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Inhalator tłokowy SILMED ITF-01, 1 sztuka
 

Cena: 73,44 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent HELBO SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

SilMed Inhalator tłokowy:

do inhalacji dróg oddechowych w warunkach domowych u dzieci i dorosłych,
  łatwy w obsłudze,
  ma ergonomiczny uchwyt,
  posiada optymalną pojemność nebulizatora – 10 ml,
  posiada w zestawie maseczkę dla osoby dorosłej, dla dziecka oraz ustnik,
  ma 5 zapasowych filtrów powietrza,
  natężenie hałasu < 55dB,
  waga 1,4 kg,
  MMAD: 1,30-5 μm,
  wydajność nebulizacji > 0,2 ml/min.

Zawartość opakowania:

inhalator - 1 sztuka
  pojemnik do nebulizacji - 1 sztuka
  maska dla dorosłych - 1 sztuka
  maska dla dzieci - 1 sztuka
  ustnik - 1 sztuka
  filtry powietrza - 5 sztuk
  instrukcja - 1 sztuka
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Sposób użycia:

Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że pojemnik na lek jest czysty, w przeciwnym przypadku należy go wyczyścić.
1. Wyjęte z opakowania urządzenie połóż na stabilnej, płaskiej powierzchni. Przed rozpoczęciem inhalacji należy usiąść przy urządzeniu
tak, aby można go było wygodnie i z łatwością obsługiwać. Upewnij się, że wtyczka jest wyjęta z gniazdka.
2. Przygotuj pojemnik na lek delikatnie odkręcając jego górną część w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegarka (w lewo).
Sprawdź, czy w dolnej części jest stożek.
3. Nalej do dolnej części pojemnika lek przepisany przez lekarza. Uważaj, aby nie zalać stożka lekiem. Wlewaj go delikatnie, po ściankach
pojemnika na lek.
4. Zakręć górną część pojemnika na lek zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo).
5. Przewód powietrzny przymocuj jedną stroną do urządzenia (gniazdo na przewód powietrzny znajduje się obok filtra), a drugą stroną
do spodu pojemnika na lek.
6. Sprawdź, czy części są do siebie prawidłowo przymocowane.
7. Wybierz maskę lub ustnik odpowiedniej wielkości i przymocuj do górnej części pojemnika na lek.
8. Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności włącz urządzenie do prądu.
9. Załóż maskę lub ustnik (podłączony do pojemnika na lek), włącz urządzenie i rozpocznij inhalację.
10. Odłącz urządzenie od źródła zasilania po wykonaniu zabiegu.
Gwarancja: 24 miesiące
Model: ITF-01

Ważne informacje:

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję użycia.
Użytkownik powinien stosować się do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji. Niezastosowanie się do tych wskazówek może
skutkować uszkodzeniem sprzętu oraz obrażeniami ciała użytkowników.
Inhalator jest urządzeniem elektrycznym. Należy trzymać z dala od wody w celu uniknięcia porażenia prądem. Nie obsługuj urządzenia
mokrymi rękoma, nie zanurzaj przewodu zasilającego w wodzie. Nie używaj inhalatora w trakcie kąpieli. Jeżeli urządzenie zostało
zanurzone w wodzie, nie wyjmuj urzą dzenia – najpierw należy odłączyć je od źródła zasilania.

W przypadku zanurzenia w wodzie lub stwierdzonych uszkodzeń mechanicznych nie używaj inhalatora.
Użytkowanie inhalatora dopuszczone jest w pomieszczeniach ze sprawnym systemem wentylacji. Nie używaj w pomieszczeniach, gdzie
stosowane były gazy łatwopalne, bądź produkty rozpylane w postaci aerozolu.
Korzystanie z urządzenia możliwe jest tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Symbol widoczny na urządzeniu zaleca dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

UWAGA

Przestrzegaj prawidłowego trybu pracy urządzenia-30 minut pracy, a następnie 30 minut przerwy. Niemniej jednak urządzenie posiada
wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem silniczka. Może ono wyłączyć inhalator. W takim przypadku wyłącz urządzenie i odłącz
go od prądu. Odczekaj 30 minut. Ponownie uruchom stosując się do instrukcji użytkowania.

Skład urządzenia zawiera zestaw wymiennych filtrów. Filtr należy wymienić na nowy po ok. 30 dniach pracy urządzenia lub gdy jego
kolor zmieni się z białego na szary. Nie wolno filtra ani czyścić, ani myć. Nie włączaj urządzenia bez zamontowanego filtra.
Przed rozpoczęciem procesu czyszczenia obowiązkowo upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu. Obudowę inhalatora czyść
tylko miękką, wilgotną ściereczką (nie używaj proszku – może spowodować uszkodzenia). Nie zanurzaj urządzenia w cieczach, ani nie
dopuszczaj do przedostania się cieczy do obudowy. Czyść tylko wskazane elementy.

Dystrybutor:

HELBO Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 50, 92-500 Pabianice
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