izatora

Czyszczenie i codzienna dezyn e cja
Zastawka
Aerozol
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Przeznaczenie
Zastosowanie medyczne Produkt ten jest przeznaczony do podawania leków w
inhalacji w schorzeniach dróg oddechowych.
U yt ownicy
Uprawnieni pracownicy s u y zdrowia czyli lekarze piel gniarki i terapeuci.
Opiekunowie lu pacjenci pod nadzore wykwalifikowanego pracownika s u y
zdrowia w leczeniu do owy .
U ytkownicy powinni y zdolni do zrozu ienia ogólnych zasad o s ugi urz dzenia
C101 Essential i tre ci niniejszej instrukcji o s ugi.

Pacjenci Oso y ze schorzenia i dróg oddechowych które wy agaj podawania
leków w postaci inhalacji.

rodowis o Produkt ten jest przeznaczony do zastosowania w warunkach
do owych.

O res trwa o ci Okresy trwa o ci pod warunkie stosowania produktu do ne ulizacji
3 razy dziennie po 10 inut w te peraturze pokojowej 3 C podano poni ej. Okres
trwa o ci o e y inny w zale no ci od otoczenia stosowania.
o presor urz dzenie g ówne 5 lat
Przewód powietrza
zestaw ne ulizatora
ustnik
aska dla dzieci
aska dla
doros ych
ko cówka do nosa
cznik 1 rok filtr powietrza 70 zastosowa
Cz ste u ywanie produktu

o e spowodowa skrócenie okresu trwa o ci.

one powietrze

cje dotycz ce ez iecze stwa

Przed u ycie nale y dok adnie przeczyta instrukcj .
Ostrze enie
1. Urz dzenia nale y u ywa wy cznie jako inhalatora do celów terapeutycznych. U ywanie
urz dzenia do wszelkich innych celów jest niew a ciwe i o e y nie ezpieczne.
Producent nie odpowiada za skutki niew a ciwego korzystania z urz dzenia.
2. Nie wolno stosowa urz dzenia w o wodach oddechowych aparatów do znieczulenia
ogólnego lu respiratorów.
3. Po zako czeniu korzystania z urz dzenia nale y zawsze od cza przewód
zasilaj cy od zasilania.
4. W trakcie u ycia nie nale y zas ania szczelin wentylacyjnych. Mo e doj do
nagrzania si ko presora co grozi oparzenie po jego dotkni ciu.
5. o presor i przewód zasilaj cy nie s wodoszczelne. Nie wolno rozlewa wody ani
innych p ynów na te ele enty. e eli dojdzie do rozlania si p ynu na te ele enty
urz dzenia nale y natych iast od czy przewód zasilaj cy od zasilania i wytrze p yn.
6. Nie nale y podej owa pró y naprawy urz dzenia. Patrz cz
rou leshooting.
7. Urz dzenie nale y przechowywa w iejscu niedost pny dla poz awionych nadzoru
nie owl t i dzieci. Mo e ono zawiera niewielkie ele enty które og zosta po kni te.
8. W przypadku stosowania urz dzenia przez dzieci lu oso y niepe nosprawne oraz
stosowania u dzieci lu osó niepe nosprawnych lu w ich po li u nale y zapewni
cis y nadzór.
9. W kwestiach dotycz cych rodzaju dawki i sche atu stosowania leku nale y stosowa
si do zalece lekarza lu oso y zaj uj cej si leczenie choró uk adu oddechowego.
10. Produkt ten nie powinien y stosowany u pacjentów nieprzyto nych ani u pacjentów
ez spontanicznej czynno ci oddechowej.
11. Po zako czeniu leczenia nale y pa i ta o od czeniu przewodu powietrza od
ne ulizatora i ko presora.
12. Ze wzgl du na swoj d ugo przewód zasilaj cy i przewód powietrza og stanowi
ryzyko uduszenia.
13. Przy ka dy u yciu nale y upewni si
e ko presor znajduje si w iejscu w
który podczas leczenia jest atwy dost p do wtyczki przewodu zasilaj cego.
14. e li podczas u ytkowania urz dzenia wyst pi reakcje alergiczne lu inne trudno ci
wówczas nale y natych iast przerwa u ytkowanie urz dzenia i skonsultowa si z
lekarze .
15. orzystaj c z tego urz dzenia nale y upewni si
e telefon ko órkowy oraz inne
urz dzenia elektryczne e ituj ce fale elektro agnetyczne znajduj si w odleg o ci
co naj niej 30 c od ne ulizatora. W przeciwny razie o e doj do pogorszenia
funkcjonowania urz dzenia.

os
1. Upewnij si
wy czonej

ycia
e prze cznik zasilania znajduje si w pozycji
.
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2. W cz wtyczk przewodu zasilaj cego do gniazdka zasilania.

Zaznajomienie si z rz dzeniem

Uwaga: nie wolno u ieszcza urz dzenia w
od czenie przewodu zasilaj cego.
Widok od ty u

o presor urz dzenie g ówne
Z cze przewodu
powietrza

Prze cznik zasilania

Przewód zasilaj cy

Pokrywa filtru
powietrza filtr
powietrza znajduje
si pod ni
Uchwyt
zestawu
ne ulizatora

Wtyczka przewodu
zasilaj cego

Otwory
wentylacyjne
Zestaw ne ulizatora

cznik

Pokrywka zestawu
do inhalacji
owica parownika

Ustnik

Dysza

Z iornik na lek

Z cze przewodu powietrza

Przewód powietrza
PCW 100 c

o cówka
do nosa
Maska dla
doros ych PCW

Maska dla dzieci
PCW

Instrukcja o s ugi

Otwory
wentylacyjne

Dane techniczne
ategoria produktu
Opis produktu
Model kod
Warto ci zna ionowe
Po ór ocy
ry pracy
e peratura wilgotno
ci nienie powietrza przy
eksploatacji
e peratura wilgotno
ci nienie powietrza
podczas przechowywania
i transportu
Masa
Wy iary
lasyfikacja

1

3. Zdej ij pokrywk zestawu do inhalacji ze z iornika na lek.
1) Przekr pokrywk zestawu do inhalacji w kierunku
przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
2) Unie pokrywk zestawu do inhalacji i zdej ij j ze
z iornika na lek.

5.

e eli filtr powietrza z ieni arw al o y u ywany ponad 70 razy
nale y wy ieni go na nowy. Zakup filtrów patrz cz
Other Optional
eplace ent Parts.
Zdej ij pokryw filtru powietrza za po oc p askiego wkr taka w sposó
pokazany na rysunku wyj ij filtr i za ó nowy.
Za ó pokryw filtru powietrza z powrote na iejsce.
Uwaga: Nie wolno y ani czy ci filtru powietrza. e eli filtr powietrza
za oknie nale y go wy ieni . Wilgotne filtry powietrza og
powodowa lokad przep ywu.

Zawarto

iejscu utrudniaj cy

4. Dodaj do z iornika na lek odpowiedni ilo
leku.

Wymiana i tra owietrza

prz t
klasy II
Nu er
seryjny

ne ulizatory
ne ulizator ko presorowy
C101 Essential NE-C101-E
30 V 50 z ezpiecznik 1. AL 50V
150 VA
u ytkowanie ci g e
od 5 C do 0 C od 15 do 85 wilgotno ci wzgl dnej
od 700 do 10 0 hPa
od - 0 C do 0 C od 5
od 500 do 10 0 hPa

do 5

wilgotno ci wzgl dnej

ok 1 05 kg tylko ko presor
ok. 1 5 szer. 1
wys. 18 g .
typ BF cz
aplikacyjna ustnik ko cówka do nosa i aski
IP 1 stopie ochrony
ko presor zestaw ne ulizatora przewód powietrza PCW
100 c
ustnik ko cówka do nosa cznik aska dla
doros ych PCW
aska dla dzieci PCW instrukcja o s ugi
IP21
topie
Wy Cz
aj ca
ochrony
czony
kontakt z cia e
pacjenta typu BF
W czony
prawd w
Pr d przeinstrukcji o s ugi
ienny

przepisanego
1

prawd po o enie g owicy ne ulizatora wewn trz z iornika
na lek.

6. Za ó z powrote pokrywk zestawu do inhalacji na z iornik
na lek.
1) Za ó pokrywk zestawu do inhalacji na z iornik
na lek.
2) Przekr pokrywk zestawu do inhalacji w
kierunku zgodny z ruche wskazówek zegara.

2

7. Dok adnie pod cz cznik ask ustnik lu
ko cówk do nosa do zestawu ne ulizatora.
8. Pod cz przewód powietrza. W trakcie lekkiego przekr cania
wtyczki przewodu powietrza jednocze nie ocno j wci nij
do z cza przewodu powietrza.
9. Chwy zestaw ne ulizatora w sposó przedstawiony po
prawej stronie.
Post puj wed ug instrukcji lekarza lu oso y
zaj uj cej si leczenie choró uk adu
oddechowego.
Przestroga:
nie pochylaj zestawu ne ulizatora pod k te wi kszy ni 30 w jakiejkolwiek p aszczy nie. Lek
o e przedosta si do ust lu
o e doj do nieefektywnej ne ulizacji.

10.Naci nij prze cznik zasilania ustawiaj c go w pozycji w czonej
. Po
urucho ieniu ko presora rozpocz ta zostanie ne ulizacja i wytwarzanie aerozolu.
pokojnie wdychaj lek. Zró wydech przez zestaw ne ulizatora.
11. Wy cz zasilanie i od cz ko presor od gniazdka sieciowego po zako czeniu
leczenia.

Dopuszczalna o j to leku ini alna
l
aksy alna 1
Pozosta o ci leku
ok. 0 7 l
D wi k pozio ha asu
ok. 58 dB
w odl. 1
oz iar cz stek MMAD ok.
zy ko ne ulizacji
ok. 0 35 l in NaCl 0
wg u ytku asy
Wytwarzanie aerozolu
ok. 0 5 l
l 1 NaF
zy ko wytwarzania
ok. 0 07 l in
aerozolu
l 1 NaF
MMAD
ediana aerodyna icznej rednicy cz steczek
Wynik po iaru roz iaru cz stki z u ycie
roz iarze

Ne ulizator ci nieniowy
C101 Essential
NE-C101-E

Wa ne instr

Lek

Z iorczy

Niniejsze urz dzenie spe nia warunki okre lone w Dyrektywie ady 3
EW
dyrektywa dot. wyro ów edycznych . Dzia anie urz dzenia o e ró ni si w
przypadku zastosowania leków w postaci zawiesiny lu odznaczaj cych si du
lepko ci . Wi cej szczegó ów znajduje si w ulotce infor acyjnej dostawcy leku.

Rozwi zywanie ro em w
e eli w trakcie u ytkowania urz dzenia dojdzie do jakichkolwiek pro le ów
wy ienionych poni ej nale y najpierw sprawdzi czy w odleg o ci do 30 c od
ne ulizatora nie znajduj si inne urz dzenia elektryczne. e eli pro le utrzy uje si
nale y odnie si do poni szych infor acji.
8U]ąG]HQLHQLHZáąF]DVLĊ
prawd czy wtyczka przewodu zasilaj cego zosta a prawid owo pod czona do
gniazdka sieciowego.
Upewnij si
e prze cznik zasilania znajduje si w pozycji w czonej
.
8U]ąG]HQLHZáąF]DVLĊDOHQLHZ\WZDU]DPJLHáNLGRQHEXOL]DFML
Upewnij si
e g owica ne ulizacyjna jest za ocowana w zestawie ne ulizatora.
Upewnij si
e przewód powietrza nie jest przygnieciony lu zagi ty.
prawd czy filtr powietrza nie jest zatkany i zanieczyszczony. Wy ie go w razie
potrze y.
prawd czy wystarczaj ca ilo leku znajduje si w zestawie ne ulizatora.
8U]ąG]HQLHQDJOHSU]HVWDMHG]LDáDüSRGF]DVSUDF\
Wy cznik ter iczny wy czy urz dzenie z nast puj cych powodów
- urz dzenie dzia a o w rodowisku w który panowa a te peratura wy sza ni 0 C
- otwory wentylacyjne y y zakryte.
Nie nale y podej owa pró y naprawy urz dzenia. Nie nale y otwiera urz dzenia
ani ajstrowa przy ni . adna z cz ci urz dzenia nie nadaje si do naprawy przez
u ytkownika. Nale y zwróci urz dzenie do autoryzowanego punktu sprzeda y fir y
OM ON lu do dystry utora.

Gwarancja
Dzi kuje y za zakup produktu fir y OM ON. Niniejszy produkt jest wyprodukowany
z wysokiej jako ci ateria ów i do o ono wielkiej staranno ci podczas jego produkcji.
Urz dzenie zosta o opracowane pod k te zapewniania najwy szego pozio u ko fortu
pod warunkie prawid owej o s ugi i konserwacji zgodnie z infor acja i podany i w
instrukcji o s ugi. Na niniejszy produkt fir a OM ON udziela 3-letniej gwarancji licz c
od daty zakupu urz dzenia.
Fir a OM ON gwarantuje prawid ow konstrukcj wykonanie i ateria y tego produktu.
W trakcie tego okresu gwarancji fir a OM ON ez op aty za cz ci lu us ug naprawi
lu wy ieni wadliwy produkt lu wadliw cz
. warancja nie o ej uje nast puj cych
ele entów
a. oszty transportu oraz ryzyko powi zane z transporte .
. oszty naprawy i lu uszkodzenia wynikaj ce z napraw przeprowadzanych przez
oso y nieuprawnione.
c. Okresowe przegl dy i konserwacja.
d. Awarie lu zu ycie si cz ci opcjonalnych lu akcesoriów innych ni urz dzenie
g ówne poza przypadka i wyra nie okre lony i powy ej jako podlegaj ce gwarancji.
e. oszty wynikaj ce z odrzucenia roszczenia zostan naliczone .
f. Uszkodzenia dowolnego rodzaju w ty o ra enia odniesione przypadkowo lu w
wyniku niew a ciwego u ytkowania.
W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosz skontaktowa si ze sprzedawc
u którego kupiono produkt lu z autoryzowany dystry utore fir y OM ON.
Dane adresowe o na znale na opakowaniu produktu doku entacji lu u
wyspecjalizowanego sprzedawcy.
Naprawa lu wy iana w ra ach gwarancji nie upowa nia do przed u enia ani
odnowienia okresu o owi zywania gwarancji.
warancja dzie zapewniona wy cznie gdy zwrócony zostanie ko pletny produkt
raze z oryginaln faktur paragone wystawiony przez sprzedawc dla klienta. W
przypadku podania jakichkolwiek niejasnych infor acji fir a OM ON zastrzega so ie
prawo od owy wykonania us ugi gwarancyjnej.

O cjona ne a cesoria medyczne
o j te Dyrektyw dotycz c wyro ów
O is rod

t

EW

Mode
NEB-A

I -11

l

Inne cz

ci o cjona ne zamienne
O is rod

Zestaw filtrów powietrza Zawarto

t

Mode

3 sztuki

3AC 08

Wa ne in ormacje zwi zane ze zgodno ci e e tromagnetyczn
EMC E ectro Magnetic Com ati i ity)
Niniejsze urz dzenie jest zgodne ze standarde EN 0 01-1- 015 dotycz cy
zgodno ci elektro agnetycznej EMC . Dalsza doku entacja zgodna ze standarde
EMC jest dost pna w fir ie OM ON EAL CA E EU OPE pod adrese wskazany
w niniejszej instrukcji o s ugi lu na stronie internetowej www.o ron-healthcare.co .
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i paktora kaskadowego

asy cz stek fluorku sodu o
roz iarze

edycznych o isji Europejskiej 3

Zestaw akcesoriów ne ulizatora
Zawarto
zestaw ne ulizatora cznik ustnik ko cówka do
nosa aska dla doros ych PCW
aska dla dzieci PWC
przewód powietrza filtr powietrza

niejszy

Niniejszy produkt nie o e y traktowany jako odpad do owy ale
usi zosta zwrócony do punktu recyklingu urz dze elektrycznych i
elektronicznych. Wi cej infor acji o na uzyska od w adz lokalnych
iejscowego przedsi iorstwa oczyszczania lu sprzedawcy produktu.

niejszy

PL

Aerozol

Dysza
Lek

Przed przyst pienie do czyszczenia i dezynfekcji cz ci ne ulizatora nale y dok adnie
u y r ce. Cz ci urz dzenia nale y oczy ci po ka dy u yciu a y usun z nich
pozosta o ci leku. Zapo iegnie to nieefektywnej ne ulizacji i z niejszy ryzyko zaka enia.
Czyszczenie zestaw ne
izatora mas i stni a o c w i do nosa i czni a
U yj je w ciep ej wodzie z dodatkie agodnego o oj tnego detergentu. Dok adnie
sp ucz czyst gor c wod z kranu delikatnie potrz nij a y usun nad iar wody
i pozostaw do wyschni cia na powietrzu w czysty
iejscu. Zaleca si wy ian
zestawu ne ulizatora po oko o 100 do 1 0 terapiach u danego pacjenta lu po oko o
0 cyklach wygotowywania.
Czyszczenie om resora i rzewod
owietrza
Najpierw nale y sprawdzi czy wtyczka przewodu zasilania zosta a od czona
od gniazdka sieciowego. Wytrzyj te cz ci i kk ciereczk zwil on wod lu
agodny o oj tny detergente .
Dezyn e cja zestaw ne
izatora mas i stni a o c w i do nosa i czni a
Przed pierwszy u ycie urz dzenia oraz zawsze po d ugi okresie nieu ywania
ne ulizatora a tak e po ostatni u yciu w dany dniu urz dzenie nale y
zdezynfekowa . e li cz ci s silnie za rudzone nale y je wy ieni na nowe.
Zestaw ne ulizatora ask ustnik ko cówk do nosa i cznik o na dezynfekowa
za po oc che icznych rodków dezynfekuj cych takich jak etanol podchloryn
sodu Milton czwartorz dowe sole a onowe Osvan chloroheksydyna i itane
i a foteryczne rodki powierzchniowo czynne ego przestrzegaj c instrukcji
do czonych do tych rodków. Po dezynfekcji rodki dezynfekuj ce nale y sp uka
czyst ciep wod . Cz ci ne ulizatora nale y pozostawi do wyschni cia.
Uwaga: nie wolno czy ci urz dzenia enzene rozcie czalnikie ani atwopalny
rodkie che iczny .
Wygotowywanie Zestaw ne ulizatora ustnik ko cówk do nosa i cznik o na
równie dezynfekowa wygotowuj c je przez 15 0 inut w du ej ilo ci wody. Po
wygotowaniu nale y je ostro nie wyj
strz sn z nich nad iar wody i pozostawi w
czysty
iejscu do wyschni cia.
Uwaga: Nie nale y wygotowywa
aski i przewodu powietrza.

3A HEALTH CARE .r. .
Via Marziale Cerutti 0F
5017 Lonato del arda B
W ochy
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dzia ania zestaw ne
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Lek po powany przez kana na lek iesza si ze
spr ony powietrze wytwarzany przez po p
ko presora. Lek z ieszany ze spr ony powietrze
jest za ieniany do postaci dro nych cz stek i rozpylany
podczas kontaktu z zastawk .
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Dystry
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