBA 34.6 ............................................................................................................................................................................................................רמת עוצמת רעש

מפרט אלחוטי:
( מואר על צג ה-LCD. Bluetooth משמש לחיבור המכשיר  ( Bluetooth-המשולב במכשיר זה פעיל כאשר סמל ה Bluetooth-מכשיר רפואי זה מכיל משדר רדיו. רדיו ה

הרפואי שלך, באופן אלחוטי, לאביזרים מאושרים. כבה את שידור ה-Bluetooth כאשר אינך משתמש באביזר אלחוטי. עיין בסעיף 'אביזרים נלווים' במדריך זה. אם אתה מבחין 
בשינויים בלתי-מוסברים בביצועי האפשרות האלחוטית או המכשיר שלך, כבה את שידור ה-Bluetooth כדי לבדוק אם הוא הגורם לכך. אתה עשוי לחוות בעיות הקשורות 

לטכנולוגיה אלחוטית, כגון עיכובים בנתונים מוצגים או מאוחסנים, שיבושים או פערים בנתונים כתוצאה ממידע האובד במהלך ההעברה האלחוטית.
Bluetooth 4.0-ו Bluetooth 2.1 +EDR ..................................................................................................................................................................... טכנולוגיית רדיו
1.5.............................................................................................................................................................................................................Bluetooth רמת עוצמת
טופולוגיית רשת..........................................................................................................................................................................................................נקודה לנקודה
SPP ........................................................................................................................................................................................................ פרופיל Bluetooth נתמך
טווח אפקטיבי........................................................................................................................................................................................................ 50 מ' )קו ראייה(
)dBm )100 mW 10 .......................................................................................................................................................................................הספק אפקטיבי מוקרן
................................................................................................................................................................................ 2.402 גה"ץ ~ 2.480 גה"ץ )Rx-ו Tx( תדרי רדיו
מרחק הפרדה מינימלי )למשדרי RF אחרים(............................................................................................................................................................ 1 ס"מ )0.4 אינץ'.(

דרישות אבטחה:
אימות כפוי על כל ערוצי הנתונים )יוצאים ונכנסים(
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מפרטי מסנן
............................................................................................................................................................................................ חלקיקים בגודל < 3.0 מיקרון  מסנן רגיל
מסנן חלקיקים זעירים אופציונלי............................................................................................................................................................... חלקיקים בגודל < 0.3 מיקרון 

)ISO 17510-1:2007-בהתאם ל( DV6HH דיוק לחץ דינמי לטווח-קצר עם או ללא מכשיר האדים

צורת גל
עוצמת קול 

)מ"ל(
קצב נשימה )דקה-

)1
לחץ מוגדר 
]cmH2O[

דיוק לחץ 
CPAP בלבד

]Pk-Pk cmH2O[

דיוק לחץ
CPAP עם מכשיר אדים

]Pk-Pk cmH2O[

מחזור סינוסואידלי 
I:E = 1:1 10, 15, 50020עם

3.00.50.5
7.00.50.5

12.01.01.0
16.01.01.0
20.01.01.0

)ISO 17510-1:2007-קצב זרימה מרבי )בהתאם ל
לחצי בדיקה

cmH2O 3.0cmH2O 7.0cmH2O 12.0cmH2O 16.0cmH2O 20.0
)cmH2O( 2.96.611.415.019.0הלחץ שנמדד ביציאת החיבור של המטופל
78.2123.5166.8157.7138.0זרימה ממוצעת ביציאת החיבור של המטופל )ל'/דקה(

cmH2O 0.5 -/+ ..................................................................................................................................................................................... דיוק לחץ סטטי לטווח ארוך 

מפרטים נוספים
II סיווג הציוד ביחס להגנה מפני התחשמלות.............................................................................................................................................................................. דרגה
....................................................................................................................................................... חלק מסוג BF הבא במגע עם החולה דרגת הגנה מפני התחשמלות
...................................................................................................... הגנת חדירה מסוג IP21 - מוגן מפני החדרת אצבעות לחלקים מסוכנים;  דרגת הגנה מפני חדירת נוזלים
מוגן מפני טיפות מים בנפילה אנכית   
מצב פעולה........................................................................................................................................................................................................................ מתמשך

הציוד אינו מתאים לשימוש בנוכחות תערובת הרדמה דליקה עם אוויר או עם חמצן או חמצן דו חנקני. עיין בהוראות לשימוש עם תוספת חמצן. 

פטנטים בארה"ב
טכנולוגיית SmartCode מוגנת תחת............................................................................................................................................................. פטנט 8649510 בארה"ב

אישורים
עונה על דרישות DO-160  ................................................................................................. RTCA/DO-160 סעיף 21 קטגוריה M לשימוש בטיסה באמצעות סוללה בלבד
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DEVILBISS הנחייה והצהרת היצרן של
אזהרה

ציוד רפואי חשמלי זקוק לאמצעי הגנה מיוחדים בנוגע ל-EMC ויש להתקינו ולהפעילו בהתאם לפרטי התאימות האלקטרומגנטית )EMC( המופיעים במסמכים המצורפים.
ציוד תקשורת RF מטלטל ונייד עשוי להשפיע על ציוד חשמלי רפואי.

אין להשתמש בציוד או במערכת ליד או מעל ציוד אחר ואם יש צורך בשימוש בהם במצב כזה, יש לצפות בציוד או במערכת כדי לוודא תפעול רגיל בתצורה בה הוא ישמש.
הערה– טבלאות ה-EMC והנחיות אחרות מספקות ללקוח או למשתמש מידע חיוני לקביעת התאמת הציוד או המערכת לאלקטרומגנטיקה של סביבת השימוש, ולניהול סביבת 

השימוש האלקטרומגנטית על מנת לאפשר לצידו או למערכת לבצע את תפקידם בלי להפריע לציוד או מערכות אחרות או לציוד חשמלי שאינו-רפואי.

הנחייה והצהרת היצרן - פליטת כל הציוד והמערכות
מכשיר זה מיועד לשימוש בסביבה האלקטרומגנטית המפורטת להלן. על הלקוח או המשתמש במכשיר זה להבטיח שהוא ישמש בסביבה כזו.

אכיפה אלקטרומגנטית - הנחייהתאימותבדיקת פליטה
RF פליטות 
CISPR 112 חייב לפלוט אנרגיה אלקטרומגנטית כדי לבצע את קבוצה DeVilbiss של DV64-ו DV63 מסדרת CPAP-ה

הפונקציה עבורה הוא נועד. הוא עשוי להשפיע על ציוד חשמלי הנמצא בסביבתו.

RF פליטות 
CISPR 11

B דרגה 
פליטות משודרות ומולכות

מכשיר ה-CPAP מסדרת DV63 ו-DV64 של DeVilbiss מתאים לשימוש בכל המוסדות, כולל מוסדות 
ביתיים וכאלו הקשורים ישירות לרשת הציבורית לאספקת חשמל במתח-נמוך, המספקת לבנייני מגורים.  IEC 61000-3-2 הרמוניותA דרגה

IEC 61000-3-3 תואםהבהוב

סביבה אלקטרומגנטית - הנחייהרמת תאימותרמת בדיקה של IEC 60601 בדיקת חסינות
)ESO( פריקה אלקטרוסטטית 

IEC 61000-4-2
±8kV מגע

±15kV אוויר
±8kV מגע

±15kV אוויר
הרצפה צריכה להיות עשויה מעץ, בטון או אריחי קרמיקה. אם הרצפות 

עשויות חומר סינתטי, הלקות היחסית צריכה להיות לפחות 30%.
 מעבר חשמלי מהיר/האצה

IEC 61000-4-4AC ±2 ברשת חשמלkVAC ±2 ברשת חשמלkV רשת החשמל צריכה להיות באיכות של סביבה מסחרית או סביבת בית
חולים טיפוסית

IEC 61000-4-5 ±1 הפרשי האצהkV
±2kV משותף

±1kV הפרשי
±2kV משותף

רשת החשמל צריכה להיות באיכות של סביבה מסחרית או סביבת בית 
חולים טיפוסית

נפילות מתח, הפסקות 
קצרות ושינויי מתח על קווי 
 IEC קלט אספקת החשמל

61000-4-11

נפילה של <95% עבור 0.5 מחזור 
נפילה של <60% עבור 5 מחזורים

נפילה של <30% עבור 25 
מחזורים

נפילה של <95% עבור 5 שניות

נפילה של <95% עבור 0.5 מחזור
נפילה של <60% עבור 5 מחזורים

נפילה של <30% עבור 25 
מחזורים

נפילה של <95% עבור 5 שניות

רשת החשמל צריכה להיות באיכות של סביבה מסחרית או סביבת בית 
חולים טיפוסית אם המשתמש במכשיר זקוק לפעולה מתמשכת גם 

בהפסקות חשמל, מומלץ להפעיל את המכשיר בעזרת אספקת חשמל 
שאינה סובלת מהפסקות או בעזרת סוללה.
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סביבה אלקטרומגנטית - הנחייהרמת תאימותרמת בדיקה של IEC 60601בדיקת חסינות
תדר חשמל 50/60Hz שדה 

IEC 61000-4-8 מגנטיA/m 30A/m 30 השדות המגנטיים של תדר החשמל צריכים להיות טיפוסיים לסביבה
מסחרית או סביבת בית חולים טיפוסית.

 קרינת RF מולכת
IEC 61000-4-6

Vrms 3 מ-150 קה"ץ עד 80 
מה"ץ

V1 = 3 Vrms 
Vrms 6 ב-ISM ותדרי חובבים

יש לשמור מרחק בין מכשיר זה לציוד שידור RF מטלטל ונייד. גודל 
המרחק חייב להיות שווה או גדול ממרחקי ההפרדה המומלצים 

המחושבים/מפורטים להלן:
√)D=)0.4P

 קרינת RF מולכת
IEC 61000-4-3

V/m 10
80E1 = 10 V/m מה"ץ עד 2.5 גה"ץ

D=)0.4      P(√   80 עד 800 מה"ץ
D=)0.7P(√   800 מה"ץ עד 2.5 גה"ץ

כאשר P הוא דירוג הכוח המרבי בוואט ו-D הוא מרחק ההפרדה 
המומלץ במטרים.

עוצמות שדה ממשדרים קבועים, כפי שקבעו על ידי סקר אתר 
 .)E1-ו V1( אלקטרומגנטי, חייבות להיות נמוכות מרמות התאימות 

עשויות להתרחש הפרעות בקרבת ציוד המסומן בסמל הבא: 

עבור משדרים המדורגים בהספק מוצא שאינו מצוין לעיל, ניתן לקבוע את מרחק ההפרדה המומלץ D במטרים )מ'( באמצעות המשוואה המתאימה לתדר המשדר, כאשר P הוא 
דירוג התפוקה המרבית בוואט )W(, בהתאם ליצרן המשדר.

הערה 1:  ב-80 מה"ץ ו-800 מה"ץ, תקף מרחק ההפרדה עבור טווח התדירות הגבוה יותר.
הערה 2:  יתכן שהנחיות אלו לא יהיו תקפות בכל מצב. התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מספיגה והחזרה ממבנים, אובייקטים ואנשים.

מרחקי הפרדה מומלצים בין ציוד תקשורת RF מטלטל ונייד ומכשיר זה. מכשיר זה ומערכת זו אינם תומכי-חיים
מכשיר זה מיועד לשימוש בסביבה אלקטרומגנטית המאפשרת שליטה בהפרעות משודרות. הלקוח או המשתמש במכשיר זה יכול לשמור על מרחק מינימלי בין ציוד תקשורת 

ה-RF המטלטל והנייד ובין מכשיר זה כדי לסייע במניעת הפרעות אלקטרומגנטיות, כמומלץ להלן, בהתאם להספק היציאה המרבי של ציוד התקשורת.

דירוג הספק יציאה מרבי של 
W משדר

M מרחק הפרדה בהתאם לתדר המשדר
 150 קה"ץ עד 80 מה"ץ

ISM מחוץ לתדרי
√)D=)0.4P

80 עד 800 מה"ץ
√)D=)0.4P

800 מה"ץ עד 2.5 גה"ץ
√)D=)0.7P

0.010.040.040.07
0.10.110.110.22

10.350.350.70
101.11.12.2

1003.53.57.0
עבור משדרים המדורגים בהספק מוצא שאינו מצוין לעיל, ניתן לקבוע את מרחק ההפרדה המומלץ D במטרים )מ'( באמצעות המשוואה המתאימה לתדר המשדר, כאשר P הוא דירוג 

התפוקה המרבית בוואט )W(, בהתאם ליצרן המשדר.
הערה 1:  ב-80 מה"ץ ו-800 מה"ץ, תקף מרחק ההפרדה עבור טווח התדירות הגבוה יותר.

הערה 2:  יתכן שהנחיות אלו לא יהיו תקפות בכל מצב. התפשטות אלקטרומגנטית מושפעת מספיגה והחזרה ממבנים, אובייקטים ואנשים.
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QUICK START – OPERATING YOUR CPAP

OPTION A 
Press ON/OFF button OR

THERAPY

OPTION B 
Breathe into mask**

Display

OPTION A 
Press ON/OFF button OR

Stopping Therapy 
To turn blower off:

OPTION B 
Remove mask**

Display

**if Auto-START/STOP feature is activated

Press RAMP button
To start ramp:

Display

Press RAMP button again 

To stop ramp: (begin 
prescription pressure)

Display

Humidification )optional(
Clean, fill and install humidifier 
chamber daily. NOTE: Use distilled 
water to avoid mineral deposit build 
up inside the chamber.

To Set Humidification Controls:
1.  Select Humidity.

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

Starting Therapy 
To turn blower on:

PRESSURE RAMP HUMIDIFICATION

When activated, this feature gradually ramps up the device to 
prescription pressure to help you fall asleep easier. Ramp time 
can be set from 0-45 minutes; refer to Features & Settings for 
details on adjusting length of time.

Ramp On
(Time 
Remaining) Ramp Off NOTE – For models with heated 

humidification option, please refer 
to humidifier guide for device set 
up.
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SYMBOL DEFINITIONS

It is mandatory to read Operating 
Instructions prior to use. Heat

Consult instructions for use RTCA / DO-160 Section 21 
Category M for battery use only

Rx Only = Prescription required Manufacturer
Class II electrical protection-
double insulated Date of Manufacture

DC input Radio Transmitter

DC Jack
C US

TUV Rheinland C-US approval mark

Type BF equipment-applied part EC REP European Representative

Catalog Number 0044 European Rep CE mark

Serial Number MR Unsafe – Unsafe for Magnetic 
Resonance Environment

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 

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS 
DEVICE. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
The device is to be used only on the instruction of a licensed physician. The system can 
deliver CPAP therapy or Auto-CPAP therapy. For enhanced pressure relief, the device 
can also deliver SmartFlex pressure relief. Your home care provider will make the correct 
pressure settings according to your health care professional’s prescription.
When set in the Auto-CPAP therapy, the system will monitor your breathing as you sleep 
and automatically adjust the pressure to meet your needs. When in CPAP therapy, the 
system will deliver a continuous, set pressure during the night.

WARNING
A warning indicates the possibility of injury to the user or the operator.
• Electric Shock Hazard – Do not use while bathing. 
• Electric Shock Hazard – Do not immerse this device into water or any other liquid. 
•  Electric Shock Hazard – Do not attempt to open or remove the cabinet; there are 

no user-serviceable internal components. If service is required, contact your 
equipment provider for instructions on obtaining service. Opening or attempting to 
service your device will void the warranty. 

•  Refer to International Standard IEC 60601-1 Ed 3.0 Amendment 1 for safety 
requirements applicable to Medical Electrical Systems

•  Oxygen supports combustion. To avoid possible physical injury, do not smoke while 
using this device with supplemental oxygen. Do not use this device near hot objects, 
volatile substances or sources of open flames.

•  Always turn on the device before turning on the oxygen source. Turn off the oxygen 
source before turning off the device. Never allow the oxygen source to run 
continuously while connected to the device if the device is not in use. If the device is 
not being used, turn off the oxygen flow. 

•  CPAP pressure must be set higher than 8 cmH2O for supplemental oxygen use to 
prevent patient breathing pattern from forcing oxygen back into the CPAP.

•  At a fixed flow rate of supplemental oxygen, the inhaled oxygen concentration will 
vary depending on the pressure setting, patient breathing pattern, mask selection, 
and leak rate. This warning applies to most types of CPAP devices.

•  The device should be used only with vented CPAP masks recommended by 
DeVilbiss, your physician or respiratory therapist. These include nasal, full face, nasal 
pillow and nasal cannula masks designed for CPAP use. Do Not use a non-vented 
mask with this CPAP device.

•  To avoid rebreathing of exhaled air, do not use a CPAP mask unless the device is 
turned on and providing a supply of air. Venting in the mask should never be 
blocked. When the device is turned on and providing a fresh supply of air, exhaled 
air is flushed out of the mask vent. However, when the device is not operating, 
exhaled air may be rebreathed. Rebreathing of exhaled air for longer than several 
minutes can in some circumstances lead to suffocation. This warning applies to most 
CPAP devices. 

•  The device is not a life support device and may stop operating with certain device 
faults or with a power failure. It is intended to be used on spontaneously breathing 
individuals weighing 66 lbs/30 kg or greater.

•  To avoid electric shock, always unplug power cord from wall outlet power source 
when cleaning or servicing.
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• The following surface temperatures may exceed 41 ˚C under certain conditions:
 • External surface of CPAP ........................................ 43˚C
 • Patient tubing connector .......................................... 45˚C
 • Encoder shaft  (with control knob removed) ............ 42˚C
 • Humidifier heater plate ............................................ 65˚C
 • External power supply ............................................. 42˚C
•  Equipment not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture 

with air or with oxygen or nitrous oxide.
•  Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding EMC and needs 

to be installed and put into service according to the Electromagnetic Compatibility 
[EMC] information provided in the accompanying documents.

•  Portable and Mobile RF Communications Equipment can affect Medical Electrical 
Equipment.

•  The equipment or system should not be used adjacent to or stacked with other 
equipment and that if adjacent or stacked use is necessary, the equipment or system 
should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be 
used.

•  If you are using a full face mask (a mask covering both your mouth and your nose), 
the mask must be equipped with a safety (entrainment) valve.

• Do not connect the device to an unregulated or high pressure oxygen source.
• Do not use the device near a source of toxic or harmful vapors.
•  Do not use this device if the room temperature is warmer than 40˚ C (104˚ F). If the 

device is used at room temperatures warmer than 40˚ C (104˚ F), the temperature of 
the airflow may exceed 43˚ C (109˚ F). This could cause irritation or injury to your 
airway.

•  Do not operate the device in direct sunlight or near a heating appliance because 
these conditions can increase the temperature of the air coming out of the device.

• Contact your health care professional if symptoms of sleep apnea recur.
•  If you notice any unexplained changes in the performance of this device, if it is 

making unusual or harsh sounds, if it has been dropped or mishandled, if water is 
spilled into the enclosure, or if the enclosure is broken, disconnect the power cord 
and discontinue use. Contact your home care provider.

•  Periodically inspect electrical cords and cables for damage or signs of wear. 
Discontinue use and replace if damaged.

CAUTION

A Caution indicates the possibility of damage to the device.
•  For proper operation, place system on a flat, sturdy, level surface. Do not place the 

device where it can be knocked onto the floor or where the power cord may create a 
trip hazard. 

•  Never block air openings of the device. Do not insert objects into any openings or 
tubes.

• Use only accessories recommended by DeVilbiss.
•  The USB port located on the back of the device is for provider use only. The port 

must only be used with accessories approved for use by DeVilbiss. Do not attempt 
to attach any other device to this port as it may damage the CPAP or the accessory 
device. 

•  Only the DeVilbiss DV6 series Heated Humidifier system is recommended for use 
with the device. Other humidifier systems may prevent the device from detecting 
respiratory events and may cause inappropriate pressure levels in the mask.

•  The height of the device must be lower than the mask when using a humidifier to 
prevent water from getting into the mask

•  Never rinse or place the device in water. Never allow liquids to get into or around 
any of the ports, switches or air filter; doing so will result in product damage. If this 
occurs, do not use the device. Disconnect the power cord and contact your 
equipment provider for service. 

•  Condensation may damage the device. If this device has been exposed to either 
very hot or very cold temperatures, allow it to adjust to room temperature (operating 
temperature) before starting therapy. Do not operate the device outside of the 
operating temperature range shown in the Specifications.

• Do not place the device directly onto carpet, fabric, or other flammable materials.
•  Tobacco smoke may cause tar build-up within the device, which may result in the 

device malfunctioning.
•  Dirty inlet filters may cause high operating temperatures that may affect device 

performance. Regularly examine the inlet filters as needed for integrity and 
cleanliness.

•  Never install a wet filter into the device. You must ensure sufficient drying time for 
the cleaned filter. 

•  Only use a DeVilbiss DC Power Cord and Battery Adapter Cable. Use of any other 
system may cause damage to the device.

•  Oxygen is a prescribed gas and should only be administered under the supervision 
of a physician.

•  The flow setting of the oxygen source must be specified by a physician.
 •      Maximum oxygen pressure is 50 psi. Maximum oxygen flow rate is 10 lpm.
• Always turn on CPAP before turning on oxygen flow.
• Always turn off oxygen flow before turning off CPAP.
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•  Proper filter function is important for the operation of the device and to protect the device from 
damage.

INTRODUCTION 

Intended Use
The DeVilbiss IntelliPAP2/DeVilbiss BLUE Series is intended for use in treating OSA in spontaneously 
breathing patients 30 Kg (66 lbs) and above by means of application of positive air pressure. The 
Device is to be used in Home and Healthcare Environments. 
Contraindications
Positive airway pressure therapy may be contraindicated in some patients with the following pre-
existing conditions:
• severe bullous lung disease
• pneumothorax
• pathologically low blood pressure
• dehydration
•  cerebrospinal fluid leak, recent cranial surgery or trauma
• a bypassed upper airway
• hypoventilation
The use of positive airway pressure therapy may be temporarily contraindicated if you exhibit signs of a 
sinus or middle ear infection. Contact your physician if you have any questions concerning your therapy.

   MR Unsafe
Do not bring the device or accessories into in a Magnetic Resonance (MR) environment as it may 
cause unacceptable risk to the patient or damage to the CPAP or MR medical devices. The device and 
accessories have not been evaluated for safety in an MR environment.  
Do not use the device or accessories in an environment with electromagnetic equipment such as CT 
scanners, Diathermy, RFID and electromagnetic security systems (metal detectors) as it may cause 
unacceptable risk to the patient or damage to the CPAP. Some electromagnetic sources may not be 
apparent, if you notice any unexplained changes in the performance of this device, if it is making 
unusual or harsh sounds, disconnect the power cord and discontinue use. Contact your home care 
provider.

SET UP

First, unpack your CPAP and identify all items.

1. Carrying Case
2. Tubing
3. Filter Cover
4. Extra Air Inlet Filters
5. Optional Fine Particle Filter 
6. SD Card (optional)
7. Power Supply 
8. Power Cord
9. CPAP Device 
Instruction Guide (not shown)
NOTE - Contents vary by model. Please refer to the contents list on the 
device carton for items specific to your model.
NOTE - For models with heated humidification option, please refer to 
humidifier guide for device set up.

Contents

6

1

2
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IMPORTANT PARTS

Understanding Your Display 

Therapy Screen:  Blower On
Clock (if active)

Status Icons (see inset)
Current delivered 

pressure

Ramp On and Time 
Remaining Indicator

SmartFlex On Indicator

Mode Indicator

Blower On Indicator

Humidifier On and Setting 
Indicator (only illuminated if 
optional humidifier is attached)

Idle Screen:  Blower Off

Inset: Status Icons

Bluetooth Signal Indicator

Wake-Up Alert Indicator
Oximeter Connected Indicator

USB Connected Indicator

Submenu Title

Screen Overview

Back Indicator

Setting Locked Indicator

Idle Screen:  Blower On

Ramp Indicator

Therapy 
Pressure

Blower On Indicator
Idle Screen: Blower On (Without Clock)

Page Indicator

Idle Screen: Blower Off (Without Clock)
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IMPORTANT PARTS

Understanding Your Controls  

Heater On / Hot Surface LED Indicator
(only active with optional heated humidification)

Blower ON / OFF 
Button - starts and 
stops Therapy

Ramp Button - starts 
and stops Ramp

Rotary Knob - Simple 
Press & Turn opera-
tion

Display  
-   returns to Idle Screen after 10 seconds 

without user action when in Main Menu.
-   returns to Main Menu after 2 minutes 

without user action when in any sub-
menu.

Understanding Your Device  

Display

Rotary Knob

Ramp Button

Filter Cover

Blower On/Off Button

Speaker

Tubing 
Connector

Power 
Connector

SD Card 
Slot

USB Port (for  
provider use only)

Air Supply Port Cover
Air Filter
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SYSTEM ASSEMBLY

1. Place system components on a stable surface.
NOTE – For models with heated humidification option, 
please refer to humidifier guide for device set up.

5.  Prepare mask and connect to tubing.

4.  Attach tubing to device.

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

6.  Insert SD card into slot (if applicable).

3.  Verify air supply port cover is inserted into port on 
bottom of device.
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FEATURES AND SETTINGS

Navigating 
Screens: Simply 
turn rotary knob to 
desired item and 
press knob to 
select item. 

Your device has many features and settings to 
personalize and improve your therapy experience. Many 
of these are fully adjustable, while others may have 
limited or no adjustability. The following legend is used 
throughout this section:
   Informational Only - Indicates a non-adjustable 

setting

  	Enabled/Disabled – Allows you to turn selected 
options on or off

		Locked - Indicates a setting that can be locked by 
your provider. Locked or unlocked  icon will 
be shown in the upper right side of the Display. 
Locked settings are only adjustable by your 
provider.

	Shown/Hidden - Indicates a feature that can be 
hidden by your provider. If a feature is hidden, you 
will not see it in your device.

  Within menu, select Back to return to previous 
screen. NOTE:  Pressing On/Off button while in 
any menu will exit to therapy screen.

Main Menu Items

Without humidifier option:
 Quick View Menus 

Quick View shows an overview of your therapy, as well 
as more-detailed information for a preset number of 
days. There is no user adjustability in Quick View. Your 
provider will contact you for this information if required by 
your insurer.
1.  Press to select Quick View.

2.  Overview screen appears.

3.  Turn knob to choose 
number of days to view.

SmartCode Adherence 
Score™

With optional humidifier:

Navigating 
Screens: Simply 
turn rotary knob to 
desired item and 
press knob to 
select item. 
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FEATURES AND SETTINGS

 SmartCode® Data Menus  
SmartCode data sets offer a detailed look at your therapy through an encrypted code. 
The decrypted data includes info required by many insurers to continue coverage of your 
equipment. Data sets can be decrypted by visiting the www.DeVilbissSmartCode.com 
website and entering the code. Your provider will contact you for this data set if required 
by your insurer.

1.  Select SmartCode option

2.  1-Day data set appears

3.  Continue to turn knob to view screens:
•  7 Days
•  30 Days
•  90 Days
•  Compliance

•  Date
•  Serial number
•   SmartCode Rx (see 

following section)

SmartCode Rx Submenu
This submenu allows your provider to adjust your prescription through input of an 
encrypted code. Code may contain letters or numbers and knob may be turned 
either way to roll through 0-9 and A-Z.

1.  Select SmartCode Rx to input 
code supplied by your provider

2.  Highlight, then turn knob 
to select first digit and press.

3.  Continue through all digits

4.  Write down Verify Code and 
give to provider

Generating Compliance Reports for Employer/Insurer/Physician
SmartCode reports satisfy most requirements for ongoing compliance/adherence informa-
tion, and the software retains 2,046 days (5.6 years) of data. We recommend you work with 
your provider to establish a routine for clearing SmartCode data to ensure current usage 
information is available. Compliance meter should be cleared only after the required report 
is generated, submitted, and approved by the requestor. Once cleared, a new cycle of 5.6 
years begins and the only source for the previous data will be the hard-copy reports. 

NOTE-Only the provider has access to clear the meter.



EN - 42 SE-DV64-HE

FEATURES AND SETTINGS

CPAP Settings Menus

RX Pressure  

Select Rx Pressure

View your prescription 
pressure setting

SmartFlex™ Pressure Relief Comfort Technology  

1.  Select SmartFlex

2.  Select Setting

3.  Choose 1-3 or OFF  
NOTE – 1 is the least relief 
and 3 is the most.

4.  Press to choose 
Always On or Ramp Only

5.  Select Flow Rounding

6.  Choose 0-5 for Inhalation

7.  Choose  0-5 for Exhalation
NOTE – 0 is the least rounding and 5 is the most.

When activated, the SmartFlex pressure relief feature helps make it easier for you to exhale against your prescribed pressure by slightly 
lowering the pressure during exhalation. If you experience a respiratory event when using the pressure relief function, the device will 
automatically deactivate this function until normal breathing resumes.

Auto Mode

View your prescription 
pressure setting

CPAP Mode

Always On = SmartFlex 
pressure relief is active 
throughout the night.
Ramp Only = SmartFlex 
pressure relief is on 
during ramp only.

FLX

(Flow Rounding determines the speed at which the 
SmartFlex pressure relief changes.)
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Ramp Options   

1.  Select Ramp

2.  Choose Ramp Time. 
(if unlocked).

3.  Set Ramp Time	
(From 0-45 minutes in 5 
min increments)

4.  View Ramp Pressure 	
(set by the provider)

Humidity Settings

1.  Select Humidity

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

Tubing Settings  

1.  Select Tubing

2.  Select Diameter: 15mm or 22mm

3.  Select Length if 22 mm 
Diameter. NOTE:  These 
settings must match the tubing 
you are using for pressure at 
the mask to be correct.

FEATURES AND SETTINGS

CPAP Settings Menus

Diameter 15mm 22 mm
Length 1.8 m (6’) 1.8 m (6’), 2.4 m (8’), 3.0 m (10’), 3.7 m (12’)

When activated, this feature gradually ramps up 
the device to prescription pressure to help you fall 
asleep easier.

Allows adjustment for optimal therapy based on your 
tubing dimensions.

(Setting only applicable if you 
have the optional heated 
humidifi cation.)

NOTE:  Refer to Replacement Items/Spare Parts section to verify 
tubing diameter.
NOTE:  Bacteria fi lter option is set by the provider.
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CPAP Settings Menus

FEATURES AND SETTINGS

Brightness Settings

1.  Select Brightness

2.  Select Display 
(brightness of display 
area) or Controls 
(brightness of top buttons, 
heater-on indicator, and 
rotary knob)

3.  Select Active or 
Standby

4.  Select Brightness Level

 Enable Menu
= Enabled (ACTIVATED)

1.  Select Enable and then 
select desired options

2.  Auto-STOP  NOTE-
If Auto-STOP is enabled, 
Auto-START is 
automatically enabled.

3.  Auto-START	

4.  Notifi cations  (Refer to 
Patient Messages for details.)

Active = Brightness during user activity (when using 
buttons or menus). Settings from 10% to 100% (must be 
equal to or higher than Standby brightness)
Standby = Brightness when no user activity (idle). 
Settings from 0% to Active (must be equal to or lower than 
Active brightness)
Display and controls change to Standby brightness after 2 
minutes of no activity.
NOTE – If Standby controls brightness is set to 0, the 
heater on indicator remains on at a low level.

Allows adjustment of display and controls brightness.
Allows Auto-Start/Stop feature and Notifi cations to be 
activated or deactivated. Activating Auto-Start/Stop allows you 
to start therapy by breathing into your mask and to stop 
therapy by removing your mask. Activating Notifi cations will 
ensure they are displayed on your screen when generated.

Master Volume Settings

1.  Select Volume

2.  Set Master Volume 
(sound level) from 0-100% 
0 = Off (mute)

Allows adjustment of alert volume for 
patient messages.
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FEATURES AND SETTINGS

Clock Settings Menu  
Clock - Current Time

1.  Select Current Time

2. Set hour, minutes, and 
AM/PM (if applicable)

Format

1.  Select 12 or 24 hour 
Clock Format

Wake-Up Alert  

1.  Select Wake-Up Alert 

2.  Select Wake-Up Alert 
On      

3.  Select & Set Alert Time

4.  Select Volume

5.  Set Wake-UP Alert 
Volume (sound level) 
0=Off (mute)

NOTE – Wake-Up Alert Volume is separate from Master Volume.
If provider hides clock, wake up alert is hidden. If clock is shown, wake up alert can be shown or hidden.

NOTE – If Standby display brightness of 0% (Off) is chosen, the Clock will not be visible when idle. 
Wake-Up Alert is available and changes the screen to Active upon activation.

12
24

Wake up alert allows your CPAP to also function as an alarm clock.
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This menu allows the connection of DeVilbiss approved 
devices such as DV6WM Wireless Modem, Nonin® 
WristOx2® wireless oximeter, and other devices.

FEATURES AND SETTINGS

Add-Ons

1.  Select Bluetooth and 
press to select On.

1.  Select Wireless Modem

Shows signal strength              
of Bluetooth and wireless 
modem as well as battery 
status of modem.  
NOTE – Refer to DV6WM 
Instruction Guide for details.

1.  Select Oximeter

2.  Select search.

3.  Searching for Bluetooth 
devices. Shows list of oximeters 
in range. Click the item serial 
number to pair with the CPAP.

2. Wireless modem 
information screen

1. Connect wireless oximeter to 
CPAP and place probe on finger. 
2. Wait until your CPAP display 
shows the pop-up message 
“Oximeter Logging Started” 
which means your CPAP is 
recording data from the 
oximeter. 
NOTE – If more than one 
person in the house is using a 
wireless oximeter, each person 
must do this check at a different 
time.

NIGHTLYBluetooth®

Wireless Modem Oximeter

Bluetooth allows connection of Bluetooth enabled 
items such as wireless modem or oximeter.

Information on optional 
DV6WM.

Information on optional Nonin WristOx2 wireless oximeter.

2. Oximeter information 
screen. NOTE – Refer to 
Oximeter Instruction Guide 
for details.

For Airline Use – Select Bluetooth 
and press to select Off.

3.  After recording is finished, 
remove finger probe and 
disconnect the sensor cable from 
the oximeter. The CPAP will 
display a message ‘Oximeter 
Logging Stopped’ and beep once.
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1.  Select desired Device.

Info  

2. Other Device information 
screen.

Other Device

FEATURES AND SETTINGS

Add-Ons

Allows you to see basic device information.

2. Turn knob to scroll through Compliance Meter, 
Serial Number, Firmware, and BIOS screens.

1. Select Info.
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PATIENT MESSAGES
Various messages may be displayed during your therapy; some include an audible alert 
that is controlled by Master Volume Setting.

1.  Notifications  
These are friendly reminders to clean or replace components and, if enabled, are 
generated as follows. Dismiss from Display by Button Press or Knob Movement.
Displayed Notification Recurrence interval
Air Intake Filter Due for Cleaning 50 hours of use (while breathing)
Mask, Tubing, and Chamber Due for Cleaning 35 hours of use (while breathing)

2.  Messages
These identify conditions that may require action by you/your provider or are 
informational only. Dismiss from Display by Button Press or Knob Movement.
Displayed Message Condition for Occurrence 
Mask Off Please Check Mask Fit 10 seconds after mask off condition detected.
Auto-STOP Detected When Auto-STOP occurs.
Auto-START Detected When Auto-START occurs.
Wake-Up Alert <current time> When Wake-Up Alert activates (alarm clock).
Error with Code, Prescription Not 
Updated

When SmartCode Rx is entered but incorrect.

Card Detected Please Wait … When SD card is detected. Do not remove SD 
card while this message is displayed.

Card Removed Send to Provider When SD card is removed after data transfer.
Card Error Contact Provider If SD card error condition detected.
Settings Not Updated Contact 
Provider

When prescription change via SD Card fails.

Card Transfer Successful When valid SD Card inserted and data transfer 
complete.

Card Detected Ready for use When valid SD Card is inserted.
Firmware Update Please Wait … When SD Card containing firmware update is 

inserted.

3.  Add-On Device Messages
These messages may be displayed when Add-On items are in use, Dismiss from Display 
by Button Press or Knob Movement.
Displayed Message  Condition for Occurrence
Oximeter Logging Started 
 SpO2  _____ 
 Pulse Rate  _____

When Oximeter first detected and logging 
starts

Oximeter Logging Stopped When Oximeter signal is lost and logging 
stops

Oximeter Finger Probe Off When Oximeter finger probe off condition 
detected

Oximeter Finger Probe On
 SpO2  _____ 
 Pulse Rate  _____

When Oximeter finger probe off condition 
corrected

Wireless Modem Low Battery, Please 
Recharge

When DV6WM is paired and battery level is 
low

4.  Service Codes 
These are divided into Critical or Non-Critical. Critical service codes put the unit in a fail-
safe (blower off) state.
Displayed Message Action
Critical Service Code E0X - Where (X) is a 
number or letter 
NOTE – Code E01 is always shown in 
English since language setting is unknown

Contact your equipment provider to 
return unit for service. Message remains 
on Display and cannot be dismissed. 

Service Code E8X (non-critical - Where (X) 
is a number or letter

Contact your equipment provider. 
Dismiss from Display by Button Press or 
Knob Movement.

NOTE- Service Code alerts are unaffected by notification enable/disable setting. 
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DEVILBISS SMARTLINK® PATIENT THERAPY MANAGEMENT SYSTEM
DeVilbiss SmartLink technology is included in every device. It is used by your provider in conjunction with our exclusive software to monitor the effectiveness of your therapy and how 
consistently you use the device. Information can be obtained through the use of an SD card or by direct download to a computer with SmartLink software installed.

Using an SD Card
Your provider may give you an SD card to collect data. It should be installed during device set up and kept in device. Your provider will instruct you on when to return the card.

1.  Insert card face up. 
Press until it clicks into 
place.

2.  Message will display 
and tone will sound.

Card Detected

Ready For Use

1.  Device is copying 
card. Card should remain 
in device until copying is 
complete

1.  Press and release card; 
remove from CPAP.

Card Detected

Please Wait...

2.  Message will display 
and tone will sound.

To install the card Data transfer To remove the card

NOTE – DO NOT remove 
SD card while showing 
“Card Detected Please 
Wait.” SD card may be 
corrupted if removed 
during this message.

Card Removed

Send to Provider
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TRAVEL INFORMATION

NOTE – For details on part numbers for alternate power sources, refer to Replacement Items/Spare Parts.

Air Travel
Your device is RTCA/D0-160 Section 21 Category M approved for use on commercial airlines when using battery power. You must turn off the Bluetooth. Refer to Features & Settings - 
Add-Ons in the guide for details on Bluetooth.
International Travel
Your device is capable of accepting line voltages of 100-240V~, 50/60Hz. For travel to another country, simply order the correct power cord for that region from your provider or use 
proper adapter.
Altitude
This device automatically compensates for altitude between 1060 hPa and 700 hPa (~ 1,400 ft below sea level to 9,800 ft). At higher altitudes, breathing patterns change and you may 
lose some benefit of your CPAP therapy.
Battery/DC Operation
Several DC power source options are available:
1.   DeVilbiss offers an optional, custom battery (DV6EB) for use as a backup power source when AC power is not available, when traveling by air, or any time portability is desired. 

Please refer to the guide included with your battery for details. 
2.   Your device can be operated from a 12 V DC power source by using the optional DC Cable.
3.   Alternately, your device can be powered from a stand-alone battery. Connect to a 12V Deep Cycle Marine Battery using the optional DC power cord and optional DC Battery 

Clamp-On Adapter. 
4.   Lastly, instead of connecting12V DC power directly to the device, you can pass the DC power through an AC Inverter that will deliver AC power to the system. The power rating of 

the inverter must be at least 200 watts @ 110V~ / 400 watts @ 220V~.
Approximate Battery Operation Run Time
Example Battery Size = 100 W/Hr 

CPAP Only
CPAP with Heated Humidifier CPAP with Heated Humidifier and PulseDose Module

Heater Setting = 3 Heater Setting = 5 Heater Setting = 3 Heater Setting = 5
CPAP Setting (cmH20) Minimum Run Time (Hrs) Minimum Run Time (Hrs) Minimum Run Time (Hrs) Minimum Run Time (Hrs) Minimum Run Time (Hrs)

5 16.9 8.7 5.6 9.5 5.9
10 11.9 7.5 4.7 7.8 5.4
15 8.7 6.4 4.4 7.1 4.7
20 6.8 5.8 4.0 6.1 4.4

NOTE – Run times are at a breath rate of 20 breaths per minute and standard mask leak.
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1.  Place optional oxygen 
adapter into air supply port. 

3.  Attach oxygen 
tubing to the adapter.

2.  Insert CPAP tubing 
into adapter.

1.  Attach oxygen tubing directly to the oxygen port on 
the mask.

OR

   Always turn on CPAP before 
turning on oxygen flow.

   Always turn off oxygen flow 
before turning off CPAP.

SUPPLEMENTAL OXYGEN

WARNING-OXYGEN USE
•  Oxygen supports combustion. To avoid possible physical injury, do not smoke while using this device with supplemental oxygen. Do not use this device near hot objects, 

volatile substances or sources of open flames.
•  Always turn on the device before turning on the oxygen source. Turn off the oxygen source before turning off the device. Never allow the oxygen source to run 

continuously while connected to the device if the device is not in use. If the device is not being used, turn off the oxygen flow. 
• CPAP pressure must be set higher than 8 cmH2O for supplemental oxygen use to prevent patient breathing pattern from forcing oxygen back into the CPAP.
•  At a fixed flow rate of supplemental oxygen, the inhaled oxygen concentration will vary depending on the pressure setting, patient breathing pattern, mask selection, and leak rate. 

This warning applies to most types of CPAP devices.
CAUTION
•  Oxygen is a prescribed gas and should only be administered under the supervision of a physician.
•  The flow setting of the oxygen source must be specified by a physician.
 •     Maximum oxygen pressure is 50 psi. Maximum oxygen flow rate is 10 lpm.
If your physician prescribed supplemental oxygen it can be added one of two ways:
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AC power cord 
(USA)   
#DV51D-606  

AC power cord (UK)  
#DV51D-608

AC power cord (EU)  
#DV51D-607

AC power cord 
(Australia)  
#DV51D-609

DC power cord 
(cigarette lighter 
adapter)   
#DV6X-619

DC battery clamp-on 
adapter (requires DC 
Power Cord DV6X-619)  
#DV51D-696

Power supply  
#DV63D-613

DeVilbiss DV6 
Battery 
#DV6EB

REPLACEMENT ITEMS/SPARE PARTS 

Replacement Items/Spare Parts

Air-inlet filter  
(4/pk)  
#DV51D-602

Fine particle 
filter (4/pk) 
#DV51D-603

Air supply tubing  
22 mm x 1.8 m (6’) -  
#DV51D-629 
15 mm x 1.8 m (6’) -  
#DV61D-629

Air supply port 
cover  
#DV61D-604

Carrying Case  
#DV63D-610

Oxygen Adapter  
#7353D-601

Optional Heated Humidification

Heated Humidifier with Standard Humidification - #DV6HH 
Heated Humidifier with PulseDose® Humidification upgrade - #DV6HHPD 

Power Items

Filter Cover 
#DV63D-631

22 mm 15 mm

NOTE:  Tubing shown at 
right is actual size to easily 
verify diameter of your 
tubing.

Inline Bacteria Filter Package (filter, 
elbow, 1.8m (6’) 22 mm Tubing) - 
#DV51D-631



EN - 53SE-DV64-HE

CLEANING

WARNING
To avoid electric shock, always unplug the power cord from the wall outlet power source before cleaning. 
CAUTION – Never rinse or place the device in water. Never allow liquids to get into or around any of the ports, switches or air filter; doing so will result in product damage. If this 
occurs, do not use the device. Disconnect the power cord and contact your equipment provider for service. 

NOTE – Allow to dry completely before plugging into power source.

2.  Wipe the adapter with a clean, 
damp cloth every few days.

Device Cabinet, AC Adapter (Power Supply)

Device Cabinet

AC Adapter (Power Supply)
1.  Disconnect from device and power 
source. 

2.  Wipe the cabinet with a clean, 
damp cloth once per week (7 days). 

1.  Disconnect from power source. 
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CLEANING

2.  Remove the dark outer 
foam filter from the frame.

3.  Wash the filter in a 
solution of warm water and 
dishwashing detergent, and 
rinse with water. 

4.  Ensure the filter is 
completely dry before 
installation and use.

Filters
Air-Inlet Filter - Check every 10 days and clean as necessary. 
CAUTION – Proper filter function is important for the operation of the 
device and to protect the device from damage.

Tubing
Tubing should be cleaned daily. 
1.  Remove the tubing from the device and mask.

 2.  Use a mild detergent (e.g. Dawn® dishwashing liquid) 
and warm water to clean the inside of the tubing. Rinse 
the tubing and allow to air dry. 

Carrying Case

1.  Wipe with clean cloth 
dampened with detergent or 
disinfectant.

NOTE – If a reduced drying 
time is desired, connect the 
tubing to the CPAP device 
and allow air to circulate 
through the tubing until the 
tubing is completely dry.  
Inspect the tubing to ensure 
that the tubing is completely 
dry before use. 
NOTE – Replace every 6 
months. 

Optional Fine Particle Filter - 
Check every 10 days and replace 
if dirty.  CAUTION – Proper filter 
function is important for the 
operation of the device and to 
protect the device from damage.
1.  Replace every 30 days. 

2.  Install the fine particle filter 
first; then install the standard filter. 
NOTE – If the fine particle filter is 
not installed first according to the 
directions, the life of the filter will 
be reduced requiring more 
frequent replacement. 

1.  Remove filter cover.

5.  Install filter cover on 
back of device. NOTE–If 
filter cover is missing, 
device will operate 
normally.

NOTE – If filter is 
damaged, contact your 
equipment provider for 
replacement.
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MAINTENANCE
WARNING
Electric shock hazard - Do not attempt to open or remove the cabinet; there are 
no user-serviceable internal components. If service is required, contact your 
equipment provider for instructions on obtaining service. Opening or attempting 
to service your device will void the warranty.
Disconnect supply before servicing.
Pressure Accuracy–No routine calibration or service is required provided the device is 
used in accordance with the manufacturer’s directions. NOTE–Some countries require 
periodic servicing and calibration of this kind of medical device. Contact your equipment 
provider for further information.
Standard Air-Inlet Filter–Check the filter every 10 days and clean it if necessary. 
Replace the filter every 6 months or sooner if it is damaged. The standard filter is 
designed to filter particles larger than 3.0 microns in size. The device MUST have the 
standard filter in place during operation.
Optional Fine Particle Filter–Check the filter every 10 days and replace it if it is dirty or 
damaged; otherwise replace the filter every 30 days. The optional fine particle filter is 
designed to filter particles as small as 0.3 microns in size. 
Tubing–Check the tubing daily. Replace every 6 months. 

EXPECTED SERVICE LIFE
•  CPAP - 5 years  
•  CPAP Tubing - 6 months

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, take it to your local 
recycling and waste disposal facility according to the applicable regulations for your 
location. 
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 internal motor, speaker, PC boards, display board, 
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.

NETWORK/DATA COUPLING
•  Connection of the DV6 series CPAP and accessories to a network/data coupling 

that includes other equipment could result in previously unidentified risks to patients 
and operators, and the responsible organization should identify, analyze, and 
control such risks;

•  Subsequent changes to network/data coupling may introduce new risks, requiring 
new analysis; 

 Changes to network/data coupling include:
 • Changes in network/data coupling configuration 
 • Connection of additional items to network/data coupling
 • Disconnecting items from network/data coupling
 • Update of equipment connected to network/data coupling
 • Upgrade of equipment connected to network/data coupling
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TROUBLESHOOTING

WARNING
Electric Shock Hazard - Do not attempt to open or remove the cabinet; there are no user-serviceable internal components. If service is required, contact your equipment 
provider for instructions on obtaining service. Opening or attempting to service your device will void the warranty.

Issue Possible Cause Remedy

Nothing shows on the 
display.

1.   Device is not plugged in or the power cord is not fully 
inserted.

1a.  Verify that power cord is firmly connected to the device and the power outlet.
1b.  If you are using a DC power source, make sure the cable connections are secure. 

Verify that battery is charged.
2.   Optional Humidifier-The flow generator is not fully seated on 

humidifier cradle.
2. Refer to assembly instructions to ensure proper contact is made.

3.  There is no outlet power. 3. Locate a suitable functioning power source.
The device does not 
start when breathing 
into the mask.

1. The Auto-START feature has been disabled. 1a. Use the ON/OFF button to start and stop device.
1b. If shown, go to CPAP setting then Enable menu.

2. There is no power to the device. 2. Verify that the power cord is firmly connected to the device and the power outlet.
3. Breath is not deep enough for the Auto-ON feature to detect. 3. Breathe deeply in and out to start the device.
4. You are using a full face mask that has an anti-asphyxia 
valve.

4.  Auto-START may not work because your exhaled breath escapes through the open 
valve. Use the ON/OFF button to start and stop the device.

5. The air supply port plug is missing or not fully inserted. 5. Ensure the air supply port plug is fully inserted into the device.
6.  The optional humidifier chamber is not fully engaged or is 

missing.
6.  Slide the humidifier chamber fully into cradle. Verify the release latch clicks into 

place.
The airflow has stopped 
unexpectedly during 
use or reports mask 
leak.

1.  The Auto-STOP feature has detected large airflow because of 
loosely fitting mask.

1. Ensure you have a good mask fit; adjust mask and headgear.

2.  During use, your mouth opens and you begin to mouth-
breathe.

2.  Contact equipment provider for a chin strap or different mask to prevent mouth-
breathing.

3.  The optional humidifier chamber is not fully engaged or is 
missing.

3.  Slide the humidifier chamber fully into cradle.  Verify the release latch clicks into 
place.

4.  The air supply port plug is missing or not fully inserted. 4. Ensure the air supply port plug is fully inserted into the device.
The display shows a 
service code.

An error has occurred in the device and requires servicing. Contact your equipment provider for service.

Apnea symptoms have 
recurred.

1. Air filter may be dirty. 1.  Clean or replace the air filter and relocate device away from drapes or other dusty 
surfaces.

2. Apnea condition has changed. 2. Contact your physician or equipment provider.
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Issue Possible Cause Remedy

Skin becomes irritated 
where mask contacts 
face.

1. Headgear is too tight or improperly adjusted. 1. Loosen headgear to reduce contact pressure on face.
2.  Your mask may not be sized properly or is not the most 

appropriate shape for you.
2. Contact physician or equipment provider.

Dryness of throat or 
nose.

Inadequate humidity. 1a. Add a DeVilbiss DV6 heated humidifier.
1b. Increase the heater setting on the optional humidifier.

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.

Air from flow generator 
seems to be too warm.

1. Air filters are dirty. 1. Clean filters.
2. Air inlet port is blocked. 2. Unblock air inlet.
3. Room temperature is too high. 3. Lower room temperature.
4. Device is located near a heat source. 4. Locate device away from heat source.
5. Optional humidifier heater setting is too high. 5. Lower heater setting.

Nasal, sinus or ear pain, 
runny nose

You may have a reaction to air flow pressure. Discontinue use and contact physician.

Heater setting is not 
visible on display

1.  The flow generator is not fully seated onto the humidifier 
cradle. 

1. Refer to assembly instructions to ensure proper contact is made.

2. Your CPAP device is not equipped with the optional humidifier. 2.  Add a DeVilbiss DV6 series heated humidifier
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SPECIFICATIONS

CPAP
Size ............................................................................................................................................................................................................. 3.7” (9.4 cm) H x 6.1” (15.5 cm) W x 5.9” (15 cm) D
Weight ................................................................................................................................................................................. 1.93 lbs (0.9 kg) CPAP only; 3.8 lbs. (1.75 kg) including humidifier
Electrical Requirements AC .........................................................................................................................................................................................................................100-240V~, 50/60 Hz
Electrical Requirements DC ....................................................................................................................................................................................................................... 11-17 VDC, 5.2 Amps
Maximum Power Consumption  (including humidifier) .........................................................................................................................................................65 watts max from AC power source
Typical Power Consumption with Humidifier ....................................................................................................................................................................................................................25 watts
Typical Power Consumption without Humidifier ...............................................................................................................................................................................................................10 watts
Pressure Range ........................................................................................................................................................................................................................................................3-20 cmH2O
Operating Temperature Range ..........................................................................................................................................................................................................41˚F to 104˚F (5˚C to 40˚C)
Operating Humidity Range ....................................................................................................................................................................................................... 15% to 93% RH non-condensing
Operating Atmospheric Conditions ..................................................................................................................................................1060 hPa - 700 hPa (~ 1,400 ft below sea level to 9,800 ft) 
Storage & Transportation Temperature Range .......................................................................................................................................................................... -13˚F to +158˚F (-25˚C to 70˚C) 
Storage & Transportation Humidity Range ............................................................................................................................................................................... 15% to 93% RH non-condensing 
Maximum Limited Pressure ............................................................................................................................................................................................................ 30 cmH2O under normal use 
Sound Pressure Level (tested per ISO 17510-1:2007) .................................................................................................................................................................................................. 26.6 dBA
Sound Power Level ........................................................................................................................................................................................................................................................ 34.6 dBA 
Wireless Specifications:
This medical device contains a radio transmitter. The Bluetooth radio integrated into this device is active when the Bluetooth icon ( ) on the LCD display is illuminated. Bluetooth is 
used to connect your medical device wirelessly to approved accessories. Turn off the Bluetooth radio when not using a wireless accessory, see ADD ONS section of this guide. If you 
notice any unexplained changes in the performance of the wireless function or your device, turn off the Bluetooth radio to see if that is the cause. You may experience issues with 
wireless technology such as delays in displayed or stored data, artifact or gaps in the data due to information lost during wireless transfer.
Radio Technology ............................................................................................................................................................................................................ Bluetooth 2.1 +EDR and Bluetooth 4.0
Bluetooth Power Class ............................................................................................................................................................................................................................................................. 1.5
Network Topology .................................................................................................................................................................................................................................................... Point to Point
Bluetooth Profile Supported ...................................................................................................................................................................................................................................................SPP
Effective Range ....................................................................................................................................................................................................................................... 50 meters (line of sight)
Effective Radiated Power .................................................................................................................................................................................................................................10 dBm (100 mW)
Radio frequency band (Tx and Rx) ........................................................................................................................................................................................................ 2.402 GHz ~ 2.480 GHz
Minimum Separation Distance (to other RF transmitters) ........................................................................................................................................................................................1 cm (0.4 in.)
Security Requirements:
Authentication ........................................................................................................................................................................................ Enforced on all data channels (outgoing and incoming)



EN - 59SE-DV64-HE

Filter Specifications
Standard Filter  ........................................................................................................................................................................................................................................... > 3.0 micron particles 
Optional Fine Particle Filter  ....................................................................................................................................................................................................................... > 0.3 micron particles 

Dynamic Short-Term Pressure Accuracy with and without DV6HH Humidifier (Per ISO 17510-1:2007)

Waveform Volume [mL] Breath Rate [min-1]
Set Pressure 

[cmH2O]

Pressure Accuracy 
CPAP only

[Pk-Pk cmH2O]

Pressure Accuracy
CPAP with Humidifier

[Pk-Pk cmH2O]

Sinusoidal cycle with 
I:E = 1:1 500 10, 15, 20

3.0 0.5 0.5
7.0 0.5 0.5

12.0 1.0 1.0
16.0 1.0 1.0
20.0 1.0 1.0

Maximum Flow-Rate (per ISO 17510-1:2007)

Test Pressures
3.0 cmH2O 7.0 cmH2O 12.0 cmH2O 16.0 cmH2O 20.0 cmH2O

Measured pressure at the patient connection port (cmH2O) 2.9 6.6 11.4 15.0 19.0
Average flow at the patient connection port (l/min) 78.2 123.5 166.8 157.7 138.0

Long Term Static Pressure Accuracy  ................................................................................................................................................................................................................... +/- 0.5 cmH2O

Additional Specifications
Equipment classification with respect to protection from electric shock ...........................................................................................................................................................................Class II
Degree of protection from electric shock ....................................................................................................................................................................................................Type BF Applied Part
Degree of protection against ingress of liquids .................................................................................................IP21 Ingress Protection – Protected against finger access to hazardous parts; 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
protected against vertically falling water drops
Mode of operation .......................................................................................................................................................................................................................................................Continuous
Equipment not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide. See instructions for use with supplemental oxygen. 

US Patents
SmartCode Technology is protected under  .................................................................................................................................................................................................. US Patent 8649510

Approvals
Meets RTCA/DO-160  .................................................................................................................................................... DO-160 Section 21 Category M for battery operation only Airline Use
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DEVILBISS GUIDANCE AND MANUFACTURER’S DECLARATION
WARNING
Medical Electrical Equipment needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the Electromagnetic Compatibility 
[EMC] information provided in the accompanying documents.
Portable and Mobile RF Communications Equipment can affect Medical Electrical Equipment.
The equipment or system should not be used adjacent to or stacked with other equipment and that if adjacent or stacked use is necessary, the equipment or system 
should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.
NOTE– The EMC tables and other guidelines provide information to the customer or user that is essential in determining the suitability of the Equipment or System for the 
Electromagnetic Environment of use, and in managing the Electromagnetic Environment of use to permit the Equipment or System to perform its intended use without disturbing other 
Equipment and Systems or non-medical electrical equipment.

Guidance and Manufacturer’s Declaration – Emissions All Equipment and Systems

This device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or user of this device should assure that it is used in such an environment.
Emissions Test Compliance Electromagnetic Enforcement – Guidance
RF Emissions   
CISPR 11 Group 2 The DeVilbiss DV63 and DV64 Series CPAP must emit electromagnetic energy in order to perform its intended function. 

Nearby electronic equipment may be affected.

RF Emissions   
CISPR 11

Class B  
Radiated and Conducted 
Emissions The DeVilbiss DV63 and DV64 Series CPAP is suitable for use in all establishments, including domestic establishments 

and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic 
purposes. Harmonics IEC 61000-3-2 Class A

Flicker IEC 61000-3-3 Complies

Immunity Test IEC 60601 Test Level Compliance Level Electromagnetic Environment - Guidance
Electrostatic Discharge (ESD)  
IEC 61000-4-2

±8kV contact
±15kV air

±8kV contact
±15kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are synthetic, the relative humidity 
should be at least 30%.

Electrical Fast Transient/burst  
IEC 61000-4-4 ±2kV on AC Mains ±2kV on AC Mains Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.

Surge IEC 61000-4-5 ±1kV Differential 
±2kV Common

±1kV Differential
±2kV Common Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.

Voltage dips, short 
interruptions and voltage 
variations on power supply 
input lines IEC 61000-4-11

>95% Dip for 0.5 Cycle 
60% Dip for 5 Cycles
30% Dip for 25 Cycles
>95% Dip for 5 Seconds

>95% Dip for 0.5 Cycle
60% Dip for 5 Cycles
30% Dip for 25 Cycles
>95% Dip for 5 Seconds

Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the 
user of this device requires continued operation during power mains interruptions, it is 
recommended that the device be powered from an uninterruptible power supply or battery.
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Immunity Test IEC 60601 Test Level Compliance Level Electromagnetic Environment - Guidance
Power Frequency 50/60Hz 
Magnetic Field IEC 61000-4-8 30 A/m 30 A/m Power frequency magnetic fields should be that of a typical location in a typical commercial 

or hospital environment.

Conducted RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms from 
150 kHz to 80 MHz

V1 = 3 Vrms 
6 Vrms on ISM & Amateur 
Bands

Portable and mobile RF communications equipment should be separated from the device 
by no less than the recommended separation distances calculated/listed below:
D=(0.4)√P

Radiated RF 
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz to 2.5 GHz E1 = 10 V/m

D=(0.4)√P         80 to 800 MHz
D=(0.7)√P    800 MHz to 2.5 GHz
Where P is the maximum power rating in watts and D is the recommended separation 
distance in meters.
Field strengths from fixed transmitters, as determined by an electromagnetic  
site survey, should be less than the compliance levels (V1 and E1).  
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following  
symbol: 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance D in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the 
frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
Note 1:  At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
Note 2:  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people.
Recommended Separation Distances Between Portable and Mobile RF Communications Equipment and this device. This 
device and system are NOT Life-Supporting

This device is intended for use in the electromagnetic environment in which radiated disturbances are controlled. The customer or user of this device can help prevent electromagnetic 
interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF Communications Equipment and the device as recommended below, according to the maximum 
output power of the communications equipment.

Rated maximum output 
power of transmitter W

Separation distance according to frequency of transmitter M
150 kHz to 80 MHz 
outside ISM bands
D=(0.4)√P

80 to 800MHz
D=(0.4)√P

800 MHz to 2.5 GHz
D=(0.7)√P

0.01 0.04 0.04 0.07
0.1 0.11 0.11 0.22
1 0.35 0.35 0.70
10 1.1 1.1 2.2
100 3.5 3.5 7.0
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance D in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the 
transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
Note 1:  At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
Note 2:  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people.
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