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HASZNÁLATI 
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1. A KÉSZÜLÉK MEGISMERÉSE

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra,
tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára, és tartsa be a benne foglalt információkat.

1.1 Mi az a porlasztó? 
A kompresszorból származó sűrített levegőt a fúvókán keresztül áramoltatják, miközben az 

összekeveredik a terelőlapon lévő gyógyszerrel, és felfelé áramlik tovább. A gyógyszer ezután 

finom aeroszollá alakul, és a terelőlap felfelé irányítja, ahol sok kisebb aeroszolrészecskére 

bomlik. 

Az orvosi kutatások szerint, amikor a 

gyógyszer porlasztott részecskeméretű (5um 

vagy annál kisebb), a folyadékot könnyen 

beszívják a szívócsőbe a terminális 

hörgőkkel és alveolusokkal. 

1.2 Hogyan működik a porlasztó? 

A gyógyszercsatornán keresztül felfelé pumpált gyógyszert 

sűrített levegővel keverik, amelyet egy kompresszorszivattyú állít 

elő. A gyógyszerrel kevert sűrített levegő finom részecskékké 

alakul, és a terelőlemezzel érintkezve szétpermeteződik.
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2. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A kompresszoros porlasztó az orvos által felírt, inhalációs oldatok aeroszolizálására szolgál,
amelyek porlasztásra engedélyezettek. A kompresszoros porlasztó felnőtt és gyermek betegek
számára készült, az aeroszolos gyógyszer indikációjának megfelelően. Az Eszméletlen betegnek
szánt kompresszoros porlasztó nem életfenntartásra szolgál, és nem biztosít semmilyen
betegmegfigyelési lehetőséget.

2.1 Alkalmazási terület 

A készülék otthoni inhalálásra alkalmas. A gyógyszereket csak orvosi utasításra szabad inhalálni. 
Az inhalációt nyugodt légkörben kell végezni. Lassan és mélyen lélegezzen be, hogy a gyógyszer a 
kis hörgőkön keresztül mélyen a tüdőbe jusson, majd fújja ki a levegőt. 

Első használat után, a porlasztó alkalmas újrafelhasználásra, de a porlasztó készlet eldobható 
termék, nem használható újra, és nem kell tisztítani. Az előkészítés magában foglalja az összes 
kiegészítő alkatrész cseréjét, beleértve a porlasztókészletet és a légszűrőt is. A porlasztó felületeit 
nedves ruhával törölje át. 

2.2 Rendeltetésszerű használat: 

Gondozó vagy beteg szakképzett egészségügyi szakemberek irányításával otthoni kezelésre. 

2.3 Célzott betegek és környezet 

Az eszközt csak éber betegek használhatják. Gyermekek, felnőttek, és idős betegek egyaránt 
használhatják a terméket. 

2.4 Ellenjavallatok 

A terméket várandós nőknek tilos használni. 

2.5 Mellékhatások 

- Néhány érzékeny beteg mellkasi szorító érzést és oxigénszegény jelenséget érezhet az
aeroszolos kezelés során.

- Légúti vagy emésztőrendszeri fertőzések.

- Hypoxia és kellemetlen érzés

- Köhögés

- Sápadtság

- Tachycardia
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3. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

3.1 
Figyelmeztetés 

 A gyógyszerek típusát, adagját és adagolási rendjét illetően kövesse orvosa vagy
légzésterapeutája utasításait.

 Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken vagy a porlasztókészleten nincs látható
sérülés. Kétség esetén ne használja a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a
megadott ügyfélszolgálathoz.

 A készülék használata nem helyettesíti az orvossal való konzultációt vagy kezelést. Bármilyen
fájdalom vagy betegség esetén először mindig forduljon orvosához.

 Ha bármilyen egészségügyi problémája van, forduljon háziorvosához!

 A porlasztó használatakor mindig tartsa be az alapvető higiéniai eljárásokat.

 Mindig kövesse orvosának utasításait a használandó gyógyszer típusára, valamint az inhalálás
dózisára, gyakoriságára és időtartamára vonatkozóan.

 Csak az orvos vagy gyógyszerész által felírt vagy ajánlott gyógyszereket használja.

 Ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha rosszul érzi magát, vagy fájdalmat érez,
azonnal hagyja abba a készülék használatát.

 Használat közben tartsa a készüléket távol a szemétől, mivel egyes porlasztott gyógyszerek
károsíthatják a szemet.

 Ne működtesse a készüléket gyúlékony gázok jelenlétében vagy magas oxigénkoncentráció
esetén.

 Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi (pl.
fájdalomérzékenység) vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs meg a
készülék biztonságos üzemeltetéséhez szükséges tapasztalata vagy ismerete, kivéve, ha a
biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja őket.

 A készüléket és tartozékait gyermekek számára elérhetetlen helyen tárolja, hogy elkerülje az
apró alkatrészek vagy a csomagolóanyag lenyelése miatti baleset- és fulladásveszélyt!

 Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat.

 A készüléket csak a típustáblán feltüntetett hálózati feszültséghez csatlakoztassa.

 Ne merítse a készüléket vízbe, és ne használja nedves helyiségekben. Ne engedje, hogy
folyadék jusson a készülékbe.

 Védje a készüléket az erős ütésektől.

 Soha ne érintse meg a hálózati kábelt nedves kézzel, ez áramütést okozhat.

 Ne húzza ki a hálózati dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.

 Ne csípje vagy hajlítsa meg a hálózati kábelt, ne húzza át éles tárgyakon, és ne hagyja
szabadon lógni, és védje a hőforrásoktól.

 Ha a hálózati kábel vagy a készülékház megsérült, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy a helyi
kereskedőhöz.

 A készülék kinyitása áramütés veszélyével jár. A hálózatról való leválasztás csak akkor
garantált, ha a hálózati dugót kihúzták a konnektorból.

 Ne használja a készüléket, ha az leesett, extrém nedvességnek volt kitéve vagy más módon
sérült. Kétség esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz vagy a helyi kereskedőhöz.
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A készülék nem alkalmas és nem használható az alábbi helyzetekben: 

A súlyos hypoxiás vagy légzési elégtelenségben szenvedő betegek számára tilos a használat. 

 Tilos használni olyan helyen, ahol gyúlékony gáz, vagy oxigén van.

 Nem használható életfenntartásra.

 Gyermekeknek vagy fogyatékkal élőknek csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni.

 Csak eszméleténél lévő betegeknél használható.

 A kritikusan beteg beteg, amikor megjelenik a súlyos hipoxia, ne használja az inhalációs
terápiát.

 Az 5 év alatti gyermekeknél maszkot kell használni az inhalációs terápiához, ne használja a
szájrész módját.

A porlasztót csak megfelelő porlasztókkal és a megfelelő tartozékokkal együtt szabad használni. 
Más porlasztók és tartozékok használata ronthatja a terápiás hatékonyságot és károsíthatja a 
készüléket. 

3.2 FONTOS 

 Áramkimaradások, hirtelen meghibásodások vagy más kedvezőtlen körülmények
használhatatlanná tehetik a készüléket. Ezért ajánlott tartalék készüléket vagy pótgyógyszert
tartani (az orvossal egyeztetett módon).

 Ha adapterekre vagy hosszabbításokra van szükség, ezeknek meg kell felelniük a vonatkozó
biztonsági előírásoknak. Az elektromos kapacitás és az adapteren megadott maximális
kapacitás nem léphető túl.

 A készüléket és a hálózati kábelt hőforrásoktól távol kell tárolni.

 Ne használja a készüléket olyan helyiségben, amelyben korábban permetezőt használtak.
Ebben az esetben a kezelés megkezdése előtt szellőztesse ki a helyiséget.

 Ne engedje, hogy bármilyen tárgy kerüljön a szellőzőnyílásokba, vagy elzárja azokat.

 Ne használja a készüléket, ha szokatlan zajt észlel.

 Higiéniai okokból minden felhasználónak a saját porlasztó készletét és a csak egyszeri
használatra szolgáló porlasztó készletet kell használnia.

 Használat után mindig válassza le a készüléket a hálózatról.

 A készüléket a környezeti hatásoktól védett helyen tárolja. A készüléket a megadott környezeti
körülmények között kell tárolni.

BIZTOSÍTÉK 

 A készülék túlterhelés elleni biztosítékot tartalmaz. Ezt csak arra felhatalmazott szakszemélyzet
cserélheti ki.

 A készülék hőbiztosítékkal is rendelkezik, amely túlmelegedés esetén kikapcsolja a porlasztót.
Ha ez bekövetkezik, a következőképpen cselekedjen:

 Kapcsolja ki a készüléket;

 Húzza ki a készüléket a hálózatból;

 Ezután kapcsolja be újra a készüléket, és figyelje meg, hogy nincsenek-e rendellenes hangok.
Ha nincsenek szokatlan zajok, akkor újra használhatja a készüléket. Ellenkező esetben vegye
fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal;
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Általános megjegyzések: 

3.3 Fontos 

 A készüléket használja:

 Embereken,

 a rendeltetésszerű használatra (aeroszol inhaláció) és a jelen használati utasításban leírt módon.

 Bármilyen helytelen használat veszélyes lehet!

 Akut vészhelyzetben az elsősegélynyújtás elsőbbséget élvez.

 A gyógyszereken kívül csak desztillált vizet vagy sóoldatot használjon a készülékben. Más
folyadékok meghibásodást okozhatnak a porlasztóban vagy a porlasztó szettben.

 Ezt a készüléket nem kereskedelmi vagy klinikai használatra, hanem kizárólag egyéni,
magánháztartási használatra szánták.

Első használat előtt: 

 Mielőtt először használná a készüléket, távolítsa el az összes csomagolóanyagot.

 Védje a készüléket a portól, szennyeződéstől és nedvességtől. Soha ne takarja le a készüléket
működés közben.

 Ne használja a készüléket nagyon poros környezetben.

 Azonnal kapcsolja ki a készüléket, ha az meghibásodik.

A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért vagy
sérülésekért.

Javítás

Megjegyzés

 Soha ne nyissa ki, és ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, mert ellenkező esetben

a megfelelő működés már nem garantált. Ezen előírás be nem tartása esetén a garancia érvényét

veszti.

 Ha a készüléket meg kell javíttatnia, forduljon az ügyfélszolgálathoz vagy egy hivatalos

kereskedőhöz.

Használati óvintézkedések: 

A használati útmutatóban leírt figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket be kell tartani. 
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ESZKÖZ LEÍRÁSA 

3.4 Termék részei 

1. Tápkábel
2. Fedél
3. Ki/bekapcsoló gomb
4. Tartozékrekesz a tartozékok számára
5. Szűrőfedél szűrővel
6. Tömlő csatlakozása
7. Porlasztó tartó

2 4 5 6 

3.5 A porlasztó és tartozékok áttekintése 

8. Sűrített levegő tömlő

9. Porlasztó

10. Fúvóka rögzítő

11. Gyógyszer tartó 12-Szájrész

12. Maszk

13. Gyermek maszk

MEGJEGYZÉS: Mindig a gyártó eredeti porlasztókészleteit használja. A porlasztókészletek cseréje, 

míg a követelményeknek való meg nem felelés követelményei csökkenthetik a készülék biztonságát 

és hatékonyságát.
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4. ELSŐ HASZNÁLAT

Beüzemelés

Vegye ki a készüléket a csomagolásból. Helyezze azt egy sík felületre. Győződjön meg arról, hogy
a szellőzőnyílások szabadon vannak.

Hajtsa fel a fedelet, hogy hozzáférjen a porlasztókészlethez.

Első használat előtt 

Megjegyzés 

A porlasztót és tartozékait az első használat előtt meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell. Az ezzel 

kapcsolatos információkat lásd a "Tisztítás és fertőtlenítés" című fejezetben. 

Csatlakoztassa a sűrített levegős tömlőt [8] a gyógyszeres tartály [11] aljára. 

A tömlő [8] másik végét a porlasztón lévő tömlőcsatlakozóhoz [6] csatlakoztassa, enyhén elforgatva 

azt. 
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Hálózati csatlakoztatás 

A készüléket csak a típustáblán feltüntetett hálózati feszültséghez csatlakoztassa. 

Helyezze a hálózati kábel dugóját [1] egy megfelelő aljzatba. 

Nyomja be a dugót teljesen a hálózati aljzatba. 

Megjegyzés 

Győződjön meg arról, hogy van-e konnektor a készülék helyének közelében. 
A hálózati kábelt úgy fektesse le, hogy senki ne botolhasson bele. 
A porlasztó használat utáni hálózati leválasztásához először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza 
ki a dugót a konnektorból. 

5. HASZNÁLAT

   Figyelmeztetés 

Higiéniai okokból a porlasztó készletet minden kezelés után új készletre kell cserélni. 

Ha a terápiás használat során több különböző gyógyszert kell egymás után inhalálni, a különböző 
gyógyszerek használatakor a porlasztó készletet újjal kell helyettesíteni. 

A készüléknek olyan porlasztókészletet kell használnia, amely rendelkezik CE tanúsítvánnyal. 

Kövesse a jelen használati utasításban szereplő, a szűrő cseréjére vonatkozó utasításokat. 

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a porlasztó [6] és a porlasztó [9] tömlőcsatlakozásai 
tömörek-e. 

Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e. Ehhez kapcsolja be a 
porlasztót (a csatlakoztatott porlasztóval együtt, de gyógyszer nélkül) rövid időre. Ha a porlasztó [9] 
levegőt bocsát ki, a készülék megfelelően működik. 

5.1 A porlasztó összeszerelése 

 Helyezze a porlasztóbetétet [10] a gyógyszeres tartályba [11], és fordítsa el az óramutató járásával
megegyező irányba..

5.2 Porlasztó megtöltése 

Nyissa ki a porlasztó fedelét [9]. 

Töltse fel izotóniás sóoldattal vagy öntse a gyógyszert közvetlenül a porlasztóba [9]. Ne töltse túl! 

A maximálisan ajánlott töltési szint 6 ml! 

A gyógyszert csak orvos tanácsára használja, és ellenőrizze az Ön igényeinek megfelelő inhalációs 
időtartamot és mennyiséget. 

Ha a szükséges gyógyszermennyiség kevesebb, mint 2ml, töltse fel ezt a mennyiséget legalább 
4ml-re izotóniás sóoldattal. A viszkózus gyógyszerek hígítást is igényelhetnek. Mindig kövesse 
orvosa utasításait. 

5.3 A porlasztó lezárása 
Zárja le a porlasztó fedelét [9], csavarja a felső részt az óramutató járásával megegyező irányban a 
gyógyszer tartályhoz [11]. Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően csatlakoznak. 

5.4 Porlasztó készlet csatlakoztatása 

• - Csatlakoztassa a szükséges porlasztókészletet (szájrész [12], felnőtt maszk [13] vagy
gyermekmaszk [14]) a porlasztóhoz [9].
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• - A kezelés megkezdése előtt húzza ki a porlasztót felfelé a tartójából [7].

• - Indítsa el a porlasztót a be-/kikapcsolóval [3].
- A porlasztóból kiáramló permet azt jelzi, hogy a készülék megfelelően működik.

Megjegyzés 

A leghatékonyabb módszer a porlasztás a szájrész használatával. A maszkkal történő porlasztás 
csak akkor ajánlott, ha a szájrész használata nem lehetséges (pl. olyan gyermekek esetében, akik 
még nem képesek a gyógyszert a szájrész segítségével belélegezni). 
A kezelés megkezdése előtt húzza ki a porlasztót felfelé a tartójából [7]. 
Indítsa el a porlasztót a BE/KIKAPCSOLÓ kapcsolóval [3]. 
A porlasztóból kiáramló permet jelzi, hogy a készülék megfelelően működik. 

5.5 Kezelés 

Lélegezze be mélyen a porlasztott gyógyszert. 

Megjegyzés 

A kezelés során tartsa egyenesen (függőlegesen) a porlasztót, különben a porlasztás nem működik, 
és a helyes működés nem garantálható. 

  Fontos 

Az illóolajok, a köhögés elleni gyógyszerek, a gargalizálásra szánt oldatok és a bőrre vagy 
gőzfürdőben való alkalmazásra szánt cseppek egyáltalán nem alkalmasak porlasztóval történő 
belégzésre. Ezek az anyagok gyakran erősen viszkózusak, és károsíthatják a készülék megfelelő 
működését, és így hosszú távon befolyásolhatják az alkalmazás hatékonyságát. 

A hörgőrendszer túlérzékenysége esetén az illóolajokat tartalmazó gyógyszerek néha akut 
hörgőgörcsöt (a hörgők hirtelen, görcsszerű összehúzódása, amelyet légszomj kísér) okozhatnak. 
Mindig kérje ki kezelőorvosa vagy gyógyszerésze tanácsát! 

5.6 Inhalálás befejezése 
Ha a permet csak szórványosan távozik, vagy ha a belégzés során megváltozik a zaj, akkor 
befejezheti a kezelést. 
A kezelés után kapcsolja ki a porlasztót a [3] kapcsolónál, és válassza le a hálózatról. 
A kezelés után vegye ki a levegőcsövet a porlasztóból. 

5.7 Az eszköz tisztítása 

Az ezzel kapcsolatos információkért lásd a "Tisztítás" című részt a 8. szakaszban. 

SZŰRŐ CSERÉJE 

Rendszeresen ellenőrizze a szűrőt (pl. minden tizedik használat után). Cserélje ki a használt szűrőt, 
ha nagyon szennyezett vagy eltömődött, de legkésőbb 30 nap után. Ha a szűrő nedves lett, azt is ki 
kell cserélni egy új szűrőre. 

  Figyelmeztetés 

Ne próbálja meg tisztítani és újra felhasználni a használt szűrőt! 

Csak a gyártó által szállított eredeti szűrőket használja. Ellenkező esetben a porlasztója 
károsodhat, vagy a hatékony terápia már nem garantálható. 

Soha ne működtesse a készüléket szűrő nélkül. 

A szűrő cseréjéhez a következőképpen járjon el: 
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 Figyelmeztetés 

 Először kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a hálózatból..

 Hagyja a készüléket lehűlni.

1. Távolítsa el a szűrő sapkát [5] felfelé.

Megjegyzés

1. Ha a szűrő a kupak eltávolításakor a készülékben marad, vegye ki a szűrőt a készülékből
csipesszel vagy hasonló eszközzel.Replace the filter cap [5] containing the new filter.

8. 2. Ellenőrizze, hogy a szűrősapka szilárdan a helyén van-e. 

9. TISZTÍTÁS

  Figyelmeztetés 

Az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében tartsa be az alábbi higiéniai utasításokat. 

Megjegyzések: 
- A magas kockázatú csoportok (pl. cisztás fibrózisos betegek) esetében szükséges higiéniai
előkészületekre (kézmosás, gyógyszerek vagy inhalációs oldatok kezelése) vonatkozó további
követelményekkel kapcsolatban forduljon orvosához.
- Minden tisztítást követően gondoskodjon a készülék megfelelő szárításáról. A visszamaradó
nedvesség vagy vízcseppek a baktériumok szaporodásának fokozott kockázatát eredményezhetik.

Tisztítás 

 Fontos 

 Mielőtt megtisztítja a készüléket, mindig kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni.
 Óvatosan szárítsa meg az összes alkatrészt egy puha ruhával. Miután minden alkatrész teljesen

megszáradt, zárja le a tartályt, vagy végezze el a fertőtlenítést.

 Tisztításkor ügyeljen arra, hogy minden maradványt eltávolítson.

Soha ne használjon olyan anyagokat, amelyek a bőrrel vagy a nyálkahártyával érintkezve, lenyelve
vagy belélegezve mérgezőek lehetnek.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa meg, amelyre szükség esetén egy kis mosószert is kenhet.
Ne használjon súroló hatású tisztítószereket, és soha ne merítse a készüléket vízbe.
A fertőzések elkerülése érdekében a porlasztókészletet nem szabad megosztani különböző
alanyokkal
A porlasztókészlet eldobható termék, amelyet nem lehet újra felhasználni.
Használat előtt forralt vízzel tisztítsa meg a porlasztókészletet.

  Fontos 

Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz! 

Ne tegye a készüléket vagy tartozékait mosogatógépbe. 

Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel, amíg az be van dugva; ne engedje, hogy víz 
fröccsenjen a készülékre. A készüléket csak teljesen száraz állapotban szabad működtetni. 

Ne permetezzen semmilyen folyadékot a szellőzőnyílásokba. A készülékbe behatoló folyadék 
károsíthatja a porlasztó elektromos alkatrészeit vagy más alkatrészeit, és ronthatja a készülék 
működését. 

Kondenzáció, a tömlő ápolása 

A környezeti körülményektől függően a tömlőben kondenzáció gyűlhet össze. A baktériumok 
elszaporodásának megelőzése és a hatékony terápiás használat biztosítása érdekében, ha a 
tömlőben kondenzációt lát, kérjük, cserélje ki a CE tanúsítvánnyal rendelkező új porlasztó készletet. 
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  Megjegyzés 
Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az alkatrészek tisztítás után teljesen megszáradjanak, különben 
megnő a baktériumok elszaporodásának kockázata. 

Szárítás 
- Helyezze az egyes alkatrészeket száraz, tiszta és nedvszívó felületre, és hagyja teljesen
megszáradni (legalább 4 órán keresztül).

Tárolás 

Ne tárolja a porlasztót nedves környezetben (pl. fürdőszobában), és ne szállítsa nedves tárgyakkal 
együtt. 

A porlasztót közvetlen napfénytől távol tárolja és szállítsa. 

A tartozékok biztonságosan tárolhatók a tartozéktartóban [4]. Tárolja a készüléket száraz helyen, 
lehetőleg eredeti csomagolásában. 

9. ÁRTALMATLANÍTÁS
A környezetvédelem érdekében ne dobja ki a készüléket a háztartási hulladékba.

Kérjük, hogy a készüléket a 2002/96/EK európai uniós irányelvnek - WEEE - megfelelően 
ártalmatlanítsa. 

(Elektromos és elektronikus berendezések）. 

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságokhoz. 
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