
SleepWeaver İle Verilen Parçalar

 SleepWeaver Maske ve Bağlantı Pimi Tek Parçalı Başlık  

Maskenizin Tanıtımı
SleepWeaver Advance Maskeniz, sol tarafta gösterildiği gibi 
başlığa takılarak kullanılır. Başlığın üç bağlantı noktası var-
dır—ikisi maskenin sağ ve sol taraflarında ve CPAP ya da 
benzer makinelere bağlanmasını sağlar.

Kullanım Amacı
SleepWeaver evlerde veya Uyku Laboratuvarlarında, hem tek 
hem de birden fazla hastada tekrar kullanılabilen sürekli ha-
vayolu basıncı veya aynı amaçlı bir başka tedavi için tercih 
edilen bir cihazdır. SleepWeaver, CPAP ve Bi-Level sistemle-
rinde 4 cm H20 basıncından 20 cm H20 basıncına kadar test 
edilmiştir. Görsel bilgi için adresindeki www.circadiance.com/
help 'Eğitim Videosunu' izleyebilirsiniz.

LATEX İÇERMEZ

Sipariş Bilgisi
Parça 

Numarası
Tanım Maske

Rengi
100332 SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık Bej

100336 SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi Bej

100274 SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık Mavi

100289 SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi Mavi

100277 SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık Pembe

100291 SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi Pembe

100281 SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık Kamuflaj

100293 SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi Kamuflaj

100285 SleepWeaver Advance Burun Maskesi & Başlık Leopar

100295 SleepWeaver Advance YALNIZCA Burun Maskesi Leopar

100239 SleepWeaver Advance YALNIZCA Başlık Siyah

Amerikan yapımı 
malzemelerle 
Meksika'da 

birleştirilmiştir.

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Tel: +31 (0)70 345 8570

1060 Corporate Lane • Export, PA 15632
Telefon: 888 • 825 • 9640 ya da +1 724 • 858 • 2837
cservice@circadiance.com 
www.sleepweaver.com

SleepWeaver®
ADVANCE

Kumaş Burun Cpap Maskesi ve Başlık

0459

Bağlantı Pimi

Maskenin Kullanıma Hazırlanması
1. SleepWeaver Advance Maskenizi ambalajından çıkarınız.
2.  CPAP veya bilevel makinenizin hortumunu maskenin ön tarafında bulunan Bağlantı 

Pimine takınız.
3. CPAP ya da bilevel cihazınızı gereken basınç seviyesinde çalıştırınız.
4.  Maske şişmeye başladığında, başlığı iki elinizle tutunuz, maskeyi burnunuzun üzerine yer-

leştiriniz ve başlığı kafanızın üzerinden arkaya doğru geçiriniz. Maskenin kavisli tarafının tam 
burnunuzun üzerinde olduğundan emin olunuz ve Başlığı kafanızın tam ortasına hizalayınız.

5.  Başlığı, Ense Kayışı kulaklarınızın hemen altına oturana kadar başınızın arkasına 
doğru çekiniz.

6. Herhangi bir sızıntı olması durumunda 'Sızıntıların Giderilmesi' bölümüne bakınız.
7.  Normal uyku pozisyonunuzu alınız. Herhangi bir sızıntı olursa, maske konumunu  

yeniden ayarlayınız.
8.  Maskenin kullanıma nasıl hazırlanacağını görüntülü olarak öğrenmek isterseniz, lütfen 

aşağıdaki web adresimizi ziyaret ediniz: www.circadiance.com/help

Sızıntıların Giderilmesi - Herhangi bir sızıntı olması durumunda bu talimatları 
uygulayınız:
1.  CPAP veya bilevel cihazınız açık ve gerekli basınca sahip durumdayken, maskeyi  

burnunuz üzerine gelen kısmından tutun ve hafifçe yüzünüzden çekin, ayak uçlarınıza 
doğru aşağı yönlendirin ve yerine hafifçe bırakın.

2.  Maskenin kenarından herhangi bir sızıntı olması durumunda ise, Ense Kayışını başlık-
tan çıkarınız, maskeyi sıkılaştırmak için kayışları dışa doğru çekiniz ve kayışı yeniden 
başlığa geçiriniz. 

3. Gözünüze herhangi bir sızıntı gelmesi durumunda, Başlığı düzeltiniz.
4.  Sızıntı olması ve daha rahat bir kullanım ihtiyacı doğması durumunda bazen maskeyi 

hafifçe gevşetip 1. Adımda anlatılan talimatları yerine getirebilirsiniz.
5.  Başlık kayışlarının çok sıkı veya çok gevşek olması durumunda da sızıntılar meyda-

na gelebilir. Ürünü birkaç kere kullandıktan sonra kendiniz için en uygun kullanım şek-
lini bulacaksınız.     

Türkçe



Bağlantı Piminin yerine takılması - Lateks içermeyen, su geçirmez özellikte 
beyaz tıbbi bant kullanın
1. Bağlantı pimi ve maske tamamen kuruduktan sonra maskeyi ters yüz ediniz.
2.  Bağlantı pimini, "erkek" (sırt) tarafı kumaşın dışına yaklaşık 1 cm dışarı çıkacak şekilde   

maskenin içine yerleştiriniz.
3. Lateks içermeyen tıbbi banttan yaklaşık 25 cm'lik bir parça kesiniz.
4.  Bir elinizle bağlantı pimini maskenin içinde tutarken bandı erkek bağlantı parçasının 

üzerine sarmaya başlayınız. Bandın hem kumaştan hem de bağlantı piminden yaklaşık 1 
cm yukarıda olmasını sağlayınız.

5. Bandı bağlantı pimi ve maskenin etrafına en az 3 defa dolayınız.
6. Banttan arta kalan miktarı kesebilir ve meydana gelen kırışıklıkları parmaklarınızla  
     düzeltebilirsiniz.
Bu talimatları aynı zamanda web sitemizde de bulabilirsiniz:  
www.circadiance.com/help

Tıbbi Bilgi
SleepWeaver lateks ve lateks kullanılarak üretilmiş hiçbir malzeme içermez. Maskenin ya 
da başlığın herhangi bir parçasına HERHANGİ bir reaksiyon gösterirseniz, ürünü kullanmayı 
bırakınız ve doktorunuza başvurunuz.

Hava Çıkış Vanası
Hava cihazdan buharlaşma yöntemiyle çıkmamaktadır. Hava çıkışı bir dizi küçük delik 
sayesinde olmaktadır. Bağlantı pimi ve diğer kaynaklarla birlikte hava çıkış vanasından 
çıkan hava akımının özellikleri tabloda gösterildiği gibidir.

Maskenin Çıkarılması
1. SleepWeaver'i çıkarmak için maskeyi burnunuzdan kaldırın ve başlık kısmını çıkarın. 
2. Başlık parçasının kayışlarını gevşetmenize gerek yoktur. Birkaç kere pratik yaptıktan sonra  
     kendinize en uygun ayarı bularak maskeyi kolaylıkla takıp çıkarabilirsiniz.
Evde Temizleme Talimatları - Kişisel Kullanım 
• Maske, aşındırıcı olmayan bir sabun kullanılarak elde temizlenebilir. 
•  SleepWeaver'ı normal bir deterjan kullanarak çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. 

(yıkamadan önce deterjan talimatlarını gözden geçiriniz) Maskeyi soğuk ya da ılık suda 
yıkayınız, asla sıcak su kullanmayınız. 

•  Maskeyi sererek kurutunuz. (yaklaşık kuruma süresi, ortamın nem derecesine bağlı olarak 6 
ila 12 saat arasında değişir)

• SleepWeaver maskeyi, kurutma makinesinde kurutmayınız. 
•  Bağlantı pimini bağlayan tıbbi bant belirli bir süre kullandıktan sonra yapışkan özelliğini 

kaybedeceğinden yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
•  Bağlantı pimi maskeye, lateks içermeyen beyaz tıbbi bant ile tutturulur. Bağlantı pimini 

yerinden çıkarıp 1/3 oranında sirkeli suda (1 fincan suya, 1/3 oranında sirke katarak) ayrı bir 
şekilde temizleyebilirsiniz. 

• Bağlantı pimini sirkeli suda beklettikten sonra iyice durulayarak kurumaya bırakınız. 
•  Kuruduktan sonra bağlantı pimini lateks içermeyen tıbbi bant ile yerine tutturunuz.  

(daha fazla bilgi için Bağlantı Pimi bölümüne bakınız) 

Çoklu Kullanımda Temizlik Talimatları - Uyku Laboratuvarları 
•  Maskeyi bir diğer hastanın kullanımına hazırlamak için Control III ® gibi yüksek seviyeli bir 

kimyasal dezenfektan kullanılmalıdır. (dezenfekte işlemi, dezenfektanın kullanım  
talimatlarına uygun bir şekilde yapılmalıdır)  

•  Dezenfekte işleminin ardından maskenin normal bir deterjan kullanılarak çamaşır  
makinesinde yıkanması gerekir. (yıkamadan önce deterjan talimatlarını gözden geçiriniz) 
Maskeyi soğuk ya da ılık suda yıkayınız, asla sıcak su kullanmayınız.  SleepWeaver  
maskeyi sererek kurutunuz, kurutma makinesinde kurutmayınız. (yaklaşık kuruma süresi, 
ortamın nem derecesine bağlı olarak 6 ila 12 saat arasında değişir)

• Diğer bir hastaya geçmeden bağlantı pimini çıkararak temizleyiniz ve yerine takınız.  
  (daha fazla bilgi için Bağlantı Pimi bölümüne bakınız)   

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

• Maskenin %2 glütaraldehit solüsyonu ve ısıyla sterilizasyon sıcak 
su pastörizasyonu, otoklav ya da etilen oksit gaz sterilizasyon 
yöntemleriyle sterilize edilmemesi gerekir. Çamaşır suyu veya  
trikloretilen içeren maddeleri kullanmayınız.

Basınç(cmH20) 4 5 10 15 20

Akış (Ipm) 12.9 14.7 24.9 33.9 40.0

                Uyarılar & Önlemler
•  Federal kanunlar gereğince bu ürün ABD'de yalnızca hekimlerin isteği üzerine veya hekimler 

tarafından satılır.
•  Sistem yalnızca CPAP veya bilevel sistemleriyle beraber ve hekiminiz ya da solunum 

terapistinizin tavsiyesi üzerine kullanılmalıdır. 
• CPAP veya bilevel sistemleri açılmadan ve düzgün çalışmadan, maske kullanılmamalıdır. 
• Hava delikleri hiçbir zaman kapatılmamalıdır. 
• Ürünü kullanırken lütfen sigara içmeyiniz. 
•  Maske %2 glüteraldehit solüsyonu, ısı sterilizasyonu, sıcak su pastörizasyonu, otoklav veya 

etilen oksit gaz sterilizasyon yöntemleriyle dezenfekte EDİLMEMELİDİR. Çamaşır suyu 
veya trikloretilen içeren çözücüler kullanmayınız.

Sınırlı Garanti
Circadiance SleepWeaver yumuşak kumaşlı CPAP burun maskesinin, beraberinde verilen 
parçalarla birlikte - maske, bağlantı pimi ve başlık (bağlantı pimi bandı dahil değildir) - 
malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olduğunu ilk müşteri tarafından satın alındıktan 
sonra doksan (90) günlük bir süre içinde garanti eder.  


