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      Mi az a porlasztó? 

Az orvosi légkompresszoros porlasztórendszer egy orvosi eszköz, amelyet arra 

terveztek, hogy az orvos által felírt gyógyszereket a tüdő légutakba juttassa. A 

porlasztó és a légkompresszor együttesen aeroszolos ködöt biztosít, amelyet a beteg 

kizárólag orvosi kezelés céljából inhalálhat. 

 Hogyan működik a porlasztó? 

Ez a készülék kompakt, egyszerűen kezelhető és kényelmesen hordozható. A légnyomás 

előállításához egy olajmentes, egyhengeres dugattyús szivattyút használ. A levegő a légszűrőn 

keresztül áramlik a permetpumpáló légkompresszor egységébe, a fúvókakivezető nyíláson 

keresztül, majd a permetpumpálón keresztül. A fő levegő áramlása a légkompresszor egységbe 

és onnan kifelé.

A doboz tartalma: 1x porlasztó kompresszor 1x levegő cső 1x szájrész 

1x felnőtt maszk 1x gyermek maszk 1x gyógyszeres csésze 5 x légszűrő 

 Alkatrészek: A standard porlasztó alkatrészei az alábbi ábrán láthatóak 

Hogyan helyezzem be a gyógyszert a porlasztóba? A gyógyszer beillesztéséhez a 

porlasztóba a következőket kell tennie: 1. Nyissa ki a kupakot (lásd az ábrát). 2. 

Töltse meg a poharat az előírt gyógyszerrel 

Ügyeljen arra, hogy a gyógyszer ne haladja meg a 6 ml-es folyékony oldali határt. 
    Zárja le a kupakot. 4. Csatlakoztassa a szájkosarat/maszkot. 
    Megjegyzés: A szájrész csak szájon át történő belégzéshez használható.
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Hogyan kezeljem a porlasztót?  

A porlasztó működtetéséhez tegye a következőket: 
1. Csatlakoztassa a légkompresszort, de ne csatlakoztassa a porlasztót.
2. Győződjön meg róla, hogy a légszűrő a légkompresszorhoz van csatlakoztatva.
3. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
4. Miután a légkompresszor lefutott megfelelően 1-2 percig, csatlakoztassa a

légkompresszor fúvókakivezetését a levegőcsővel a porlasztó bemenetéhez.
5. Kezdje meg a kezelést az orvos utasításai szerint.
6. Lélegezzen be és lélegezzen ki. Ügyeljen arra, hogy a gyógyszeres kezelés

végezetével ne inhaláljon tovább.
7. Ha befejezte a használatot, kapcsolja ki a légkompresszor egységet, mielőtt

lecsatlakoztatja a légtömlőt.
FIGYELMEZTETÉS: Ne használja gyúlékony tárgyak közelében vagy 
robbanásveszélyes anyagok közelében. 

Mit tegyek, miután használtam a porlasztót? 

Annak érdekében, hogy a porlasztója megfelelően működjön, minden használat után 
tegye meg a következőket:  

1. Miután kihúzta a légtömlőt, húzza ki a szájrészt/maszkot

2. Nyissa ki a kupakot, és ürítse ki a csészét. Mossa ki a porlasztót folyó vízzel vagy
áztassa meleg vízben 15 percig. Az alaposabb, higiénikusabb tisztítás érdekében
adjon a vízhez egy kis ecetet.

3. Tárolás előtt teljesen szárítsa meg a porlasztót.

MEGJEGYZÉS: Ne forralja fel a porlasztóban lévő vizet. Ez károsíthatja azt. 

Mikor kell kicserélni a légszűrőt? 
Általában a légszűrőt háromhavonta vagy 300 használat után kell cserélni. 
A légszűrő cseréje:  

1. Vegye le a szűrőfedelet.
2. Cserélje ki a szűrőt.
3. Illessze vissza a szűrőfedelet.

Megjegyzés: Ha a szűrő nedves lesz, használat előtt hagyja teljesen 
megszáradni. 

Milyen karbantartást és tárolást igényel a porlasztó? 

1. A porlasztót mindig óvatosan kezelje.

2. Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha nem használja.

3. Tartsa a porlasztót gyermekek számára elérhetetlen helyen.

4. Ha a porlasztót tárolja, ne hajlítsa meg a légtömlőt.

Hibaelhárítási útmutató.  

Túl nagy zaj: Nincs szűrő a készülékben: Tegyen szűrőt a készülékbe 
A porlasztó nem működik:  

- A kompresszor kapcsoló ki van kapcsolva: Kapcsolja be a készüléket.
- A porlasztót nem tisztították meg az előző használat után: Tisztítsa meg a készüléket
- A légtömlő meghajlott. Távolítsa el a légtömlőben lévő hajlításokat vagy görbületeket,
- A szűrő elszorult. Cserélje ki a szűrőt.
- Nem jön gyógyszer. Adja hozzá a megfelelő mennyiségű gyógyszert a csészéhez.
- A kupak nincs megfelelően rögzítve. Illessze vissza a kupakot.

A gyógyszer túl lett töltve: 
Adjon megfelelő mennyiségű gyógyszert a pohárba, csatlakoztassa a légkompresszort, és kapcsolja be 
a készüléket. 

- A porlasztót kimosták, de nem szárították meg: Nyissa ki és zárja be többször a porlasztót, a cseppek
eltűnnek.

MEGJEGYZÉS: Bármilyen más probléma esetén forduljon a kereskedőjéhez. 

5. Ha a porlasztót tárolja, próbálja meg a következő környezeti tartományokban tartani:

1) Hőmérséklet: -40°C - 55° G. 2) Relatív páratartalom: 95%.

2) Légköri nyomás: 0,05MPa 0,106MPa.

6. Ha lehetséges, tárolja a porlasztót egy jól szellőző helyiségben.
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