
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. 

1. Csomag tartalma:

A. Tápkábel

B. Levegő nyílások

C. Cső csatlakozó

D. Bekapcsoló gomb

E. Szűrő és fedél

F. Átlátszó burkolat

G. Inhalátor

H. Szájrész

I. Nagy maszk

J. Kis maszk

K. Levegő cső

2. 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. 

3. Hogyan helyezhetek be gyógyszert a porlasztóba? A készülékbe a gyógyszer

behelyezése:

1. Nyissa ki a fedelet.

2. 2Töltse fel a tartályt gyógyszerrel az orvos által előírt módon.

3. Ügyeljen arra, hogy a gyógyszer mennyisége ne haladja meg a 6 ml-es (6

A. cc) folyadékhelyi vonalat!

4. Csukja le a fedelet.

5. Csatlakoztassa a szájrészt.

Megjegyzés: A szájrész csak szájon át történő inhalálásra használható. 

Megjegyzés: kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót első használat előtt. 
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4. Hogyan kell működtetni az eszközt?

Kövesse az alábbi pontokat: 

1. Csatlakoztassa a légkompresszort, de ne csatlakoztassa a porlasztót.

2. Győződjön meg arról, hogy a légszűrő csatlakoztatva van a

légkompresszorhoz.

3. Kapcsolja be a főkapcsolót.

4. Miután a légkompresszor 1-2 percig megfelelően működik,

csatlakoztassa a légkompresszor kimenetét a porlasztó bemenetéhez

a levegőtömlő segítségével.

5. Kezdje el a kezelést az orvos utasításai szerint.

6. Lélegezzen be és lélegezzen ki természetesen. Ügyeljen arra, hogy

hagyja abba, amikor a gyógyszer elfogyott.

7. Ha befejezte a használatot, kapcsolja ki a légkompresszor egységet,

mielőtt leválasztja a levegőtömlőt.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja gyúlékony tárgyak közelében vagy 

robbanásveszélyes anyagok közelében. 

5. Mit tegyek az eszköz használata után?

A porlasztó megfelelő működése érdekében minden használat után tegye a 

következőket: 

Miután leválasztotta a levegőtömlőt, válassza le a szájrészt. Nyissa ki a fedelét és 

ürítse ki a csészét. Mossa le a porlasztót folyó vízzel, vagy áztassa meleg 

6. Hogyan tudom kicserélni a levegő szűrőt?

Általában a légszűrőt háromhavonta vagy 300 használat után kell cserélni. A szűrő 

cseréjéhez távolítsa el a szűrő borítását. Cserélje ki a szűrőt. Helyezze vissza a borítást 

7. Milyen karbantartást igényel a porlasztó?

1. Mindig óvatosan kezelje a porlasztót.

2. Ha nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

3. Tartsa a porlasztót gyermekektől távol.

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

5. A porlasztót a következő hőmérsékleti tartományban tárolja: -40°C-55°C

Relatív páratartalom: <95% 
Működési nyomás: 0.05MPa-0.106MPa. 
Ha lehetséges, a porlasztót jól szellőző helyiségben tárolja. 

8. Specifikációk:

Elektromos követelmény: AC 230V/50Hz / 120V/60Hz 

Nyomás: >10 PSI

Szabad légáramlat: >8L/min (podczas pracy)

Hangszint: <60dB 

Súly: 2.1kg 

Méret: 300 x 180 x 120 mm 

Max működési idő: 30 min. 

Működési hőmérséklet: 10°C to 40°C 

MEGJEGYZÉS: Ne forralja fel a porlasztót. Ezzel megsérülhet. Tárolás előtt teljesen 

szárítsa meg a porlasztót. 

9. Probléma megoldási útmutató:

Túl sok zaj 

Oka: Nincs levegő szűrő az egységben. 
Megoldás: Helyezzen bele egy levegőszűrőt 

Az eszköz nem működik 

O: A fő kompresszor ki van kapcsolva. 
M: Kapcsolja be a fő kompresszort. 
O: Nem volt megfelelően megtisztítva az utolsó használat után. 
M: Tisztitsa meg az eszközt. 
O: A levegő tömlő meg van törve. 
M: Távolítsa el a töréseket a levegő tömlőn. 
O: A szűrő eltömődött. 
M: Cserélje ki a szűrőt. 
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O: Elfogyott belőle a gyógyszer. 
M Tegye a csészébe az orvosa által felírt megfelelő mennyiségű gyógyszert. 
O: A kupak nincs megfelelően ráhelyezve. 
M: Tegye rá újra a kupakot.. 

Vízcseppek keletkeztek a levegőtömlőn 

O: A termékben túl lett töltve az orvosság. 
M: Adjon megfelelő mennyiségű gyógyszert a csészébe, csatlakoztassa a 
levegőtömlőt a légkompresszorhoz, és kapcsolja be az egységet  
O: Az eszköz tisztítás után nem száradt meg teljesen. 
M: Nyissa ki és zárja be a porlasztót többször az ujjával, amíg a cseppek eltűnnek. 
MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedőjével, ha bármilyen más 
probléma esetén segítségre van szüksége. 
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