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 B.Well Swiss AG
Bahnhofstrasse 24, 9443, Widnau, Switzerland
www.bwell-swiss.ch

Използване на накрайника за уста: 
Поставете накрайника за уста в устата си и по време на инхалацията дишайте равномерно. За лечение на долните дихателни пътища 
при възрастни и деца над 5 години се препоръчва използване на накрайник за уста.

Използване на маските: 
Сложете си маската така, че да покрива носа и устата и започнете инхалацията на лекарственото средство. Вдишвайте и издишайте 
през маската. За лечение на горните дихателни пътища се препоръчва да използвате маска. Тя позволява да се навлажнява цялата 
носна кухина, фаринкса, както и ларинкса и трахеята.
При деца от 1 до 5 години е препоръчително да се използва маската за деца. При деца до 1 година – маската за бебета.
След края на инхалацията изключете уреда, като поставите копчето за включване в положение „О“ и изключете уреда от контакта.
Почистете небулизатора и аксесоарите съгласно точка „9. Почистване, поддръжка и съхранение“.
Във въздушната тръбичка може да се образува конденз. Ако той се появи, извадете въздушната тръбичка от пулверизатора, включете 
компресора и подсушете въздушната тръбичка до отстраняване на течността.

 ВНИМАНИЕ! Не пазете въздушната тръбичка, ако в нея е останал конденз или влага. 
Това може да доведе до бактериална инфекция.

Изключете уреда от контакта.
След процедурата трябва да изплакнете устата си с преварена вода със стайна температура, а ако сте използвали маската –  
да изплакнете очите и лицето си с вода.

 ВНИМАНИЕ! Уредът може да работи 30 минути без почивка, след което трябва да се остави да се охлади за 30 минути.

8. СМЯНА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР
Въздушният филтър е за смяна, ако има механична повреда или е много замърсен.
При нормални условия на експлоатация въздушният филтър трябва да се сменя приблизително след 60 дни експлоатация.
Препоръчва се периодично да се проверява въздушният филтър (след 10-12 процедури) и, ако филтърът е придобил сив/кафяв цвят 
или е влажен, да се сменя.

1. Завъртете капака на въздушния филтър по посока, обратна на часовниковата стрелка (само за PRO-115).
2. Дърпайки нагоре, измъкнете камерата на въздушния филтър от уреда.
3. Измъкнете въздушния филтър и сложете нов.
4. Поставете камерата на въздушния филтър обратно.
5. Завъртете капака по посока на часовниковата стрелка, за да фиксирате (само за PRO-115).

 ВНИМАНИЕ! Използването на замърсен филтър или филтър, изработен от друг материал, например, памук, може да доведе до 
разваляне на уреда. Използвайте само оригинални филтри B.Well за този уред.
 Не включвайте уреда, ако в него няма филтър.
 Не се опитвайте да миете или почистите филтъра. Ако филтърът се намокри, сменете го.
 Не сменяйте филтъра по време на работа на уреда.
 За да предотвратите запушване на капака на въздушния филтър, редовно го измивайте. 

 ВНИМАНИЕ! Въздушният филтър не бива да се почиства или мие.

9. ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
Почистване на уреда и аксесоарите
Уредът трябва да се почиства с меха суха кърпа, без да се използват абразивни почистващи препарати.

 ВНИМАНИЕ!  Уверете се, че докато почиствате, върху вътрешните части на уреда няма да попадне течност и че уредът е изключен 
от електрическата мрежа. Внимателно следвайте инструкциите по почистване и дезинфекциране на аксесоарите, тъй като това е 
важно за работата на уреда и ефективността на процедурата.

 ВНИМАНИЕ!  Преди първото използване на уреда и след всяка процедура трябва да се извършва обработка на аксесоарите, 
съгласно следните указания: 
 Отворете пулверизатора, като завъртите капачето на пулверизатора по посока, обратна на часовниковата стрелка, измъкнете 
дифузера и излейте остатъците от лекарството.

 Измийте всички части на разглобения пулверизатор, накрайника за уста и накрайника за нос с вода от чешмата, след което ги 
пуснете във вряща вода за 5 минути.

 Сглобете пулверизатора, прикрепете го към въздушната тръбичка. Включете уреда и го оставете да работи 10-15 минути или го 
оставете да изсъхне върху чиста хартиена кърпа.

 Маските и въздушната тръбичка трябва да се мият с топла вода. Маските и въздушната тръбичка не бива да се изваряват и да се 
почистват в автоклав!

Стерилизация: 
 използвайте студен течен дезинфектант, следвайте инструкциите на производителя
 измийте ръцете си и извадете частите на уреда от дезинфекциращия разтвор, изплакнете ги с топла течаща вода и ги подсушете, 
като ги поставите върху чиста хартиена кърпа

 не бършете дезинфекцираните части на уреда с кърпа, не използвайте сешоар, микровълнова фурна или други битови уреди. 
Външната повърхност на влажните детайли може да се избърше с чиста суха платнена кърпа.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете разпространение на инфекции, препоръчително е да извършвате дезинфекционна обработка 
на частите на уреда преди първото използване и след всяка употреба. За лечение използвайте само препарати, предписани от 
Вашия личен лекар и стриктно следвайте неговите указания. Отварянето на уреда е забранено. Ремонтът на този уред трябва да се 
извършва само в центровете за техническо обслужване, препоръчани от компанията B.Well.
 Забележка: B.Well препоръчва пулверизаторът да бъде сменен след 6-12 месеца в зависимост от експлоатацията.

Пулверизаторът трябва да се смени, ако не е бил използван дълго време, тъй като може да е деформиран или повреден, 
а дифузерът на пулверизатора може да е задръстен от изсъхнало лекарство или прах.
Използвайте само оригинални пулверизатори B.Well.

Поддръжка и съхранение
За да може Вашият уред да ви служи дълго, следвайте следните указания:

 не съхранявайте уреда при прекалено висока или ниска температура, повишена влажност или изложен на пряка слънчева 
светлина;

 не прегъвайте и не намотавайте въздушната тръбичка.
За температурата и влажността на съхранение на уреда вж. т. «12. Технически характеристики». Изхвърлянето на уреда
и всякакви използвани детайли трябва да се извършва в съответствие с местните нормативни разпоредби.

10. ИЗХВЪРЛЯНЕ
Изделието трябва да се изхвърли в съответствие с приетите нормативи и да не се смесва с битови отпадъци.
За изхвърляне на изделието трябва да се обърнете към специализираните организации, които имат издадено разрешение за 
събиране на такива отпадъци, в съответствие с действащото законодателство.

11. ТАБЛИЦА НА ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ
Ако имате въпроси по използването и/или поддръжката на уреда, обърнете се към оторизиран сервизен център.
При появата на каквито и да било неизправности, внимателно прегледайте таблицата и се опитайте да ги отстраните.

Проблеми Решения

Уредът не се включва • Уверете се, че уредът/адаптерът е включен правилно в контакта.
• Уверете се, че са спазени посочените в инструкцията условия за време на работа на уреда

(30 минути работи, 30 минути е изключен).
• Уверете се, че краищата на въздушната тръбичка са плътно свързани с уреда и пулверизатора.
• Проверете налято ли е необходимото количество лекарство (максимум 8 мл) в пулверизатора.
• Проверете дали дифузерът на пулверизатора не е запушен.

Уредът не разпрашава
или разпрашава слабо

Ако уредът не започне да работи изправно, моля, обърнете се към оторизирания сервизен център.

Обслужване и ремонт 
Ако уредът не започне да работи изправно, моля, обърнете се към оторизирания сервизен център B.Well. Не отваряйте уреда. Уредът 
няма вътрешни части, които потребителят би могъл да ремонтира сам, вътрешните части нямат нужда от поддръжка и смазване.

12. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работно напрежение:  230 V, 50 Hz, 1A
Максимална вместимост на пулверизатора: 8 мл
Минимална вместимост на пулверизатора: 2 мл
Размер на частиците (MMAD):  ~ 3.16 μm (микрони)
    % на частиците, по-малки от 5 микрона ≥70%
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Скорост на разпрашаване:  0,4 мл/мин
Остатъчен обем на разпрашителната камера: 1 мл
Ниво на шум:   54 dB
Тегло : PRO-110:   1,345 кг (без аксесоарите)
    1,562 кг
Тегло PRO-115:   1,510 кг (без аксесоарите)
    1,786 кг
Максимално налягане:  2,2 бар
Размери наPRO-110:  137 × 173 × 96 mm
Размери на PRO-115:  224 x 112 x 170 mm
Режим на работа:   30 мин. вкл/ 30 мин. почивка
Работа:    Температура: от 10 °C до +40 °C
    Влажност: MIN 10% RH – MAX 95% RH
    Атмосферно налягане: 700 – 1060 hPa
Съхранение:    Температура: MIN -25 °C – MAX 70 °C
    Влажност: MIN 10% RH – MAX 95% RH
    Атмосферно налягане: 700 hPa – 1060 hPa

Експлоатационен живот:
По-долу е посочена продължителността на експлоатация при условие, че уредът се използва за разпрашаване на 2 мл физиологичен 
разтвор два пъти дневно по 5 мин. при стайна температура 23°C.
Експлоатационният живот на уреда може да зависи от средата, в която той се използва.
Основен блок: ≥10 години (или ~1000 часа)
Пулверизатор, въздушна тръбичка, накрайник за уста, дюза за инхалация през носа, маски – 1 година
Въздушен филтър – 60 дни

 Клас II защита от токов удар.
 Пулверизатор, накрайник за уста и маски тип BF.
 vУредът не е защитен от пръски.
 Уредът трябва да работи не повече от 30 минути, след което да бъде изключен за 30 минути. Уредът не е подходящ за анестезия 
или вентилация на белите дробове.

Посочените по-горе данни са ориентировъчни и могат да се променят от физическите свойства (температура, вискозитет, плътност) на 
разпрашаваното вещество. Възможни са промени на техническите характеристики и дизайна на уреда с цел тяхното подобрение, без 
предизвестие. 

13. СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТИ
Стандарти за безопасност на електромедицински апарати EN 60601-1.
Електромагнитна съвместимост в съответствие с EN 60601-1-2. Клас IIa медицински изделия в съответствие с 93/42/ЕИО на 
Европейската директива за медицинските изделия.
Това устройство отговаря на разпоредбите на Директива на ЕО 93/42 / ЕИО (Директива за медицински апарати) и Европейския 
стандарт EN 13544-1: 2007 + A1: 2009 Оборудване за дихателна терапия – Част 1: Инхалаторни системи и техните
компоненти.

14. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Гаранционният срок е 3 години от датата на закупуване. Тази гаранция не покрива щети, причинени от неправилно използване, както 
и батерията, защитното покритие и чантата за съхранение, опаковката и аксесоарите, приложени към уреда (пулверизатор, въздушна 
тръбичка, накрайник за уста, накрайник за нос, маски, адаптер, въздушни филтри) и частите, подлежащи на нормално износване.
Гаранцията не покрива щети, причинени от използването на адаптери, които не са препоръчани от компанията B.Well и от 
свръхнапрежение.
Ако по време на гаранционния период се открие производствен дефект, дефектният модул ще бъде ремонтиран или, ако ремонтът 
е невъзможен, заменен с друг. Производителят може да промени изделията частично или напълно, ако е необходимо, без 
предизвестие. Гаранцията не включва компенсация за всякакъв вид щети, преки или косвени, причинени на хора или предмети при 
неправилно функциониране на пулверизатора.
Датата на производство е посочена на дъното на инхалатора в серийния номер: първите две цифри означават номера на седмицата, а 
вторите две цифри – последните цифри на годината на производство.
Датата на производство на частите, купени отделно от уреда, е посочена на стикера в номера на партидата LOT:  
първите две цифри означават номера на седмицата, а вторите две цифри – последните цифри на годината на производство.

15. ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА:
ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИЯТА 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ ЗАЕДНО
С БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ИЗДЕЛИЕ ОТ ТИПА BF

КЛАС НА ЗАЩИТА СРЕЩУ
ТОКОВ УДАР (II КЛАС)

СЕРТИФИКАЦИЯ CE

СЕРИЕН НОМЕР

0044

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА ВОДА

НОМЕР ПАРТИДА 
(за допълнителните части)

МОДЕЛ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

УПОТРЕБА: ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА УПОТРЕБА

СЪХРАНЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА 
ТЕМПЕРАТУРАТА НА СЪХРАНЕНИЕ
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Вносител за България –
Вега 96 еоод, Хасково, бул. Освобождение 111,
Тел.0035938651173, моб.00359895795920.

Последна редакция 2021-W06

BG    Инструкция за Eксплоатация

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Уважаеми потребителю, поздравяваме Ви за покупката на компресорния небулизатор PRO-110 / PRO-115 на B.Well. Небулизаторите 
на B.Well се отличават с висока степен на надеждност.
Компресорът подава мощен поток въздух към специалната камера. Въздушната струя раздробява лекарственото средство на 
ултрафини частици. В този си вид, през маска или накрайник за уста, те достигат до дихателните пътища на пациента. Компанията 
B.Well гарантира, че този уред е произведен от висококачествени материали и съответства на актуалните национални и 
международни стандарти за безопасност.
Небулизаторът е медицински уред, затова трябва да се използва само по лекарско предписание. Моля преди да използвате уреда, 
внимателно се запознайте с инструкцията и следвайте препоръките в нея! 

2. ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Вашият инхалатор е предназначен за лечение на астма, ХОББ и други респираторни заболявания, за които при лечение се изисква 
употреба на аерозолни лекарства. Моля консултирайте се с вашия лекар и / или фармацевт, за да определите разрешена ли е 
употребата на вашето лекарство с този инхалатор.
При избор на вида, дозата и режима на лечение следвайте инструкциите на вашия лекар или медицински работник.
Механизмът на действие на небулизатора е на базата на дисперсното разпрашаване на лекарственото средство. Придобивайки 
консистенция на аерозол, препаратът по-бързо достига до всички части на дихателната система и оказва терапевтичен ефект. 
Аеродинамичният размер на частиците, който е по-малък от 5 микрона, позволява да се извършват ефективни инхалации на долните 
дихателни пътища.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА
Строго забранено е да се използват при аерозолна терапия следните препарати:

 вещества и разтвори, съдържащи суспендирани частици (отвари, суспензии, настойки и т.н.) Суспендираните частици са много 
по-едри от частиците на респирабилната фракция. Използването им в небулизатора може да увреди здравето ви;

 маслени разтвори (включително етерични масла). Маслените частици, попадащи в долните дихателни пътища, образуват тънък 
филм и повишават риска от така наречената «маслена пневмония»;

 запалими анастетични смеси, които лесно се възпламеняват при контакт с въздух, кислород или диазотен оксид;
 ароматни вещества.

Използвайте уреда, както е описано в тази инструкция и строго според предписанията на Вашия лекар.

 МЕДИЦИНСКО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Това ръководство и изделието не заменят консултациите, предоставени от лекар или друг медицински работник. Информацията, 
която се съдържа в този документ или това изделие, не трябва да се използва за самостоятелна диагностика или лечение при 
избор на лекарство. Ако имате или подозирате, че имате медицински проблеми, незабавно се обърнете към лекар.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди използване внимателно прочетете инструкцията. Пазете я през целия жизнен цикъл на уреда.
Този уред е предназначен само за инхалационна терапия. Използвайте уреда според тази инструкция и предписанията на Вашия 
лекуващ лекар. Всяка друга употреба се смята за неправилна и следователно опасна.
Този уред не е подходящ за използване със запалими анастетични смеси, които лесно се възпламеняват при контакт с въздух, 
кислород или диазотен оксид Уредът не е подходящ за анестезия или за вентилация на белите дробове.
Производителят не носи отговорност за повреди, настъпили вследствие неправилна употреба на уреда, както и вследствие 
включването на уреда към електрически инсталации, не отговарящи на стандартите за безопасност.

Правила за използване на небулизатора
В компресорния небулизатор B.Well PRO-115 могат да се използват всички лекарствени препарати, препоръчвани за аерозолна 
терапия. Само лекуващият лекар може да определи лекарственото средство, дозата и режима на прием. Използвайте онези видове 
накрайници от комплекта на небулизатора, които са препоръчани от Вашия лекуващ лекар в зависимост от заболяването.
Използвайте дюза за инхалация през нос само в случай, че тя ви е препоръчана от Вашия лекуващ лекар. Никога не поставяйте 
дюзата в носа си, дръжте я колкото може по-близо до носа си. Преди да използвате лекарственото средство, проверете дали има 
противопоказания за употреба в небулизатор. 

 Предпазни мерки:
 Внимателно проверете срока на годност на разрешените за използване разтвори. Не използвайте разтвори с изтекъл срок на 
годност.

 За да се избегне разпространяване на инфекции, не се препоръчва различни пациенти да използват едни и същи аксесоари.
 Почистването и дезинфектирането на аксесоарите трябва да се извършва всеки път след използване на уреда, а също и при 
първото използване на аксесоарите и/или след дълго съхраняване! Убедете се, че детайлите са надлежно дезинфекцирани и 
подсушени, след което ги съхранявайте на чисто място.

 Аксесоарите и уредът трябва да бъдат почиствани според описанието в т. 9 Почистване, поддръжка и съхранение в тази инструкци.
 Винаги почиствайте небулизатора и съставните му части от остатъци от лекарствени вещества и измиващи средства. Никога не 
оставяйте почистващ разтвор в пулверизатора, накрайника или.

 Небулизаторът и съставните му части не бива да се сушат в микровълнова фурна, със сешоар или с помощта на други битови уреди.
 При използване не покривайте небулизатора с одеяло, кърпа и т.н. Никога не го използвайте, докато устройството не бъде 
ремонтирано.16. не поставяйте прибора на места, където има опасност от прекъсване на достъпа на въздух към тези отвори.

 Съхранявайте уреда на място, недостъпно за деца. Уредът съдържа дребни детайлиу които могат да бъдат погълнати от детето. 
Детето може да се оплете в кабела / въздушната тръбичка и да се задуши. Децата и хората с ограничени възможности могат да 
използват уреда само под надзора на възрастни.

 Не излагайте уреда на въздействието на вредни изпарения или летливи вещества.
 Не наливайте в пулверизатора повече от 8 ml лекарствен разтвор.
 По време на използване на наклонявайте пулверизатора на повече от 45 градуса, не го тръскайте.
 Не прегъвайте въздушната тръбичка както по време на съхранение, така и по време на използване на небулизатора.
 Не изпускайте уреда и не го повреждайте.
 Не блокирайте капака на въздушния филтър.
 Уредът е одобрен само за използване от човек. Използвайте го само по предназначение.

Опасност от токов удар
 Използвайте само оригинални аксесоари и компоненти.
 Уредът не е защитен от проникване на течност, така че не го мокрете.
 Не бива да докосвате уреда с мокри ръце.
 Не бива да излагате уреда на въздействието на природни фактори.
 Преди почистването на уреда той трябва да бъде изключен от електрическия контакт.
 Уредът трябва да бъде изключван от електрическата мрежа след всяко приключване на сеанс от терапията.
 Не махайте пулверизатора при работещ уред.
 Поставяйте уреда на равна, стабилна повърхност по време на използване.
 Не потопявайте уреда във вода.
 Не използвайте уреда, ако са повредени захранващият кабел или щепселът. Смяната на захранващия кабел се извършва само в 
оторизиран сервизен център.

 Не допускайте контакт на захранващия кабел с горещи повърхности.
 Не дърпайте кабела или уреда, за да го изключите от контакта.
 Ремонтът на този уред трябва да се извършва само в сервизни центрове, препоръчани от B.Well. Неспазването на това условие 
може да направи уреда опасен.

Правилното функциониране на уреда може да бъде повлияно от електромагнитни смущения, превишаващи допустимите норми, 
посочени в европейските стандарти. Ако върху този уред въздейства друг електрически уред, преместете го другаде и го включете 
в друг контакт. В случай на неизправност прочетете раздел „11. Таблица на възможни проблеми“. Не отваряйте корпуса на уреда. 
Преди да включите уреда в контакта, убедете се, че работното напрежение на електрическата мрежа съвпада с посоченото на уреда. 
Стойността на работното напрежение на мрежата е посочена на дъното на небулизатора.
Ако работното напрежение, посочено на дъното на небулизатора, не съвпада с напрежението на електрическата мрежа, обърнете се 
към специалист за разрешаване на проблема.
Като цяло не е препоръчително използването на удължители и разклонители. Ако използването им е неизбежно, трябва да 
използвате видове, съвместими с правилата за безопасност. Сглобяването на уреда трябва да се извършва според тази инструкция. 
Неправилното сглобяване може да причини щети на хора, животни или вещи. В такъв случай производителят не носи отговорност за 
причинени щети. Ако решите повече да не използвате уреда, трябва да го изхвърлите в съответствие
с действащите разпоредби. Поставете уреда така, че да може да го изключите лесно.

5. ИЗОБРАЖЕНИЕ НА УРЕДА И ОСНОВНИТЕ МУ ЧАСТИ
1  Корпус на уреда
2  Копче за изключване
3  Конектор за  

       въздушната тръбичка
4  Капак на филтъра
5  Поставка за  

       пулверизатора
6  Вентилационен  

       отвор

Комплект

Комплект Комплект
PRO-110 Set PRO-115 Комплект Комплект

PRO-110
Комплект
PRO-115

  

1. Медицински 
инхалатор 1 бр. 1 бр. 7. Маска за дете 1 бр. 1 бр.

2. Пулверизатор 
Basic 1 бр. 1 бр. 8. Маска за 

бебе   – 1 бр.

3. Въздушна 
тръбичка 1 бр. 1 бр. 9. Филтри 5 бр. 5 бр.

4. Накрайник 1 бр. 1 бр. 10. Чанта за 
съхранение 1 бр. 1 бр.

5. Дюза за 
инхалация през 

носа
1 бр. 1 бр.

    

11. Инструкция 
за експлоатация

12. Гаранционна 
карта

1 бр. 1 бр.

6. Маска за 
възрастен 1 бр. 1 бр. 12. Лепенки   – 2 бр.

Пулверизатор
Благодарение на ефекта Вентури въздухът 2  от околната среда преминава
през отворите 1  в капачето на пулверизатора и се свързва с въздуха,
постъпваш от компресора 3 , за да увеличи скоростта на разпрашаване 
и намали времето за инхалация 4 .

6. ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА РАБОТА
Проверявайте уреда преди всяко използване, за да откриете възможни неизправности и/
или повреди, причинени при транспортиране и/или съхранение. По време на инхалация 
седнете до масата с уреда с изправен гръб и се отпуснете (не сядайте във фотьойл), за да 
не притискате дихателните пътища и намалите ефективността на процедурата.
Консумативите се използват само от един пациент, не се препоръчва едни и същи 
консумативи да се използват от няколко пациента.

 Преди работа с небулизатора внимателно измийте ръцете си.
 Разопаковайте уреда и аксесоарите. Проверете уреда за видими повреди или дефекти, като обърнете особено внимание на 
евентуални пукнатини по корпуса на уреда, които биха могли да оголят електрическите компоненти. Проверете пълен ли е 
комплектът.

 Почистете и дезинфекцирайте пулверизатора, накрайника за уста, дюза за инхалация през носа, маската за лице (ако се използват 
за пръв път и/или след продължително съхранение на уреда и/или ако той се използва от няколко човека). Преди да използвате 
уреда го почистете съгласно точка „9. Почистване, поддръжка и съхранение“.

 Поставете небулизатора на равна стабилна повърхност така, че по време на инхалации да ви е удобно да ползвате пулверизатора, 
аксесоарите и копчето за включване/изключване.

Преди използване на уреда се убедете:
 че всички части са свързани правилно;
 че въздушният филтър е в капака на филтъра;
 че въздушният филтър е чист (ако въздушният филтър е променил
цвета си или е използван дълго време, сменете го с нов).

Подготовка на пулверизатора за работа
1. Отворете пулверизатора, като завъртите капачето

по посока на часовниковата стрелка.
2. Уверете се, че дифузерът е правилно поставен вътре в 

пулверизатора.
3. Налейте необходимото количество лекарство в резервоар 

за лекарство.
4. Затворете пулверизатора, като съберете двете му части и 

завъртите капачето по посока на часовниковата стрелка.

 ВНИМАНИЕ! Резервоарът за лекарства побира от 2 до 8 мл. Ввърху резервоара за лекарства има скала.
Тя служи за приблизителна преценка на обема на лекарствения разтвор. 

Свързване на въздушната тръбичка
Свържете въздушната тръбичка към конектора за въздушна тръбичка на компресора. Другият край на въздушната 
тръбичка свържете към конектора за въздушна тръбичка на пулверизатора. Уверете се, че въздушната тръбичка е 
здраво свързана, за да се избегне изтичане на въздух.

 ВНИМАНИЕ! Докато свързвате въздушната тръбичка, за да не излеете лекарството, дръжте пулверизатора стриктно 
вертикално. Свържете маската или накрайника за уста към пулверизатора.
 Уверете се, че копчето за включване е в положение «изключено»: «O»
 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта (Преди това се уверете, че напрежението на 
електрическата мрежа съвпада с работното напрежение на уреда).

 Включете уреда – положение «I».

7. КАК РАБОТИ ИЗДЕЛИЕТО
Дръжте пулверизатора стриктно вертикално.

 ВНИМАНИЕ! Не наклонявайте пулверизатора на повече от 45 градуса. Ако ъгълът на наклона е повече от 45 градуса, няма да се 
генерира аерозол. Натиснете копчето за включване до положение I. Компресорът ще се включи и ще започне разпрашаване.

Правете инхалациите според предписанията на Вашия лекуващ лекар. Използвайте предписаните от лекаря дюзи.
 ВНИМАНИЕ! Температурата на вдишвания аерозол зависи от температурата на околната среда и температурата на лекарствения 
разтвор. Ако разтворът е съхраняван в хладилник, препоръчително е преди употреба да го оставите да се достигне температура 16-20°C.
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