︋︣ای ︠︣︡  OMRON Comp AIR Pro.از ︫﹝︀ ﹞︐︪﹊︣﹜ .ا﹢︭﹞ ﹟ل ︋︣ای ﹞︧︀︻︡ت

در﹞︀﹡﹍︣ان ︑﹠﹀︧ ﹩و ︋︣ای در﹞︀ن آ︨﹜︣︋ ،و﹡︪﹫️ ﹞︱﹝ ،﹟آ﹛︣ژی و د﹍︣ ︋﹫﹝︀ری ﹨︀ی ︑﹠﹀︧﹩

︑︫︡ ︡﹫﹛﹢ه ا︨️.

ا﹢︭﹞ ﹟ل ﹉ د︨︐﹍︀ه ︎︫︤﹊ ﹩ا︨️ ︀﹠︑ .در ︮﹢رت ︑︖﹢︤ ︎︫︤﹉ و/︀ در﹞︀﹡﹍︣ ︑﹠﹀︧ ﹩از

ا ﹟د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د.

Bafﬂe

﹡﹢ه ︻﹝﹚﹊︣د ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر

Aerosol

داروی ︎﹝︌ ︫︡ه از ︵︣﹅ ﹋︀﹡︀ل دارو ︋︀ ﹨﹢ای ﹁︪︣ده

︑︫︡ ︡﹫﹛﹢ه ︑﹢︨︣︍﹝﹋ ︳︨﹢ر ﹞﹚﹢ط ﹞.︡﹡﹢︫ ﹩

﹨﹢ای ﹁︪︣ده ﹞﹚﹢ط ︋︀ دارو ︋﹤ ذرات ر︤ ︑︊︡﹏ ︫︡ه

و در ز﹞︀ن ︑﹝︀س ︋︀ ︋︀﹁﹏ ا︨︍︣ی ﹞﹢︫ ﹩د.
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︨︀ز﹡︡ه

ا︗︤ای ︨︀ز﹡︡ه ﹞︭﹢ل
﹋︀ر︋︣ی ﹞﹢رد ﹡︷︣

﹡﹝︀ی ︎︪️ د︨︐﹍︀ه

• ﹋﹝︍︨︣﹢ر )وا︡ ا︮﹚1x (﹩

﹋︀ر︋︣ ﹞﹢رد ﹡︷︣

﹡﹍︡ار﹡︡ه︗︺︊﹤﹡︊﹐﹢︤ر

• ﹞︐︭︭︀ن ﹞︺︐︊︣ و دارای ﹞︖﹢ز︀﹊︫︤︎ ︡﹠﹡︀﹞ ،ن︀︐︨︣︎ ،ران و در﹞︀﹡﹍︣ان

• ︎︨︣︐︀ر ︀ ﹞︣︱︀︷﹡ ️︑ ﹤﹋ ﹩رت و را﹨﹠﹝︀︀﹊︫︤︎ ﹩ن ﹞︐︭︬ ︋﹤ در﹞︀ن ︠︀﹡﹍﹢︽︪﹞ ﹩ل ا︨️.

• ﹋︀ر︋︣ ︋︀︡ ︑﹢ا﹡︀ ﹩درک ︻﹝﹚﹊︣د ﹋﹚ NE-C 900 ﹩و ﹞︐﹢ای د﹁︐︣﹤ را﹨﹠﹝︀ را دا︫︐﹤ ︋︀︫︡.

︋﹫﹝︀ران ﹞﹢رد ﹡︷︣

دو︫︀︠﹤ ︋︣ق

︫﹫︀ر﹨︀ی︑﹢﹤

ا﹢︭﹞ ﹟ل ︋︣ای ︋﹫﹝︀را﹡ ﹩در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹤ ︫︡ه ﹋﹤ ︋﹫﹢ش ا﹡︡ و ︀ ︑﹢ا﹡︀﹢︠ ︦﹀﹠︑ ﹩د ︋﹤ ︠﹢د را

﹡︡ار﹡︡.

︫﹫︀ر﹨︀ی︑﹢﹤

﹞﹫︳

﹋﹚﹫︡ ︠︀﹞﹢ش /رو︫﹟

ا﹢︭﹞ ﹟ل ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده در ﹞︣ا﹋︤ ︎︫︤﹊︀﹝﹫︋ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩ر︨︐︀ن︀﹊︫︤︎ ︉︴﹞ ،﹉﹫﹠﹫﹚﹋ ،ن و ا︑︀ق ﹉

︠︀﹡﹤ ﹞︺﹝︫︡ ﹤︐︠︀︨ ﹩﹛﹢ه ا︨️.

︵﹢ل ︻﹝︣

﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠1x ﹩

﹇︴︺﹤ د﹨︀﹡1x ﹩

﹋︀ور ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا
*﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا در دا︠﹏

﹞﹏ا︑︭︀ل
﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا

︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر 1x

︋︀ ا︣﹁ ﹟ض ﹋﹤ ﹞︭﹢ل روزی ︀︋ 10ر و ﹨︣ ︋︀ر ︋﹤ ﹞︡ت  6د﹇﹫﹆﹤ ،دو ﹞﹫﹚ ︣︐﹫﹛ ﹩از دارو را در د﹞︀ی ا︑︀ق

) 23در︗﹤( ﹞︍︀ش ﹋﹠︡﹢︵ ،ل ︻﹝︣ ﹞︭﹢ل ︋﹤ ︫︣ح ز︣ ﹞.︫︡︀︋ ﹩

﹞﹏ا︨︐﹠︪︀ق

︵﹢ل ︻﹝︣ ﹞︭﹢ل ︋︧︐﹤ ︋﹤ ﹞﹫︳ ﹋︀ر︋︣د آن ﹞︐︽﹫︣ ا︨️.

﹋﹝︍︨︣﹢ر )وا︡ ا︮﹚(﹩

︀︨ 5ل

﹇︴︺﹤ د﹨︀﹡﹩

︀︨ 1ل

︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر
﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠﹩

︀︨ 1ل

﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا)(PVC, 200 CM

﹞︀︨﹉)(PVC)/(SEBS

︀︨ 1ل

﹨︪︡ار﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده از ﹞︭﹢ل

﹞︀︨﹉︋︤ر﹎︧︀﹐ن)1x (PVC

﹞︤ن دارو

︀︨ 1ل
︀︨ 1ل

﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا

﹞︀︨﹉ ﹋﹢د﹋︀ن)1x (PVC

 60روز

︋︀︡ ︋﹤ ﹨︪︡ار﹨︀ و ا︠︴︀ر﹨︀ی ︫︣ح داده ︫︡ه در ﹋︐︀︋︙﹤ را﹨﹠﹝︀ ︑﹢︫ ﹤︗﹢د.

﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا
)1x (PVC, 200cm
﹋︐︀︋︙﹤ را﹨﹠﹝︀
﹋︀رت ︲﹝︀﹡️

)︠︴︣ ︋︣ق ﹎︣﹁︐﹍(﹩

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE
Made in China

ا﹢︭﹞ ﹟ل ︋︣ای ا︨︐﹠︪︀ق دارو در ︋﹫﹝︀ران دارای ا︠︐﹑﹐ت ︑﹠﹀︧︫︡ ︡﹫﹛﹢︑ ﹩ه ا︨️.

• ︋︣ای ﹡﹢ع و ﹞﹫︤ان داروی ﹞︭︣﹁ ﹩از د︨︐﹢رات ︎︫︤﹉ ︀ در﹞︀﹡﹍︣ ︑﹠﹀︧﹢︠ ﹩د ︎﹫︣وی ﹡﹝︀﹫︡.
• ا﹎︣ در ﹫︭︣﹞ ﹟ف ︦ ︾﹫︣︵︊﹫︺ ︀﹝︫ ﹤︋ ﹩د︨️ داد﹢﹁ ،را ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه را ﹞︐︣﹋ ︿﹇﹢ده
و ︋︀ ︎︫︤﹉ ︠﹢د ﹞︪﹢رت ﹡﹝︀﹫︡.
• ︋︣ای ا︨︐﹠︪︀ق در ﹡︊﹐﹢︤ر ︀﹠︑ ،از آب ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• د︨︐﹍︀ه را دور از د︨︐︣س ا︵﹀︀ل و ﹋﹢د﹋︀ن ﹇︣ار د﹨﹫︡ .د︨︐﹍︀ه ︫︀﹞﹏ ︋︩ ﹨︀ی ﹋︡﹫︺﹚︋ ﹏︋︀﹇ ﹉﹢ن
﹞.︫︡︀︋ ﹩
• ر︵ ️︋﹢و داروی ︋︀﹇︡﹡︀﹞ ﹩ه در ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا را ︑﹚﹫﹤ ﹋︣ده و ︨︍︦ د︨︐﹍︀ه را در ﹞﹊︀﹡︉︨︀﹠﹞ ﹩
﹡﹍︡اری ﹋﹠﹫︡.
• د︨︐﹍︀ه را در ﹞︺︣ض دود﹨︀ی ﹞︱︣ و ︀ ﹞﹢اد ﹁︣ار ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡.
• از د︨︐﹍︀ه در ﹞﹊︀ن ﹨︀ ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹩ا︨️ ﹎︀ز﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︫︐︺︀ل و︗﹢د دا︫︐﹤ ︋︀︫︡ ،ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• در ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده﹢︨︣︍﹝﹋ ،ر را ︋︀ ︎︐ ﹤﹛﹢ ،﹢و ︀ ﹨︣ ﹫︤ د﹍︣ی ﹡︍.︡﹫﹡︀︫﹢
• ﹨﹝﹫︪﹤ د︨︐﹍︀ه را از داروی ︋︀﹇﹫﹝︀﹡︡ه ︑﹚﹫﹤ ﹋︣ده و ﹨︣ ︋︀ر از داروی ︑︀زه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹝︀﹫︡.
• از د︨︐﹍︀ه در ﹞︡ار﹨︀ی ︑﹠﹀︧ ﹩︀ ︋﹤ ﹞﹠︷﹢ر︋﹫ ﹩︫﹢ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• ︫﹫︀ر﹨︀ی ︑﹢﹤ را ﹡︍ ︤﹎︣﹨ .︡﹫﹡︀︫﹢د︨︐﹍︀ه را در ︗︀︣﹇ ﹩ار ﹡︡﹨﹫︡ ﹋﹤ در ﹫︀﹋ ﹟ر ︫﹫︀ر﹨︀ی
︑﹢﹤ ︋︧︐﹤ ︫.︡﹡﹢
• ︋︣ای ︗﹚︣﹫﹎﹢ی از ︻﹀︀︺︴﹇ ،️﹡﹢ت د︨︐﹍︀ه را در ﹞﹫︴︡﹍﹡ ︤﹫﹝︑ ﹩اری ﹡﹝︀﹫︡.

﹨﹠﹍︀م ︑﹝﹫︤ و ︲︡ ︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن ﹡﹊︀ت ز︣ را ر︻︀️ ﹡﹝︀﹫︡︡︻ .م ︑ ﹤︋ ﹤︗﹢ا︀﹊﹡ ﹟ت ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️
︨︊︉ آ︨﹫︉ د︨︐﹍︀ه︡︻ ،م ﹋︀ر﹋︣د در︨️ و ︀ ︻﹀﹢︫ ️﹡﹢د︣︋ .ای د︨︐﹢رات ︤﹫﹝︑" ︩︋ ﹤︋ ،و
︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن" ﹞︣ا︗︺﹤ ﹁︣﹞︀﹫︡.
• در ﹞﹢ارد ز︣ ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ﹤︺︴﹇ ،﹉︨︀﹞ ،د﹨︀﹡ ﹩و ﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠ ﹩را ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده ︲︡︻﹀ ﹩﹡﹢و
︑﹝﹫︤ ﹋﹠﹫︡:
 او﹛﹫ ﹟ا︨︐﹀︀ده ︋︺︡ از ︠︣︡ د︨︐﹍︀ه ا﹎︣ ﹞︡ت ز︀دی از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣ده ا︡. ا﹎︣ ︋﹫︩ از ﹉ ﹁︣د از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹞.︡﹠﹠﹋ ﹩• ﹇︴︺︀ت را ︎︦ از ﹞︭︣ف ︫︧︐﹤ و ︪︠﹉ ﹋︣ده و ا︵﹝﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹡﹝︀﹫︡ ︋﹤ ︵﹢ر ﹋︀﹞﹏ ︲︡︻﹀﹩﹡﹢
و ︪︠﹉ ︫︡ه و در ﹞﹊︀ن ︑﹝﹫︤ی ﹡﹍﹤ داری ﹞.︡﹡﹢︫ ﹩
• ︑﹝﹫︤ ﹋︣دن ︨︀︣ ﹇︴︺︀ت د︨︐﹍︀ه را ﹁︣ا﹞﹢ش ﹡﹊﹠﹫︡.
ا︐﹫︀ط︀︪﹡ :ن د﹨﹠︡ه ︫︣ا︳ ︠︴︣﹡︀﹋ ﹩ا︨️ ﹋﹤ ا﹎︣ ︋︣︵︣ف ﹡︪﹢د ﹞﹠︖︣ ︋﹤ آ︨﹫︉ ︀ ︧︠︀رت
﹞︀دی ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

︑︀︨﹫︧︀ت ︑︡﹫﹛﹢

OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, CHINA

ارو︎︀

﹋︀︋﹏ ︋︣ق

)﹋︀ر︋︣د(

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN

﹡﹝︀﹠︡ه ا︑︀د﹤

IM-NE-C900-E-EN-04-08/2013
1675345-3D

﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه︀﹝︑ ،م ا︵﹑︻︀ت ﹞﹢︗﹢د در د﹁︐︣﹤ را﹨﹠﹝︀ و درون ︗︺︊﹤ را ﹞︴︀﹛︺﹤ ﹡﹝︀﹫︡.
﹨︪︡ار︀︪﹡ :ن د﹨﹠︡ه و︲︺﹫︐ ﹩ا︨️ ﹋﹤ ︋︀﹛﹆﹢ه ﹞﹢︑ ﹩ا﹡︡ ︠︴︣﹡︀ك ︋︀︫︡ .ا﹎︣ از آن ا︗︐﹠︀ب
﹡﹀︣﹞︀﹫︡﹢︑ ﹩﹞ ،ا﹡︡ ﹞﹠︖︣ ︋﹤ ﹞︣گ ︀ ︮︡﹞︀ت ︫︡︡ ︫﹢د.

• ﹨︣﹎︤ ︋︀ د︨︐︀ن ︠﹫︦ د︨︐﹍︀ه را ︋﹤ ︎︣︤ ︋︣ق ﹞︐︭﹏ و ︗︡ا ﹡﹊﹠﹫︡.
• ﹋﹝︍︨︣﹢ر و ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ︲︡ آب ﹡﹝ ︣︋ .︡﹠︫︀︋ ﹩روی ا︀︺︴﹇ ﹟ت آب ︀ د﹍︣ ﹞︀︺︀ت ﹡︣︤︡ .ا﹎︣ روی
ا︀︺︴﹇ ﹟ت آب ر︐﹤ ︫︡ ︨︣ ،︺︀ ﹋︀︋﹏ ︋︣ق را از ︎︣︤ ︗︡ا ﹡﹝﹢ده و ︋︀ ﹎︀ز ︀ ﹞︀ده ︗︀ذب د﹍︣ی آ﹡︣ا
︪︠﹉ ﹡﹝︀﹫︡.
• ﹋﹝︍︨︣﹢ر را در آب ︀ ﹞︀︹ د﹍︣ی ﹁︣و ﹡︊︣︡.
• د︨︐﹍︀ه را در ﹞﹫︳ ﹨︀ی ﹞︣︵﹢ب ﹡﹍︡اری و ︀ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• از د︨︐﹍︀ه دارای دو ︫︀︠﹤ ︀ ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ︠︣اب ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• ︨﹫﹜ ︋︣ق را از ︨︴﹢ح داغ دور ﹡﹍﹤ دار︡.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹁︣︻﹩

د︨︐﹢ا﹛︺﹝﹏ ﹨︀ی ا﹝﹠﹜﹞ ﹩

﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ای ا︲︀﹁5x ﹩

)︑﹝﹫︤ و ︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن(

)﹋︀ر︋︣د(

• ﹛︴﹀︀ ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ︋︣ روی ﹋﹢د﹋︀ن ،ا﹁︣اد ﹡︀︑﹢ان و ︀ ︐ ﹩در ﹞︖︀ورت آ﹡︀︀﹫︧︋ ،ر د﹇️
﹡﹝︀﹫︡.
• از ا︑︭︀ل در︨️ ﹇︴︺︀ت د︨︐﹍︀ه ︋﹤ ﹊︡﹍︣ ا︵﹝﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹡﹝︀﹫︡.
• از ا︑︭︀ل در︨️ ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ا︵﹝﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹡﹝︀﹫︡.
• ﹞︴﹝﹢︫ ﹟︡ ﹋﹤ ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ︑﹝﹫︤ ا︨️ .ا﹎︣ از ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ︋﹫︩ از  60روز ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️ ،آ﹡︣ا ︑︺﹢︰
﹡﹝︀﹫︡.
• ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر را در ﹨﹫︘ ︗︐ ︩﹫︋ ﹩از  45در︗﹤ ﹋︕ ﹡﹊﹠﹫︡ ︀ در ﹫︀﹋ ﹟ر آ﹡︣ا ︑﹊︀ن ﹡︡﹨﹫︡.
• ز﹞︀﹡﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛ ﹤﹋ ﹩ا ﹫﹢︠ ﹟رده ا︨️ از آن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• ︑﹠︀ از ﹇︴︺︀ت ا︮﹚ ﹩د︨︐﹍︀ه ﹞︀﹡﹠︡ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا﹢﹨ ︣︐﹚﹫﹁ ،ا و ﹋︀ور ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ا︨︐﹀︀ده ﹡﹝︀﹫︡.
• ﹨﹫︘ ﹎︀ه در ﹞︤ن دارو ︋﹫︩ از  ︣︐﹫﹛ ﹩﹚﹫﹞ 7دارو ا︲︀﹁﹤ ﹡﹊﹠﹫︡.
• ز﹞︀﹡︤﹞ ﹤﹋ ﹩ن دارو ︎︣ ا︨️﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ ،︤ر را ﹝﹏ ︀ ︋﹤ ︀ل ︠﹢د ر﹨︀ ﹡﹊﹠﹫︡.
• د︨︐﹍︀ه را در د︨︐︣س ﹋﹢د﹋︀ن و ︀ ا﹁︣ادی ﹋﹤ ︑﹢ا﹡︀ ﹩ا︻﹑م ر︲︀️ ︠﹢د را﹡︡ار﹡︡ ،ر﹨︀ ﹡﹊﹠﹫︡.
• ︋﹤ د︨︐﹍︀ه ︀ ﹇︴︺︀ت آن ︲︣︋﹤ ︨﹠﹍﹫ ﹟وارد ﹡﹊﹠﹫︡ و د︨︐﹍︀ه را روی ز﹞﹫︡﹠﹡ ﹟از︡.
• ︋﹤ ﹡︀زل ﹞︤ن دارو ︋︀ ︨﹠︖︀ق ︀ ﹨︣ ︗︧﹜ ︑﹫︤ د﹍︣ی ︲︣︋﹤ وارد ﹡﹊﹠﹫︡.
• از وارد ﹋︣دن ا﹡﹍︪️ ︠﹢د ︀ ﹨︣ ︫ ﹩د﹍︣ی ︋﹤ ﹋﹝︍︨︣﹢ر ︎︣﹨﹫︤ ﹡﹝︀﹫︡.
• ︨︺ ︣﹫﹝︺︑ ﹤︋ ﹩و ︀ ︗︡ا︨︀زی ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ︀ ﹋﹝︍︨︣﹢ر ﹡﹊﹠﹫︡.
• د︨︐﹍︀ه ︀ ﹇︴︺︀ت آ﹡︣ا در د﹞︀ی ︎︀﹫ ﹟︀ ︋︀ ﹐و ︀ ز︣ ﹡﹢ر ﹞︧︐﹆﹫﹜ آ﹁︐︀ب ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡.
• ﹋︀ور ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا را ﹞︧︡ود ﹡﹊﹠﹫︡.
• در ﹫﹢︠ ﹟اب و ︀ ︠﹢اب آ﹛﹢د﹎ ﹩از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• د︨︐﹍︀ه ︑﹠︀ ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ا﹡︧︀ن ﹞.︫︡︀︋ ﹩
• در ﹫ ﹟ا︨︐﹀︀ده  ،وا︡ ا︮﹚ ﹩د︨︐﹍︀ه ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ داغ ︫﹢د.
• در ﹫︀﹋ ﹟ر ︤︗ ﹤︋ ،در ﹞﹢ارد ︲︣وری ﹞︀﹡﹠︡ ︠︀﹞﹢ش ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه؛ ︋﹤ وا︡ ا︮﹚ ﹩د︨︐﹍︀ه د︨️ ﹡︤﹡﹫︡.
• ︋︣ای ︗﹚︣﹫﹎﹢ی از ︋︀﹇︡﹡︀﹞ ﹩ن دارو ︋︣ روی ︮﹢رت ︡︺︋ ،از ︋︣دا︫︐﹢︮ ﹉︨︀﹞ ﹟رت ︠﹢د را ︎︀ک ﹡﹝︀﹫︡.
• ︋︣ای ︗﹚︣﹫﹎﹢ی از ︮︡﹞﹤ ︋﹤ ﹞︀ط ︋﹫﹠ ﹩﹠﹫︋ ﹤︺︴﹇ ،﹩را ︋﹤ ︎︪️ ︋﹫﹠︀︪﹁ ﹩ر ﹡︡﹨﹫︡.
• از ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ﹩﹠﹫︋ ﹤︺︴﹇ ،و ﹇︴︺﹤ د﹨︀﹡︣︠ ﹩اب ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

)︠︴︣ ︋︣ق ﹎︣﹁︐﹍(﹩

• ﹨﹝﹫︪﹤ ﹇︊﹏ از ︑﹝﹫︤ ﹋︣دن و ︎︦ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ،آ﹡︣ا از ︎︣︤ ︋︣ق ︗︡ا ﹡﹝︀﹫︡.
• د︨︐﹍︀ه را ︋﹤ ︎︣︤ ︋︣ق ︋︀ و﹛︐︀ژ ﹞﹠︀︨︉ ﹞︐︭﹏ ﹡﹝︀﹫︡︣︎ ﹤︋ .︤﹨︀ی ︋︣ق ︋︀ر ا︲︀﹁ ﹩وارد ﹡﹊﹠﹫︡ و از
ا︨︐﹀︀ده از ︨﹫﹜ ﹨︀ی را︋︳ ︠﹢دداری ﹡﹝︀﹫︡.
• از ﹋︀︋﹏ ︋︣ق ︋﹤ در︨︐ ﹩ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.
• ︨﹫﹜ ︋︣ق را دور ﹋﹝︍︨︣﹢ر ﹡︍﹫︙﹫︡.
• ︑︽﹫﹫︣ا︑︀︑ OMRON HEALTH CARE ︳︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩﹫︡ ﹡︪︀﹎ ،︡﹡﹢را﹡︐︀﹋ ﹩ر︋︣ را از ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳

︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د.
• ﹋︀︋﹏ ︋︣ق را ﹞﹊﹜ از ︎︣︤ ︗︡ا ﹡﹀︣﹞︀﹫︡.

)︑﹝﹫︤ و ︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن(

﹨﹠﹍︀م ︑﹝﹫︤ و ︲︡ ︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن د︨︐﹍︀ه︀﹊﹡ ،ت ز︣ را ر︻︀️ ﹡﹝︀﹫︡︡︻ .م ︑ ﹤︋ ﹤︗﹢ا︀﹊﹡ ﹟ت ﹞﹝﹊﹟
ا︨️ ︨︊︉ آ︨﹫︉ د︨︐﹍︀ه︡︻ ،م ﹋︀ر﹋︣د در︨️ و ︀ ︻﹀︣︋ .︡﹡﹢︫ ️﹡﹢ای د︨︐﹢رات︤﹫﹝︑" ︩︋ ﹤︋ ،
و ︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن" ﹞︣ا︗︺﹤ ﹁︣﹞︀﹫︡.
• ︋︣ای ︪︠﹉ ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه و ︀ ﹇︴︺︀ت آن از ﹞︀﹊︣وو ﹟﹋ ﹉︪︠ ،﹢و ︀ ︨︪﹢ار ا︨︐﹀︀ده ﹡﹀︣﹞︀﹫︡.
• از ا︑﹑﹋﹢و︀﹎ ،ز ︲︡︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه  EOG︀ ︲︡︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه ︎﹑︨﹝︀ د﹞︀ ︎︀﹫ ﹟ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• در ﹫ ﹩﹡﹢﹀︻︡︲ ﹟از ︵︣﹅ ︗︡﹡︀︫﹢ن︣﹞ ،ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ آب ﹞︤ن ﹋︀﹞﹑ ︋︀ر ﹡︪﹢د ،در
︾﹫︣ا﹠︭﹢رت ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ﹞﹠︖︣︋﹤ آ︑︩ ︨﹢زی ︫﹢د.

︑︀﹨ ﹤﹫︮﹢ی ا﹝﹠: ﹩﹞﹢﹝︻ ﹪

• ﹨︣ ︋︀ر ﹇︊﹏ از ﹞︭︣ف ،د︨︐﹍︀ه و ﹇︴︺︀ت آ﹡︣ا ︋︣ر︨︀﹝﹡ ﹩﹫︡ ﹋﹤ ﹞︪﹊﹚︡﹡ ﹩ا︫︐﹤ ︋︀︫﹠︡﹤︋ .
︭︠﹢ص ﹞﹢ارد ز︣ را ︋﹤ د﹇️ ︋︣ر︨︀﹝﹡ ﹩﹫︡:
 ︋︣ر︨︀﹡ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹩زل و ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︠︣اب ﹡︊︀︫﹠︡. ︋︣ر︨︀﹡ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹩زل ﹞︧︡ود ﹡︊︀︫︡. ︋︣ر︨﹢︨︣︍﹝﹋ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹩ر ︋﹤ در︨︐︀﹋ ﹩ر ﹞.︡﹠﹋ ﹩• ﹨﹠﹍︀م ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ︌﹝︎ ︳︨﹢︑ ،در ﹋﹝︍︨︣﹢ر ︮︡ا و ﹛︣زه ا︖︀د ﹞﹢︫ ﹩د﹩︪︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨.
از ︮︡ا ︋﹤ د﹛﹫﹏ ا﹡︐︪︀ر ﹨﹢ای ﹁︪︣ده ︫︡ه از ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ﹞ .︫︡︀︋ ﹩ا︡︮ ﹟ا ︵︊﹫︺ ﹩ا︨️ و ﹡︪︀ن
د﹨﹠︡ه ︠︣ا︋ ﹩د︨︐﹍︀ه ﹡﹝.︫︡︀︋ ﹩
• از د︨︐﹍︀ه ︑﹠︀ ︋︣ای ﹨︡ف در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹤ ︫︡ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹝︀﹫︡.
• در د﹞︀ی ︋︀ ︣︑﹐از  40در︗﹤ از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
• ا︵﹝﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹤ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︋﹤ در︨︐﹢︨︣︍﹝﹋ ﹤︋ ﹩ر و ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ﹞︐︭﹏ ︫︡ه ا︨️ و ︫﹏
﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .در ﹨﹠﹍︀م ا︑︭︀ل ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︋﹤ د︨︐﹍︀ه آ﹡︣ا ا﹡︡﹋ ︀︑ ︡﹫﹡︀︠︣︙︋ ﹩در ﹫︀﹋ ﹟ر ︗︡ا ﹡︪﹢د.
• ︋︣ای ︗︡ا︨︀زی ﹋︀﹞﹏ د︨︐﹍︀ه از ﹞﹠︊︹ ︋︣ق ،دو︫︀︠﹤ را از ﹞﹠︊︹ ︋︣ق ︠︀رج ﹡﹝︀﹫︡.

ا︵﹑︻︀ت ﹞﹜ در را︋︴﹤ ︋︀ ︨︀ز﹎︀ری ا﹛﹊︐︣و﹞︽﹠︀︵﹫︧(EMC) ﹩

︋︀ ︑︺︡اد روزا﹁︤ون د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا﹛﹊︐︣و﹡﹫﹊ ︀﹨︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩و ﹞︀︋﹢﹏ ﹨︀ ،د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی
︎︫︤﹊ ﹟﹊﹝﹞ ﹩ا︨️ در ﹞︺︣ض ︑︡ا︠﹏ ا﹛﹊︐︣و﹞︽﹠︀︵﹫︧ ︀︋ ﹩د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ︋︀︫﹠︡︡︑ .ا︠﹏
ا﹛﹊︐︣و ﹞︽﹠︀︵﹫︧﹢︑ ﹩﹞ ﹩ا﹡︡ ︨︊︉ ︻﹝﹚﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه ︎︫︤﹊﹢︫ ﹩د و ︫︣ا︳ ﹡︀ا﹞﹠ ﹩را
ا︖︀د ﹋﹠︡.
د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎︫︤﹊︀︊﹡ ﹩︡ ︋︀ ︨︀︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ︑︡ا︠﹏ دا︫︐﹤ ︋︀︫﹠︡﹢︷﹠﹞ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ .ر ︋﹤ ︗️
︑﹠︷﹫﹜ ﹡﹫︀ز﹞﹠︡ی ﹨︀ی ︀︨) EMCز﹎︀ری ا﹛﹊︐︣و﹞︽﹠︀︵﹫︧︡﹨ ︀︋ (﹩ف ︗﹚︣﹫﹎﹢ی از ﹞︀﹨ ️﹫︺﹇﹢ی
ا︖︀د ﹞︭﹢ل ﹡︀ا﹝ ،﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ︀︎ EN60601-1-1-2:2007﹤ ﹎︢اری ︫︡ .ا ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد
︨︴﹢ح ا﹝﹠ ﹩را ︋︣ای ︑︡ا︠﹑ت ا﹛﹊︐︣و﹞︽﹠︀︵﹫︧︣︐︪﹫︋ ︀︑ ﹩﹢︴︨ ﹟ح ا﹡︐︪︀ر ا﹛﹊︐︣و﹞︽﹠︀︵﹫︧﹩
︋︣ای د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎︫︤﹊︣︺︑ ﹩︿ ﹞ .︡﹠﹋ ﹩ا ﹟د︨︐﹍︀ه ︎︫︤﹊︀︨ ︀︋ ️﹋︫︣ ︳︨﹢︑ ﹩ز﹎︀ری
︋︡ا︫︐︣﹞ ﹩ا﹇︊︐ ︀︋ ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد ︣︋ ENHEALTHCARE OMRON60601-1-2:2007ای ا﹝﹠ ﹩و
ا﹡︐︪︀ر ︑︫︡ ︡﹫﹛﹢ه ا︨️ ︀︋ .ا︀ ﹟ل︀﹫﹡ ،ز﹞﹠︡ ر︻︀️ ا︐﹫︀︵︀ت و︥ه ای ﹞.:︫︡︀︋ ﹩
﹎︣﹤ در ﹞﹢ارد ز︣ ︋︀︡ ا︐﹫︀ط ︫﹢د:
• از ﹞︀︋﹢﹏ و د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀︡﹫﹞ ﹤﹋ ﹩ان ﹨︀ی ا﹛﹊︐︣و﹞︽﹠︀︵﹫︧ ﹩و ا﹛﹊︐︣﹊﹢﹇ ﹩ی ا︖︀د ﹞﹩
﹋﹠﹠︡ ،در ﹡︤د﹊ ﹩د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡ .ا ﹟ا﹞︣ ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︨︊︉ ︻﹝﹚﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه
︫﹢د و ︫︣ا︳ ﹡︀ا﹞﹠ ﹩ا︖︀د ﹋﹠︡.
︑︣︐﹞ 7 ﹤﹚︮︀﹁ ︶﹀ ︀﹞ ﹤﹫︮﹢ی از د︨︐﹍︀ه ا︨️ .در ﹁﹢ا︮﹏ ﹋﹝︐︣ از  ،︣︐﹞ 7از ﹋︀ر﹋︣د ︮﹫
د︨︐﹍︀ه ا︵﹝﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹡﹝︀﹫︡.
ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ﹞︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد  EN60601-1-2:2007در  OMROM HEALTHCARE EUROPEو
آدرس ذ﹋︣ ︫︡ه در ا ﹟د﹁︐︣﹤ را﹨﹠﹝︀ ︀﹁️ ﹞﹢︫ ﹩د.
ا ﹟ا︵﹑︻︀ت در و︋︧︀️ ﹏︋︀﹇ ︤﹫﹡ www.omron-healthcare.comد︨︐︨︣ ﹩ا︨️.

د﹁︹ ︮﹫ ا﹢︭﹞ ﹟ل
)ز︋︀﹛﹤ ︑︖﹫︤ات ︋︣ق و ا﹛﹊︐︣و﹡﹫﹉(
ا ︣︋ ️﹞﹑︻ ﹟روی ﹞︭﹢ل و ︋︀ د︨︐﹢ا﹛︺﹝﹏ آن ︋﹫︀﹡﹍︣ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ در ︎︀︀ن ︻﹝︣ د︨︐﹍︀ه،
﹡︊︀︡ ︋︀ د﹍︣ ز︋︀﹛﹤ ﹨︀ی ︠︀﹡﹍ ﹩د﹁︹ ︫﹢د︣︋ .ای ︗﹚︣﹫﹎﹢ی از آ︨﹫︉ ﹨︀ی ا︐﹝︀﹛︳﹫﹞ ﹤︋ ﹩
︀ ︨﹑﹞️ ا﹡︧︀ن از ︵︣﹅ د﹁︹ ز︋︀﹛﹤ ﹋﹠︐︣ل ﹡︪︡ه ︀﹀︴﹛ ،ا﹢︭﹞ ﹟ل را از د﹍︣ ا﹡﹢اع ز︋︀﹛﹤ ︗︡ا
﹋︣ده و ︋︀ د﹇️ ︋︀ز︀﹁️ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ا︨︐﹀︀ده ﹞︖︡د از ﹞﹠︀︋︹ ︑︣و︕ ︀︋︡.
︠︀﹡﹤ داران ︀ ︋︀︡ ︋︀ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹞︭﹢ل و ︀ ︋︀ د﹁︐︣ دو﹛︐︀﹝︑ ﹩﹚﹞ ﹩س ︀︮﹏ ﹋︣ده و در︋︀ره
﹍ ﹩﹍﹡﹢و ﹞﹏ ︎︦ دادن ﹞︭﹢ل ︋﹤ ﹞﹠︷﹢ر ︋︀ز︀﹁️ ،ا︵﹑︻︀ت ﹋︧︉ ﹡﹝︀﹠︡.
﹋︀ر︋︣ان ︑︖︀ری ︋︀︡ ︋︀ ︻︣︲﹤ ﹋﹠﹠︡ه ﹋︀︀﹝︑ ﹐س ﹎︣﹁︐﹤ و ﹞﹀︀د و ︫︣ا︳ ﹇︣ارداد ︠︣︡ را ︋︣ر︨﹩
﹋﹠﹠︡ .ا﹢︭﹞ ﹟ل ﹡︊︀د ︋︀ د﹍︣ ز︋︀﹛﹤ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︑︣﹋﹫︉ ︫﹢د.

﹛﹢ازم ︗︀﹡︊﹩
﹡︀م

︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر و ﹇︴︺︀ت د﹨︀﹡﹩
﹞︀︨﹉ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن )(PVC
﹞︀︨﹉ ﹋﹢د﹋︀ن )(PVC

﹞︀︨﹉ ﹡﹢زادان )(PVC
﹞︀︨﹉ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن )(SEBS

﹞︖﹝﹢﹋ ﹉︨︀﹞ ﹤︻﹢د﹋︀ن )(SEBS
﹇︴︺﹤ د﹨︀﹡﹩
﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠﹩

﹞︡ل
NEB-NSET3-90E
NEB-MSLP-E
NEB-MSMP-E
NEB-MSSP-E
NEB-MSLS-E
NEB-MSSS-E
NEB-MP-E
NEB-NP-E

﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا )(PVC, 200cm

NEB-TP-L20E

﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا 1x

NEB-AFR-28E

﹡﹢ه ا︨︐﹀︀ده

︑﹝﹫︤ و ︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن

︢ف ︑︣ا﹋﹜ از ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا

ا︵﹑︻︀ت ︑︭︭﹩

﹨︪︡ار:
در ﹞﹢ارد ز︣ ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ﹤︺︴﹇ ،﹉︨︀﹞ ،د﹨︀﹡ ﹩و ﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠ ﹩را ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده ︲︡︻﹀ ﹩﹡﹢و
︑﹝﹫︤ ﹋﹠﹫︡:
 او﹛﹫ ﹟ا︨︐﹀︀ده ︋︺︡ از ︠︣︡ د︨︐﹍︀ه ا﹎︣ ﹞︡ت ز︀دی از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣ده ا︡. ا﹎︣ ︋﹫︩ از ﹉ ﹁︣د از د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹞.︡﹠﹠﹋ ﹩︋︣ای د︨︐﹢رات ︋﹤ ︋︩ "︑﹝﹫︤ و ︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن" ﹞︣ا︗︺﹤ ﹋﹠﹫︡.
 .1ا︵﹝﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹤ د﹋﹝﹤ ی ︎︀ور روی ︻﹑﹞️ ︠︀﹞﹢ش )︣﹇ (Oار دارد.

︑﹝﹫︤ ﹋︣دن

ا﹎︣ ر︵ ️︋﹢︀ ﹞︀︹ در ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︋︀﹇︡﹡︀﹞ ﹩ه ا︨️ ،د︨︐﹢رات ز︣ را ︋︣ای ︢ف ر︵ ️︋﹢از ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا

﹡︀م:

﹝︴﹞ (1﹢︫ ﹟︡ ﹋﹤ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︋﹤ ﹞﹏ ا︑︭︀﹛︩ روی ﹋﹝︍︨︣﹢ر ︋﹤ در︨︐︫︡ ﹏︭︐﹞ ﹩ه ا︨️.

﹡﹢ع:

﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ o︤ر )زا︡ه ا︨︐﹠︪︀ق︤﹞ ،ن دارو(﹤︺︴﹇ ،(SEBS) (PVC) /﹉︨︀﹞ ،

﹢︨︣︍﹝﹋ (3ر را رو︫ ︀︑ ︡﹫﹠﹋ ﹟از ﹞﹫︀ن ﹛ ﹤﹛﹢د︨︐﹍︀ه ﹨﹢ا ︎﹝︍︀ژ ︫︡ه و ر︵ ️︋﹢از آن ︠︀رج ︫﹢د.

﹞︭︣ف ا﹡︣ژی:

ا︀︺︴﹇ ﹟ت را ︋︀ آب ﹎︣م و ︎︀ک ﹋﹠﹠︡ه ﹞﹑﹜ ︋︪﹢ر︡ ︀︋ ﹑﹞︀﹋ .آب ﹎︣م ︫︧︐︪ ﹢د﹨﹫︡ و︋﹍︢ار︡ در

︑︺﹢︰ ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا

 .2دو︫︀︠﹤ را ︋﹤ ︎︣︤ ︋︣ق ﹞︐︭﹏ ﹋﹠﹫︡.

 .3زا︡ه ا︨︐﹠︪︀ق را از ﹞︤ن دارو ︋﹫︣ون آور︡.

︎︦ از ﹨︣ ︋︀ر ﹞︭︣ف؛ داروی ︋︀﹇︡﹡︀﹞ ﹩ه را ︋﹫︣ون ︋︣︤︡ .ا ﹟ا﹞︣ از ︻﹀ ️﹡﹢و ﹋︀ر﹋︣د ﹡︀در︨️
د︨︐﹍︀ه ︗﹚︣﹫﹎﹢ی ﹞.︡﹠﹋ ﹩

﹇︴︺︀ت ﹇︀︋﹏ ︫︧︐︪﹢

د﹨︀﹡ ﹩و ﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠﹩

﹞﹊︀﹡﹢︫ ﹉︪︠ ︤﹫﹝︑ ﹩د.

2

1

﹇︴︺︀ت ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ︫︧︐︪﹢

﹢︨︣︍﹝﹋ oر﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛ ،ا

︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن

︀﹋ .1ور ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا را از ﹋﹝︍︨︣﹢ر ︠︀رج ﹋﹠﹫︡.

︑︺﹢︰ ﹡﹝︀﹫︡.

︋︣ای ا﹡︐︀ب رو︫︣︋ ﹩ای ︲︡︻﹀︣﹋ ﹩﹡﹢دن︡︗ ﹤︋ ،ول ز︣ ﹞︣ا︗︺﹤ ﹋﹠﹫︡.

o: applicable X: not applicable

د︨︐﹤ ︋﹠︡ی:

﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا
︎︣︐︧﹫﹛﹢

PVC

﹉︨︀﹞: PVC

﹋︀ر ﹡﹊﹠︡.

 .9د﹋﹝﹤ ︎︀ور را در ︀﹛️ رو︫︣﹇ (I) ﹟ار د﹨﹫︡ ︀︋ .رو︫︫︡ ﹟ن ﹋﹝︍︨︣﹢ر︣﹁ ،آ﹠︡ ﹞︍︀ش آ︾︀ز ﹞﹩

﹎︣دد و ذرات ﹞︺﹚﹅ ︑︫︡ ︡﹫﹛﹢ه و دارو ا︨︐﹠︪︀ق ﹞.︡﹡﹢︫ ﹩

 ︦︎ .10از ا︑﹝︀م در﹞︀ن ،د︨︐﹍︀ه را ︠︀﹞﹢ش ﹋︣ده و ﹋﹝︍︨︣﹢ر را از ︎︣︤ ︋︣ق ︠︀رج ﹋﹠﹫︡.

﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا
)(PVC, 200cm

﹞︀︨﹉ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن
﹞︀︨﹉ ﹋﹢د﹋︀ن
﹞︀︨﹉ ﹡﹢زادان
)(PVC

﹞︀︨﹉ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن
﹞︀︨﹉ ﹋﹢د﹋︀ن
)(SEBS
﹉︨︀﹞: SEBS

د﹨︀ن ︫﹢د ︀ ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋﹤ در︨︐﹩

︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر

آ﹡︣ا ︑﹊︀ن ﹡︡﹨﹫︡ ﹟﹊﹝﹞ .ا︨️ دارو وارد

PP

45°

45°

﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠﹩

ا︐﹫︀ط:

Right angle

﹞﹢اد

︀﹋ .3ور ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا را ︨︣︗︀︩ ﹇︣ار د﹨﹫︡ ﹝︴﹞ .﹢︫ ﹟︡ ﹋﹤ ︋﹤
.

o o o

ا﹡︡ازه ذرات:

X

X

o

o

X

X

o

o

o o o

X

X

o

o

o o o

*﹨︊﹫︐︀ن

X

X

o

o

o o o

آ﹞﹀︣︑﹢﹉
︨﹢ر﹁︀﹋︐︀﹡️
*︑﹍51 ﹢

X

X

o

o o o

*ا︨﹢ان

A

)(0.5%, 30min.

)(0.2%, 15min.

B

*﹡﹝ ﹤﹡﹢ای از ﹉ ︲︡ ︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه ︑︖︀ری ️︷﹚︾ ) .و ز﹞︀ن ﹞︪︬ ︫︡ه در ︗︡ول ︑️ ︫︣ا︴﹩
ا︨️ ﹋﹤ ︻﹝︣ ﹇︴︺︀ت در ﹞︺︣ض ﹨︣ ﹞︀ده ︲︡︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه در د﹁︐︣﹤ را﹨﹠﹝︀ ︑︧️ ︫︡ه ا︨️︀﹀︴﹛ .
در ﹡︷︣ دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹤ آز﹞︀︩ ︋﹤ ﹞﹠︷﹢ر ︋︣ر︨︡﹇ ﹩رت ︲︡︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه ﹨︀ ا﹡︖︀م ﹡︪︡ه ا︨️.
﹇︭︡ ︎﹫︪﹠︀د ﹨﹫︘ ﹞︀ده ︲︡︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه ای را ﹡︡ار﹜︫︣ .ا︳ ا︨︐﹀︀ده و ﹞﹢اد ︨︀ز﹡︡ه ︲︡︻﹀﹩﹡﹢
﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ در ﹨︣ ︨︀ز﹡︡ه ﹞︐﹀︀وت ا︨️ ﹏︊﹇ ︀﹀︴﹛ .از ﹞︭︣ف ،د﹁︐︣﹤ را﹨﹠﹝︀ را ︋﹤ د﹇️ ﹞︴︀﹛︺﹤ ﹋︣ده و
از ︲︡ ︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه ﹞﹠︀︨︉ ︋︣ای ﹨︣ ﹇︴︺﹤ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ ︀﹀︴﹛ .در ﹡︷︣ دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹤ ︵﹢ل ︻﹝︣
﹇︴︺︀ت ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋﹠︀︋︣ ︫︣ا︳ ﹞﹫︳ و ﹞﹫︤ان ﹞︭︣ف ﹞︐﹀︀وت ︋︀︫︡( .
 . Aاز ﹉ ︲︡︻﹀︡﹠﹠﹋ ﹩﹡﹢ه ︑︖︀ری ﹞﹢︗﹢د در ︋︀زارا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ .از د︨︐﹢رات ︫︣﹋️ ︑︡﹠﹠﹋ ︡﹫﹛﹢ه

• ﹁﹫﹚︐︣﹨︀ی ﹨﹢ا ︎︪️ و رو ﹡︡ار﹡︡.

︠︣و︗ ﹩ذرات ﹞︺﹚﹅:

)**0.57ml (2ml, 1%NaF

د﹛﹫﹏

﹞︴﹝﹢︫ ﹟︡ ﹋﹤ دو︫︀︠﹤ ︋﹤ ︎︣︤
﹞︐︭﹏ا︨️.در︮﹢رت﹡﹫︀زدو︫︀︠﹤
رااز︋︣ق﹋︪﹫︡هودو︋︀ره﹞︐︭﹏﹋﹠﹫︡.
﹞﹫︤ان ﹋︀﹁ ﹩و ︮﹫ از دارو در
﹞︤ن وارد ﹋﹠﹫︡.

آ︀ در ﹞︤ن دارو ︀﹞ ،ده ای
و︗﹢د دارد؟

ز﹞︀﹡ ﹤﹋ ﹩د︨︐﹍︀ه رو︫﹟
ا︨️ ﹩︫︀︍﹞ ،ا︑﹀︀ق
﹡﹝﹩ا﹁︐︡ و ︀ ︲︺﹫︿
ا︨️.

آ︀ در ﹞︤ن دارو  ،دارو ︋﹤
﹞﹫︤ان ﹋﹜/ز︀د و︗﹢د دارد؟

︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر را ︋︡ر︨︐﹜﹨︨︣ ﹩
﹋﹠﹫︡.

آ︀ ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ︋﹤
در︨︐︫︡ ﹏︭︐﹞ ﹩ه ا︨️؟

ا﹡︧︡اد ﹡︀زل را ︋︣︵︣ف ﹋﹠﹫︡.

آ︀ ﹡︀زل ﹞︭︡ود ︫︡ه ا︨️؟

﹞︴﹝﹢︫ ﹟︡ ﹋﹤ ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر
در ﹨﹫︘ ︗︐ ︩﹫︋ ﹩از  45در︗﹤
︠﹜ ﹡︪﹢د.
﹞︴﹝﹢︫ ﹟︡ ﹋﹤ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︋﹤
در︨︐﹢︨︣︍﹝﹋ ﹤︋ ﹩ر و ︗︺︊﹤
﹡︊﹐﹢︤ر ﹞︐︭﹏ ︫︡ه ا︨️.
﹞︴﹝﹢︫ ﹟︡ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︑︀ب
︋︣﹡︡ارد.

آ︀ ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ︋﹤ ︨﹝️
زاو﹤ ای ︑﹫︤ ﹋︕ ︫︡ه
ا︨️؟

﹋︀ور ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا را ︋﹤ در︨︐﹏︭︐﹞ ﹩
﹋﹠﹫︡.

80
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Mean
Individual tests

0
100

10
)Particle Size Dp (μm

1

0.1

* ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫︡ه ︑OMRON HEALTHCARE CO., LTD. ︳︨﹢
* ﹞︧︐﹆﹫﹝︀ ︑﹢︧﹁︣︎ ︳︨﹢ر  Dr. Hiroshi Takanoاز دا﹡︪﹊︡ه ﹞﹠︨︡ ﹩﹝﹫︫ ﹩و ︻﹚﹜ ﹞﹢اد ︣﹎ ،وه
︻﹚﹢م و ﹞﹠︨︡ ،﹩دا﹡︪﹍︀ه دو︫﹫︪︀ ﹢︑﹢﹫﹋ ،ژا︎ ﹟و ︋︣ا︨︀س EN 13544-1:2007+A1:2009
آز﹞︀︩ ︫︡ه ا︨️.

﹡﹊︀ت:

آ︀ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︠﹜ ︫︡ه و ︀
︠︣اب ا︨️؟

آ︀ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ﹞︧︡ود ︫︡ه
ا︨️؟

آ︀ ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ﹋︓﹫︿ ا︨️؟
د︨︐﹍︀ه ︮︡ای ︋﹚﹠︡ و
︾﹫︣︻︀دی ︑.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡﹫﹛﹢

︎︦ از ︗︡﹡︀︫﹢ن ﹤︋ ،د﹇️ ﹇︴︺︀ت را ︋︣دار︡ و آب ا︲︀﹁ ﹩را ︠︀رج ﹋︣ده و

︑ :﹤︗﹢ا﹎︣ راه ﹏ ︎﹫︪﹠︀دی ﹞︪﹊﹏ را ﹏ ﹡﹊︣د ︣﹫﹝︺︑ ﹤︋ ﹩︺︨ ،د︨︐﹍︀ه ﹡﹊﹠﹫︡﹩︪︋ ︘﹫﹨ .
از د︨︐﹍︀ه ﹇︀︋﹏ ︑︺﹝﹫︣ ︑︀﹋ ︳︨﹢ر︋︣ ﹡﹝ .︫︡︀︋ ﹩د︨︐﹍︀ه را ︋﹤ ﹁︣و︫﹠︡ه  OMRON︀ ︑﹢ز︹ ﹋﹠﹠︡ه
ر︨﹝︀︋ ﹩ز﹎︣دا﹡﹫︡.

آ︀ ﹋﹝︍︨︣﹢ر را ︎︡﹡︀︫﹢ها︡؟

90

20

آ︀ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ︋︡ر︨︐﹏︭︐﹞ ﹩
︫︡ه ا︨️؟

آ︀ ﹋︀ور ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ︋﹤
در︨︐︫︡ ﹏︭︐﹞ ﹩ه ا︨️؟

100

﹞︪﹊﹏

آ︀ دو ︫︀︠﹤ ︋﹤ ︎︣︤ ﹞︐︭﹏
ا︨️؟

﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا را ︑︺﹢︰ ﹋﹠﹫︡.

)**0.08ml/min (2ml, 1%NaF

در︮︡ ︑︖﹝︹ ︑﹢ده ذرات ︨︡﹜ ﹁﹚﹢را︡ در وا︡ ا﹡︡ازه

︋︀ رو︫︣﹋ ﹟دن د﹋﹝﹤ ︎︀ور
ا︑﹀︀﹇ ﹩﹝﹡ ﹩ا﹁︐︡.

﹞︴﹝﹢︫ ﹟︡ ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا ا﹡︧︡اد
﹡︡ارد.

*7L/min @100kPa

﹡︐︀︕ ارز︀︋︀﹨ ﹩ی ︋︣︠﹢رد آ︋︪︀ری ︋︣ای ︨︀︤ ذره:

در ﹫︀﹋ ﹟ر ﹋﹝︍︨︣﹢ر را ︋︀ ﹨﹫︘
﹫︤ی ﹡︍.︡﹫﹡︀︫﹢

︋﹍︢ار︡ در ﹞﹫︳ ︑﹝﹫︤ی ︪︠﹉ ︫.︡﹡﹢

︮︡ا︣﹆︑ :︊︀ dB 55

︡ا﹇﹏ ︡ -︣︐﹫﹛ ﹩﹚﹫﹞ 2ا﹋︓︣ ︣︐﹫﹛ ﹩﹚﹫﹞ 7

︠︣و︗︣︗ ﹩︀ن ﹨﹢ا﹢︨︣︍﹝﹋ /ر:

﹡﹊︐﹤︤﹠︋ ،︣﹠﹫︑ ︀︋ ︤﹎︣﹨ : ﹟︀ ﹞﹢اد ﹇︀︋﹏ ا︫︐︺︀ل د︨︐﹍︀ه را ︑﹝﹫︤ ﹡﹊﹠﹫︡.
﹢︑ ﹩﹞ . Bا﹡﹫︡ ﹇︴︺︀ت را ︋﹫ 20 ︀︑ 15 ﹟د﹇﹫﹆﹤ ︋︖.︡﹫﹡︀︫﹢

﹞﹫︤ان ﹞﹠︀︨︉ دارو:

ا﹎︣ د︨︐﹍︀ه در ﹫︀﹋ ﹟ر ﹞︐﹢﹞ ،︫︡ ︿﹇﹢ارد ز︣ را ﹉ ﹋﹠﹫︡.

﹋﹚︣﹨﹍︤︡﹟

﹞︀ده ︲︡︻﹀︣﹫︎ ﹩﹡﹢وی ﹋﹠﹫︡.

︸︣﹁﹫️ ﹞︤ن دارو︡ :ا﹋︓︣ ︣︐﹫﹛ ﹩﹚﹫﹞ 7

﹞﹫︤ان ﹞﹤ ︎︀︫︣﹆︑ :﹩︊︀ ︣﹝﹨ ﹤︋) ︣︐﹞ ﹩﹚﹫﹞ 0.4اه ﹋︀﹨︩ وزن(

• ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده از ﹁﹫﹚︐︣﹝︴﹞ ،﹢︫ ﹟︡ ︑﹝﹫︤ و ︋︡ون ︠︀ک ا︨️.

)(0.1%, 10min.

︗︡﹡︀︫﹢ن

**MMAD Approx. 3µm

︻﹫︉ ︀︋﹩

)(0.1%, 15min.

آ﹞﹢﹫﹡﹢م

﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︨︊︉ ا﹡︧︡اد ︗︣︀ن ﹨﹢ا ︫.︡﹡﹢

راه﹏

د﹋﹝﹤ رو︫= ﹟

د﹋﹝﹤ ︠︀﹞﹢ش =

﹢︑ ︣︴﹇ = MMADده ﹞﹫︀﹡﹤ آ︣ود﹠︀﹞﹫﹊﹩

﹞﹫︤ان ︠︣و︗ ﹩ذرات ﹞︺﹚﹅:

ا︑︀﹡﹢ل
︲︡︻﹀﹩﹡﹢
︨︡﹜
﹨﹫︍︣﹚﹋﹢️
*﹞﹫﹚︐﹢ن

︋︩ ا︻﹝︀ل =
﹡﹢ع B

︑︖﹫︤ات =
د︨︐﹤ II

ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠︣︋ ﹩ای ﹋﹝︍︨︣﹢ر و ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر : Omron NE-C900

• ﹁﹫﹚︐︣ را ﹡︪﹢﹫︡ ︀ ︑﹝﹫︤ ﹡﹊﹠﹫︡ .ا﹎︣ ﹁﹫﹚︐︣ ︠﹫︦ ︫︡ ،آ﹡︣ا ︑︺﹢︰ ﹡﹝︀﹫︡﹢﹨ ︣︐﹚﹫﹁ .ای ﹞︣︵﹢ب

ا﹛﹊﹏

o o o

X

در﹞︀﹡﹍︣ ︑﹠﹀︧ ﹩را د﹡︊︀ل ﹋﹠﹫︡.

PP

︌ ﹡﹍﹤ دار︡ .د︨︐﹢رات ︎︫︤﹉ ︀

﹇︴︺﹤ د﹨︀﹡﹩

﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ .8︤ر را ﹨﹝︀﹡﹠︡ ︑︭﹢︣

︠︀رج ﹋﹠﹫︡ و ﹁﹫﹚︐︣ ︗︡︡ را ﹇︣ار د﹨﹫︡.

د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

روش
︲︡︻﹀﹩﹡﹢

︑︖﹫︤ات د︨︐﹤  ︩︋ ، IIا︻﹝︀ل ﹡﹢ع B

د﹁︐︣﹤ را﹨﹠﹝︀ را ︋﹤
د﹇️ ﹞︴︀﹛︺﹤ ﹋﹠﹫︡.

• ︑﹠︀ از ﹁﹫﹚︐︣﹨︀ی ﹨﹢ا ︣︋ ﹤﹋ OMRONای د︨︐﹍︀ه ︵︣ا︫︡ ﹩ه ا﹡︡ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡︡︋ .ون ﹁﹫﹚︐︣ از

PP

وارد ﹡﹝︀﹫︡.

﹋﹝︍︨︣﹢ر﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ ،︤ر﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛ ،ا ) ﹤︺︴﹇ ، (pvc, 200Cmد﹨︀﹡،﹩﹠﹫︋ ﹤︺︴﹇ ،﹩
ق

Cumulative Undersize%

﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛ .7ا را ﹞︐︭﹏ ﹋﹠﹫︡﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛ .ا را ︋﹤ آرا﹞ ︡﹫﹡︀︠︣︙︋ ﹩و ﹞﹊﹜ آ﹡︣ا ︋﹤ ﹞﹏ ا︑︭︀ل ﹛﹢﹨ ﹤﹛﹢ا

X

X

o

o

︑﹆︣︊︀ ︣﹎﹢﹚﹫﹋ 2.2م ) ︑﹠︀ ﹋﹝︍︨︣﹢ر(

﹞︐﹢ا:

﹡﹊︀ت:
﹇︴︺︀ت

+10°C to +40°C / 30% to 85%RH

﹞︀︨﹉ ︋︤ر﹎︧︀﹐ن﹢﹋ ﹉︨︀﹞ ،د﹋︀ن )﹢﹨ ︣︐﹚﹫﹁ ﹤︺︴﹇5 ، (PVCای ا︲︀﹁﹤ ،د﹁︐︣﹤ را﹨﹠﹝︀︀﹋ ،رت

در︨︐︣﹇ ﹩ار ﹎︣﹁︐﹤ ا︨️.

2

از  45در︗﹤ ﹋︕ ﹡﹊﹠﹫︡ ︀ در ﹫︀﹋ ﹟ر

وزن:

﹢﹨ ︣︐﹚﹫﹁ .2ا را ︑︺﹢︰ ﹋﹠﹫︡ و︋︀ ︫ ﹩ای ︑﹫︤ ﹁﹫﹚︐︣ ﹋︀ور ﹨﹢ا را

﹨﹝﹫︪﹤ ﹇︴︺︀ت را ︎︦ از آ︭︠︣︣﹞ ﹟ف ︲︡︻﹀ .︡﹫﹠﹋ ﹩﹡﹢ا﹎︣ ﹇︴︺︀ت ﹛﹉ دار ︫︡ه ا﹡︡ ،آ﹡︀ را

220VA

د﹞︀/ر︵:﹩︑︀﹫﹚﹝︻ ️︋﹢

﹎︀را﹡︐.﹩

﹞︣︵﹢ب ﹞﹢︑ ﹩ا﹡﹠︡ ﹞ ︉︗﹢ا﹡︧︡اد ︫.︡﹡﹢

 ﹤︺︴﹇ ،﹉︨︀﹞ .6د﹨︀﹡ ﹩︀ ﹇︴︺﹤ ︋﹫﹠ ﹩را ︋﹤ در︨︐﹐﹢︊﹡ ﹤︊︺︗ ﹤︋ ﹩︤ر ﹞︐︭﹏ ﹋﹠﹫︡.

ر︑︊﹤ ︋﹠︡ی:

ا︋︺︀د︣﹆︑ :︊︀ ﹢︨︣︍﹝﹋ ︀﹠︑) 215*110*175ر(

﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا را ﹡︪﹢ر︡ و ︑﹝﹫︤ ﹡﹊﹠﹫︡ .ا﹎︣ ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ︠﹫︦ ︫︡ ،آ﹡︣ا ︑︺﹢︰ ﹋﹠︡︀﹨︣︐﹚﹫﹁ .ی ﹨﹢ای

1

﹋﹝︍︨︣﹢ر ﹡︊﹐﹢︤ر

AC 220-240V, 50Hz

د﹞︀ /ر︵︀︪﹁/ ️︋﹢ر ﹨﹢ا-20°C to +60°C / 10% to 95%RH / 700 - 1060hPa :

﹢﹨ ︣︐﹚﹫﹁ oا

Clicks

﹞︡لNE-C900 (NE-C900-E) :

ذ︠﹫︣ه ︨︀زی و ﹝﹏ و ﹡﹆﹏/

︎︀ک ﹋﹠﹠︡ه ﹇︴︺︀ت را ︑﹝﹫︤ ﹋﹠﹫︡︀︎) .ک ﹋﹠﹠︡ه ︠﹠︓(﹩

︡﹆﹞ .4ار د﹇﹫﹅ دارو را در ﹞︤ن دارو ︋︣︤︡.

︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر را در ﹨﹫︘ ︗︐︩﹫︋ ﹩

﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛ (2ا را از ︗︺︊﹤ ﹡︊﹐﹢︤ر ︋︣دار︡.

ا﹎︣ ﹁﹫﹚︐︣ ﹨﹢ا ︋﹫︩ از  60روز ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️ ،آ﹡︣ا ︑︺﹢︰ ﹋﹠﹫︡.

در ا︋︐︡ا ﹞︴﹝﹢︫ ﹟︡ ﹋﹤ دو︫︀︠﹤ ︋︣ق از ︎︣︤ ︠︀رج ︫︡ه ا︨️︀︎ ︀︋ .ر﹤ ای ﹡︣م آ︾︪︐﹤ ︋﹤ آب و

 .5زا︡ه ا︨︐﹠︪︀ق را دا︠﹏ ﹞︤ن دارو ﹇︣ار د﹨﹫︡.

ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.

COMP AIR Pro

د︨︐﹍︀ه ︋︧﹫︀ر داغ ا︨️.

• ︋︡ون ا︵﹑ع ﹇︊﹚﹢﹠﹞ ﹩ط ︋﹤ ا︮﹑︀ت ﹁﹠ ﹩ا︨️.
• ا﹢︭﹞ ﹟ل ︫︡ ️﹫﹀﹫﹋ ﹜︐︧﹫︨ ️︑ OMRON︡ ︡﹫﹛﹢︑ HEALTHCARE Co., Ltd., Japan.
︫︡ه ا︨️.
• ا﹎︣ ︫︣ا︳ و﹛︐︀ژ و د﹞︀ی د︨︐﹍︀ه ︋︀ آ﹡︙﹤ در ﹞︪︭︀ت ﹁﹠︀﹀︑ ︫︡ ﹤︐﹀﹎ ﹩وت دا︫︐﹤ ︋︀︫︡،
﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ د︨︐﹍︀ه ﹋︀ر ﹡﹊﹠︡.
• ا ﹟د︨︐﹍︀ه از ︫︣وط د︨︐﹢ر ︤﹫︖︑) EC 93/42 / EECات ︎︫︤﹊ (﹩ا︨︐︀﹡︡اردEN13544-1
ارو︎︀︤﹫︖︑ ،A1: 2009 + 2007 :ات در﹞︀ن ︑﹠﹀︧︀﹨ ﹜︐︧﹫︨ : 1 ︩︋ – ﹩ی ﹞︍︀ش و ﹞︐﹢ای
آ﹡︀ ︑︊︺﹫️ ﹞.︡﹠﹋ ﹩
• ︻﹝﹚﹊︣د د︨︐﹍︀ه ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋︀ دارو﹨︀ی دارای ︑︺﹚﹫﹆︀ت ︀ ︾﹚︷️ ︋︀︀﹀︐﹞ ﹐وت ︋︀︫︡︣︋ .ای
ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︣﹎﹤ ا︵﹑︻︀ت وارد ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی دارو را ﹞︴︀﹛︺﹤ ﹁︣﹞︀﹫︡.
• و︋︧︀️  OMRON HEALTHCARE EUROPEرا ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠︡︗ ﹩︡ ﹞︴︀﹛︺﹤ ﹋﹠﹫︡.
URL: www.omron-healthcare.com

