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INHALÁLÓ KÉSZÜLÉK 

MI A KOMPRESSZOROS INHALÁTOR 
A kompresszoros inhalátor egy kompakt orvosi eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy 
hatékonyan juttassa el az orvos által előírt gyógyszereket a hörgő tüdőjáratokba. 
Megfelelő karbantartás és használat mellett hosszú éveken át megbízható kezelést 
biztosít. Ezt a terméket az asztma, az allergiaés más légzőszervi megbetegedések 
sikeres kezelésére fejlesztették ki. légáramot hoz létre, amely átlátszó csövön keresztül 
halad a porlasztóba. Amikor a levegő belép a porlasztóba, az az előírt gyógyszert 
aeroszolos koncentrátummá alakítja át a könnyű belégzés érdekében. 

A kompresszoros porlasztót csak engedéllyel rendelkező szakember felügyelete mellett 
szabad használni. 

orvos és/vagy légzésterapeuta felügyelete alatt. Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el 
ezt a kézikönyvet, hogy megismerje a termék funkcióit. A termék rendeltetésszerű 
használatától eltérő használatát mindig kerülni kell. 

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
• OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TEGYE EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A

KÉSŐBBI HASZNÁLATRA. 
• Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a konnektorhoz, ellenőrizze, hogy a készülék 

címkéjén szereplő műszaki adatok megfelelnek-e a konnektorban lévő elektromos 

feszültségnek. 

• A készüléket csak megfelelően földelt konnektorba csatlakoztassa.
• Ezt a készüléket beltéri használatra tervezték. Ne használja ezt a készüléket

kereskedelmi célokra. Ne használja a készüléket ipari környezetben vagy kültéren! 

• Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra.

• Mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, 
vagy ha nem használja, illetve tisztítás előtt. 

• Az áramütés okozta sérülések elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket folyó áram 

alatt 

• víz alatt, és ne merítse vízbe vagy bármilyen folyadékba.
• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen vízzel vagy nedvességgel vagy fűtött 

felülettel. 

• Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábel meghúzásával. Ez károsíthatja a 

tápkábelt vagy a hálózati aljzatot. Húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból a hálózati kábel 
dugójának óvatos kihúzásával. 

• Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki egy műszaki szervizben. a készüléket tilos 

használni, ha a hálózati kábel vagy a dugó sérült. 

• Az áramütés okozta sérülésveszély elkerülése érdekében ne javítsa a készüléket saját 
maga, és ne végezzen rajta semmilyen beállítást. A készülék minden javítását vagy 

beállítását engedéllyel rendelkező szervizközpontban végeztesse el. A készülék 

megbontása a garanciaidő alatt a garancia érvényét veszítheti. 

• Tartsa szabadon a szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készüléket puha felületre, ahol a 
nyílások elzáródhatnak. 

• Ha a gyógyszeres pohár üres, ne működtesse a készüléket.



1) Porlasztó

2) Gyógyszer tartály

3) Levegő vezeték
4) Szájrész

5) Bekapcsoló gomb

6) Cső csatlakozó

7) Félhold alakú vájat 
8) Levegő szűrő, és fedél

9) Szellőzőnyílások

10) Tápkábel

 Porlasztókészülék 

( 1 ) (2 )  
(4 ) ( 10 ) ( 3 ) 

A KOMPRESSZOROS PORLASZTÓ MŰKÖDTETÉSE 
Megjegyzés: Az első üzembe helyezés előtt a porlasztót alaposan meg kell tisztítani. 
- Helyezze a kompresszoros porlasztót egy sima és stabil felületre. Ülve győződjön meg 
róla, hogy a kezelőszerveket könnyen elérheti. 
- Óvatosan csavarja el a porlasztó felső részét az óramutató járásával ellentétes irányba a 
porlasztó szétszereléséhez. 
- Töltse meg a porlasztó alsó részét az orvos által előírt gyógyszerrel. Ügyeljen arra, hogy a 
kúp az alsó részbe kerüljön. 
- Óvatosan csavarja el a felső részt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a 
porlasztót újra összeszerelje. Ügyeljen arra, hogy a két rész jól illeszkedjen egymáshoz. 
- Csatlakoztassa a levegőcső 3) egyik végét a porlasztó aljához.
- Illessze be a légcsövet 3) a félhold alakú horonyba 7). Győződjön meg róla, hogy a 
porlasztó stabilan áll a kompresszor felett. 
- Csatlakoztassa a levegő cső 3) másik végét a kompresszor elején található 
csőcsatlakozóhoz. 
- Csatlakoztassa a szájrészt 4) vagy az Ön által választott maszkot a porlasztó felső 
részéhez. 
- Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő elektromos konnektorba. Győződjön meg arról, 
hogy ebben a szakaszban a hálózati kapcsoló a 'Off' st at us állásban van. 
- Nyomja meg a hálózati kapcsolót az előírt kezelés megkezdéséhez. 
Fontos: 
A kompresszor motorja hővédővel rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, mielőtt az 
túlmelegedne. Amikor a hővédő kikapcsolja a készüléket, kérjük: 
+ Kapcsolja ki a készüléket.

Inhalátor 
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+ Húzza ki a készüléket a konnektorból.

+ Újabb kezelés előtt várjon 30 percet, amíg a motor lehűl. Győződjön meg róla, hogy a
levegőnyílások nem akadályozzák. A kezelés befejeztével kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a 
konnektorból. 

TISZTÍTÁS 

Javasoljuk, hogy a porlasztót, és a maszkot minden használat után alaposan tisztítsa meg 
alaposan vízzel, és a nap utolsó kezelése után enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg. Ha 
orvosa vagy légzésterapeutája más tisztítási eljárást ír elő, kövesse az utasításait. 

Öblítés (minden kezelés után): 

1. Csatlakoztassa le a levegő csövet 3) , a porlasztót, a szájrészt 4) és a maszkot.

2. Óvatosan csavarja meg a porlasztót, hogy kinyissa.

3. Öblítse ki vízzel a porlasztót, a szájrészt 4) és a maszkot.

4. Törölje meg őket tiszta puha törülközővel, vagy hagyja a levegőn megszáradni.

5. Szerelje össze újra a porlasztót, ha teljesen megszáradt, és tegye ezeket az 
alkatrészeket egy száraz, lezárt tárolóedénybe. 

Fertőtlenítések: 

Kérjük, kövesse a következő lépéseket a porlasztó fertőtlenítéséhez, hacsak orvosa 
másként nem rendelkezik. Javasoljuk, hogy a készüléket a napi utolsó kezelés után 
fertőtlenítse. 

- Használjon egy rész fehér ecetet három rész desztillált vízzel. Ügyeljen arra, hogy a kevert 
oldat elegendő legyen a porlasztó, a szájrész és a maszk elmerítéséhez. 

- Végezze el az 1-3. öblítési lépést. 

- Mossa ki a porlasztót, a szájrészt 4) és a maszkot meleg vízben és enyhe mosószerrel. 
Ezután mossa ki őket forró csapvízben. 

- Merítse ezeket a részeket harminc percre az ecetes-vizes oldatba. 

- Végezze el a 3-5. öblítési lépést. A kompresszor tisztítása : 

- Naponta törölje át nedves ruhával.

- Ne használjon por állagú tisztítószereket vagy szappanos párnákat, mert azok 
károsíthatják a felületet. Szűrőcsere: 

- Ne használjon pamutot vagy más anyagokat. Ne mossa vagy tisztítsa a szűrőt. Csak a 
forgalmazó által szállított szűrőket használja. Szűrő nélkül ne használja. 

- Cserélje a szűrőt 30 naponta, vagy amikor a szűrő elszürkül.

TÁROLÁS 
- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfény, magas hőmérséklet vagy páratartalom alatt.
- Tartsa a készüléket kisgyermekek elől elzárva.
- Használaton kívül mindig tartsa a készüléket kihúzva.

MŰSZAKI ADATOK 

Feszültség: 220V, 50 Hz Current: 0.8A 

Gyógszer kapacitás: 1O ml Particle Size: 0.5 to 10 um 

Zaj tartomány :s 65 dBA 

Átlagos porlasztási sebesség :s 0.4 ml / min 

Kompresszor nyomástartománya: 28 la 55 Psi (200 la 380 KPa / 2 ta 3.8 bar) 

Működési nyomástartomány: 9 ta 19 Psi (60 ta 130KPa / 0.6 ta 1.3 bar) 

Áramlási tartomány 8UMin 

Működési hőmérséklet-tartomány: 10' C ta 40' C (50' F ta 104°F) 

Üzemi páratartalom tartomány: 10 to 95% RH 

Hőmérséklet tartomány: -20' C la 70' C (-4°F la 158' F) 

Tartozékok: Felnőtt maszk, gyermek maszk, szájrész.



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

A gyártó: 

Dongguan Topwell Medical Devices Company Limited 
SF, Building A, No.68, Junma Road, Xinmalian Village, Dalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
523797, P.R.China. 

Ezennel kijelentem, hogy: 

A termék leírása: COMPRESSOR NEBULIZER Modellszám: TCN-02WU 

megfelel az alábbi irányelvek és normák/szabványok alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek: 

93/42/EGK orvostechnikai eszközökre vonatkozó V. melléklet Kibocsátás éve (utolsó 2 számjegy): 15 

MODELL-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT

A gyártó: 

Dongguan Topwell Medical Devices Company Limit ed 

SF, Building A, No.68, Junma Road, Xinmalian Village, Oalang Town, Dongguan City, Guangdong Province, 
523797, P.R.China. 

ezennel kijelentjük, hogy a következő termék: 

Termékleírás: A termék leírása: A termék megnevezése: COMPRESSION NEBULIZER Modellszám: 
COMPRESSION NEBUUZER: TCN-02WU 

technikailag megegyezik a következő termékkel, amelyet az EOC Poterek Sp. Jawnacompany: 

Termékleírás: A termék leírása: A termék neve: COMPRESSION NEBULIZER Modellszám: COMPRESSION 
NEBULIZER: ECN003 
Védjegy: ESPERANZ 



SZAVATOSSÁG  

1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska 129/133, 05 -850 Ozarów Mazowiecki, Telefon:

022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza.

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, gondosan olvassa át ezt a dokumentumot,

hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket.  

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál használat során anyag - és gyártási

hibától mentes. 

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket kijavít vagy újra cserél, vagy  új gyárilag

felújított alkatrészeket használ.  

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más vásárlási bizonylattal együtt a vásá rlás helyére.

Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék 

hiányzik. 6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül válaszol a panaszra  az értékesítés

helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges 

alkatrészeket, úgy ez az idő meghosszabbítható.  

6. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező technikai paraméterrel rendelkező, új modellt

adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új váltotta fel  

7. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy (rendelkezésre állás esetén) csere , mely az itt leírt

jótállási szolgáltatás keretében történik, az Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben.  

KIVÉTELEK: A garancia nem terjed ki az alábbiakra  

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a követk ezők egyikére vezethető vissza:

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód - átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás - nem Esperanza

általi szerviz vagy javítás - helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás - a termék vagy szoftver helytelen telepítése - mechanikai, fizikai,

kémiai stb. sérülések  

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más eszközökkel történő használatából adódó

károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy egyéb veszteségért. 

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva használati nyomok látszanak.

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket fogyasztó vásárolja (a fogyas ztó olyan személy, 

aki a terméket nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy ker eskedelmi 

tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól számított 1 év. Esperanza termékek az össz es, EU-ban szükséges biztonsági 

tanúsítvánnyal rendelkeznek. A használt elektronikus termékek megsemmisítése Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szó ló 

európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos eszközök nem dobhatók ki a házt artási hulladékkal együtt. A használt 

készülékeket külön  

kell összegyűjteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és csökkenteni lehessen az emberi eg észségre és 

környezetre gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett , áthúzott szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a 

kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a me gfelelő 

megsemmisítés érdekében.




