
PRO-110
PRO-115
IНГАЛЯТОР МЕДИЧНИЙ

IM
_P
RO

-1
10
_1
15
_U
A_
06
21

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ВИРОБУ
Тримайте розпилювач строго вертикально.

 УВАГА! Не нахиляйте розпилювач більш, ніж на 45 градусів. Якщо кут нахилу більше 45 градусів, лікарський засіб 
може витекти в рот.

Натисніть на вимикач, щоб він знаходився в положенні «I». Компресор включиться і почнеться розпорошення.
Проводьте інгаляцію відповідно до приписів Вашого лікаря.  
Використовуйте запропоновані лікарем насадки.

 УВАГА! Температура вдихуваного аерозолю залежить від температури навколишнього середовища і температури 
лікарського розчину. Якщо розчин зберігався в холодильнику, перед вживанням його рекомендується довести до 
температури 16-20°С.

Використання мундштука:
Візьміть мундштук в рот і під час інгаляції дихайте рівно.
Для лікування нижніх дихальних шляхів у дорослих і дітей старше 5 років рекомендується використовувати мундштук.

Використання масок:
Одягніть маску таким чином, щоб вона закривала ніс і рот, і проводьте інгаляцію лікарського засобу. Вдихайте і видихайте 
через маску. Для лікування верхніх дихальних шляхів рекомендується використовувати маску. Вона дозволяє зрошувати всю 
порожнину носа, глотки, а також гортань і трахею. Дітям від 1 року до 5 років рекомендується використовувати дитячу маску. 
Дітям до 1 року – дитячу.
Після завершення інгаляції вимкніть прилад, перемістивши вимикач в положення «О», вимкніть прилад від електромережі. 
Очистіть небулайзер і комплектуючі згідно з пунктом «9. Очищення, догляд і зберігання ». У повітряному шлангу може 
утворитися конденсат. У разі його появи, від’єднайте повітряний шланг від розпилювача, включите компресор і просушіть 
повітряний шланг до видалення рідини.

 УВАГА! Не зберігайте повітряний шланг, якщо в ньому залишилися конденсат або волога. Це може привести до 
бактеріальної інфекції.

Вимкніть прилад від електричної розетки. Після процедури необхідно прополоскати рот кип’яченою водою кімнатної 
температури, а якщо ви використовували маску – промити очі і обличчя водою.

 УВАГА! Прилад може працювати протягом 30 хв без перерви, після чого йому необхідно дати охолонути протягом 30 хв.

8. ЗАМІНА ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА
Повітряний фільтр підлягає заміні в разі його механічного пошкодження або сильного забруднення.
При нормальних умовах експлуатації повітряний фільтр повинен бути замінений приблизно після 500 годин роботи або після 
року використання.
Рекомендується періодично перевіряти повітряний фільтр (після 10-12 процедур) і, якщо фільтр придбав сірий / коричневий 
колір або став вологим, замініть його.

1. Поверніть кришку повітряного фільтра проти годинникової стрілки (тільки для PRO-115)
2. Потягнувши вгору, витягніть камеру повітряного фільтра з приладу
3. Зніміть повітряний фільтр (наприклад, за допомогою пінцета) і встановіть новий
4. Встановіть камеру повітряного фільтра назад
5. Поверніть кришку за годинниковою стрілкою для фіксації (тільки для PRO-115)
 УВАГА! Використання забрудненого фільтра або фільтра, виготовленого з іншого матеріалу, наприклад бавовни, може 
привести до поломки приладу.

Використовуйте тільки оригінальні фільтри B.Well для даного приладу.
 Не вмикайте прилад, якщо фільтр відсутній.
 Не намагайтеся мити або очищати фільтр. Якщо фільтр намок, замініть його.
 Не міняйте фільтр під час роботи приладу.
 Щоб запобігти закупорку кришки повітряного фільтра, регулярно мийте її.
 УВАГА! Повітряний фільтр не можна чистити або мити.

9. ОЧИЩЕННЯ, ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ
Очищення приладу і комплектуючих
Очищення приладу потрібно проводити з використанням м’якої сухої тканини і без використання абразивних засобів для 
чищення.

 УВАГА! Проводячи очищення, упевніться, що на внутрішні деталі приладу не потрапляє рідина і що прилад відключений 
від електромережі.

Уважно дотримуйтесь інструкцій по очищенню і дезінфекції комплектуючих, тому що  це важливо для роботи приладу та 
ефективності процедури.

 УВАГА! Перед першим використанням приладу і після кожної процедури необхідно проводити обробку всіх 
комплектуючих, згідно з такими вказівками:

 Відкрийте розпилювач, повернувши кришку розпилювача проти годинникової стрілки, зніміть дифузор і злийте залишки 
ліків.

 Промийте всі частини розібраного розпилювача, мундштук і насадку для інгаляції через ніс водопровідною водою, потім 
опустіть в киплячу воду на 5 хвилин.

 Зберіть розпилювач, підключіть його до повітряного шлангу. Увімкніть прилад і дайте йому попрацювати 10-15 хвилин, 
або просушіть, виклавши на чисте паперовий рушник.

 Маски і повітряний шланг потрібно мити теплою водою. Маски і повітряний шланг не можна кип’ятити і очищати з 
допомогою авто клавірування!

Стерилізація:
 використовуйте холодну дезінфікуючу рідину, дотримуйтесь інструкцій виробника рідини.
 вимийте руки і дістаньте частини приладу з дезінфікуючого розчину, промийте в теплій проточній воді і просушіть, 
виклавши на паперовий рушник.

 не витирайте продезінфіковані частини приладу рушником, не використовуйте для сушки фен, мікрохвильову піч або інші 
побутові прилади. Зовнішню поверхню вологих деталей можна протирати сухою тканиною.

 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути поширення інфекцій, рекомендується проводити дезінфекційну обробку частин 
приладу перед першим використанням і після кожного застосування. Використовуйте для лікування тільки 
препарати, виписані Вашим лікуючим лікарем, і строго дотримуйтесь його вказівок.

Забороняється розкривати прилад. Ремонт даного приладу повинен здійснюватися тільки в центрах технічного 
обслуговування, рекомендованих компанією B.Well.
  ПРИМІТКА: B.Well рекомендує провести заміну розпилювача через 6 -12 місяців в залежності від експлуатації. 

Розпилювач повинен бути замінений, якщо ним не користувалися довгий час, так як він може бути деформований 
або пошкоджений, а дифузор розпилювача може бути забитий сухим ліками або пилом. 
Використовуйте тільки оригінальні розпилювачі B.Well.

Догляд і зберігання
Для того щоб Ваш прилад міг служити Вам довго, дотримуйтесь наступних вказівок:

 не зберігайте прилад при надмірно високій або низькій температурі, підвищеній вологості або під прямими сонячними 
променями;

 не згинайте і не звертайте повітряний шланг.
Температура і вологість зберігання та застосування приладу – див. П. 12 Технічні характеристики. Утилізація приладу і будь-
яких використаних речей повинна здійснюватися відповідно до місцевих нормативних актів.

10. УТИЛІЗАЦІЯ
Продукцію слід утилізувати відповідно до прийнятих норм і не викидати разом з побутовими відходами. Для утилізації 
продукції необхідно звертатися в спеціалізовані організації, які мають дозвіл на проведення утилізації, видане відповідно до 
законодавства Російської Федерації.

11. ТАБЛИЦЯ МОЖЛИВИХ ПОШКОДЖЕНЬ
Зверніться в авторизований Сервісний центр, якщо у Вас є питання по використанню та / або догляду за приладом.
У разі виникнення будь-яких несправностей, уважно вивчіть таблицю і спробуйте їх усунути.

Проблема Рішення
Прилад не включається  Переконайтеся, що прилад добре приєднаний до електромережі

 Переконайтеся, що дотримані зазначені в інструкції тимчасові умови роботи приладу (30 
хвилин працює, 30 хвилин вимкнений).

 Переконайтеся, що кінці повітряного шланга щільно приєднані до приладу і розпилювача.
 Перевірте, що в розпилювач налито необхідну кількість ліків (максимально 8 мл). 
Перевірте, що дифузор розпилювача не забитий.

Прилад не розпорошує 
або розпорошує слабо

У разі якщо прилад не почав працювати правильно, будь ласка, зверніться в авторизований Сервісний центр.
Обслуговування та ремонт
Якщо прилад не працює, зверніться в авторизований Сервісний центр. Не відкривайте прилад. Прилад не має внутрішніх 
деталей, які користувач може ремонтувати сам, внутрішні деталі не потребують догляду і мастилі.

12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Робоча напруга:  230 В, 50 Гц, 1А
Макс. ємність розпилювача:  8 мл
Мін. ємність розпилювача:  2 мл
Розмір частинок (MMAD):  прибл. 3,16 мікрон 
 % частинок <5 мікрон – більше 70%
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Швидкість розпилювання:  0,4 мл / хв
Остаточний об’єм  
розпилювальної камери:  1 мл
Рівень шуму:  54 dB
Вага PRO-110:  1,345 кг (без аксесуарів),  
 1,562 кг (в коробці з аксесуарами)
Вага PRO-115:  1,510 кг (без аксесуарів)  
 1,786 кг (в коробці з аксесуарами)
Максимальний тиск:  2,2 бар
Розміри PRO-110:  137 х 173 х 96 мм
Розміри PRO-115:  224 x 112 x 170 мм
Режим роботи:  30 хв вкл / 30 хв відпочинок
Умови застосування: Температура: MIN +10°C – MAX +40°C
 Вологість: MIN 10% RH – MAX 95% RH
Атмосферний тиск:  700 hPa – 1060 hPa
Умови зберігання: Температура: MIN -25°C – MAX +70°C
 Вологість: MIN 10% RH – MAX 95% RH
Атмосферний тиск:  700 hPa – 1060 hPa

Терміни служби:
Нижче вказані терміни служби за умови, що пристрій використовується для розпилення 2 мл фізіологічного розчину 2 рази на 
день по 5 хв. при кімнатній температурі 23°С.
Компресор (основний блок): не менше 10 років (або ~ 1000 годин)
Розпилювач, повітряний шланг, мундштук, насадка для інгаляції через ніс, маски – 1 рік
Повітряний фільтр – 60 днів

 Клас II захисту від ураження електричним струмом.
 Розпилювач, мундштук і маски типу BF.
 Прилад не захищений від бризок.
 Прилад повинен працювати не довше 30 хвилин, потім бути виключеним протягом 30 хвилин.

Наведені вище дані є орієнтовними, і можуть змінюватися від фізичних властивостей (температури, в’язкості, щільності) 
речовини, що розпорошується.
Можливі зміни технічних характеристик і дизайну приладу з метою їх поліпшення без попереднього повідомлення.

13. ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
ТОВ “ВАШЕ ЗДОРОВ’Я ТРЕДИНГ” від імені B. Well Swiss AG декларує виконання основних вимог до виробу(ів) зазначеного(их) 
вище, згідно Додатку 1 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України №753 від 2 жовтня 2013 року. Технічна документація з підтвердження відповідності зберігається у виробника та його 
уповноваженого представника.
Сертифікат відповідності № PR.597-18, дійсний до 08.10.2023

14. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Гарантійний термін складає 3 роки з дати придбання приладу.
Гарантія не поширюється на комплектуючі, схильні до зносу (розпилювач, повітряний шланг, мундштук, насадку для інгаляцій 
через ніс, маски, повітряні фільтри), а також на упаковку приладу і сумку для зберігання. Гарантія не поширюється на дефекти, 
що виникли внаслідок підключення до електромережі через мережеві адаптери, які не рекомендовані компанією B.Well, а 
також внаслідок перенапруги в електромережі.
При виявленні виробничого дефекту протягом терміну безкоштовного сервісного обслуговування несправний прилад буде 
відремонтовано, а в разі неможливості ремонту замінений безкоштовно.
Дата виробництва вказана на дні інгалятора в серійному номері: перші дві цифри – номер тижня, дві другі цифри – останні 
цифри року виробництва.
Дата виробництва комплектуючих, куплених окремо від приладу, вказана на стікері в номері партії LOT: перші дві цифри – 
номер тижня, дві другі цифри – останні цифри року виробництва.

15. РОЗШИФРУВАННЯ СИМВОЛІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НА УПАКОВЦІ:

UA    Інструкція з Експлуатації  

1. ВВЕДЕННЯ
Шановний покупець, вітаємо Вас з придбанням компресорного небулайзера PRO-110 / PRO-115 компанії B.Well.
Небулайзер компанії B.Well відрізняються високим ступенем надійності. Компресор подає потужний потік повітря в 
спеціальну камеру. Струмінь повітря розбиває лікарський препарат на надмалі частинки. У такому вигляді через маску або 
мундштук лікарський засіб надходить в дихальні шляхи пацієнта.
Компанія B.Well гарантує, що даний прилад виготовлений з високоякісних матеріалів і відповідає чинним національним та 
міжнародним стандартам безпеки.
Небулайзер є медичним приладом, тому використовувати його можна тільки відповідно до вказівок Вашого лікаря. Будь 
ласка, перед використанням приладу уважно вивчіть інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся даних вказівок!

2. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Ваш інгалятор призначений для лікування астми, ХОЗЛ та інших респіраторних захворювань, де під час лікування потрібне 
застосування аерозольних ліків. Будь ласка, проконсультуйтеся з вашим лікарем і / або фармацевтом, щоб визначити, чи 
дозволено застосування ваших ліків для даного інгалятора. При виборі типу, дози і режиму лікування дотримуйтесь інструкцій 
вашого лікаря або медичного працівника.
Механізм дії небулайзера заснований на дисперсному розпиленні лікарського засобу. Купуючи консистенцію аерозолю, 
препарат швидше досягає всіх відділів дихальної системи і надає терапевтичний ефект.
Аеродинамічний розмір часток менше 5 мікрон дозволяє проводити ефективні інгаляції нижніх дихальних шляхів.

3. ПРОТИПОКАЗАННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
В якості препаратів для небулайзерної терапії категорично заборонено застосовувати: 

 речовини та розчини, що містять зважені частки (відвари, суспензії, настої і т.д.). Зважені частинки значно більші, 
ніж частки респирабельної фракції. Використання їх в небулайзері може завдати шкоди здоров’ю; 

 розчини що містять масло (в тому числі ефірні масла). Частинки масел, потрапляючи в нижні дихальні шляхи, 
утворюють дрібні плівки і підвищують ризик розвитку так званих «масляних пневмоній»;

 вогненебезпечні анестезуючі суміші, легко займисті при контакті з повітрям, киснем і закисом азоту; 
 ароматичні речовини.

Використовуйте прилад згідно з тим, як описано в даній інструкції та строго за рекомендаціями Вашого лікаря.

 МЕДИЧНЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
 Даний посібник і виріб не є заміною консультацій, наданих лікарем або іншим медичним працівником. Інформацію, 

що міститься в цьому документі, або даний виріб не можна використовувати для самостійної діагностики чи 
лікування або при виборі ліків. Якщо у вас є або ви підозрюєте, що є, медичні проблеми, негайно зверніться до 
лікаря.

4. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед початком використання, уважно вивчіть інструкцію. Зберігайте її протягом усього терміну служби приладу.
Даний прилад призначений тільки для інгаляційної терапії. Використовуйте прилад згідно даної інструкції і приписам
Вашого лікаря. Будь-яке інше застосування вважається неправильним, а, отже, небезпечним.
Прилад не підходить для використання з вогненебезпечними анестезуючими сумішами, легко займистими при контакті з 
повітрям, киснем і закисом азоту.
Прилад не підходить для анестезії та легеневої вентиляції.
Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли внаслідок неправильного застосування приладу, а також 
внаслідок підключення приладу до електричних установок, що не відповідає стандартам безпеки.

Правила використання небулайзера
У компресорному небулайзері B.Well PRO-110 і PRO-115 може застосовуватися весь перелік лікарських препаратів, 
рекомендованих для небулайзерної терапії.
Тип лікарського засобу, дозу і режим введення може призначити тільки лікар.
Використовуйте ті види насадок з комплекту небулайзера, які рекомендовані Вашим лікуючим лікарем в залежності від. 
Використовуйте насадку для інгаляції через ніс тільки в разі, якщо вона рекомендована до використання Вашим лікуючим 
лікарем. Ніколи не вводьте насадку в ніс, тримайте її якомога ближче до носа.
Перш ніж використовувати лікарський засіб, перевірте, чи є у нього протипоказання до застосування в небулайзере. 

 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
 Уважно стежте за терміном придатності дозволених до використання розчинів. Не використовуйте розчини з 
вичерпаним терміном придатності.

 Щоб уникнути поширення інфекцій, не рекомендується використання одних і тих же комплектуючих різними 
пацієнтами

 Очищення і дезінфекцію комплектуючих необхідно проводити кожен раз після використання приладу, а також, 
якщо ви використовуєте комплектуючі перший раз і / або після тривалого зберігання! Переконайтеся, що деталі 
належним чином продезінфіковані і висушені, після чого зберігайте їх в чистому місці.

 Комплектуючі і прилад необхідно очищати згідно з описом в п.9 Очищення, догляд і зберігання даної інструкції
 Завжди очищайте небулайзер і його складові частини від залишків лікарських речовин і миючих засобів. Ніколи не 
залишайте очищувальний розчин в розпилювачі, мундштуці або повітряної трубці!

 Небулайзер та його компоненти не можна сушити в мікрохвильовій печі, феном або за допомогою інших побутових 
приладів.

 Під час використання небулайзера не закривайте повітрозабірники приладу. При використанні не накривайте 
небулайзер ковдрою, рушником, тощо. Не ставте прилад в місці, де існує загроза припинення доступу повітря до 
цих отворів.

 Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці. Прилад містить дрібні деталі, які можуть бути проковтнуті 
дитиною. Дитина може заплутатися в шнурі / повітряному шлангу та задихнутися. Діти і люди з обмеженими 
можливостями можуть користуватися приладом тільки під наглядом дорослих.

 Не піддавайте прилад впливу шкідливих парів або летючих речовин.
 Не наливайте в розпилювач більше 8 мл лікарського розчину.
 Під час використання не нахиляйте розпилювач більш ніж на 45 градусів, не трусіть його.
 Чи не перегинати повітряний шланг як під час зберігання, так і під час використання небулайзера.
 Не кидайте прилад і не піддавайте його пошкодженням.
 Не блокуйте кришку повітряного фільтра.
 Прилад схвалений тільки для використання людиною. Використовуйте його тільки за призначенням.

Небезпека ураження електричним струмом
 Використовуйте тільки оригінальні комплектуючі та аксесуари.
 Прилад не захищений від проникнення рідини, не змочуйте його.
 Не можна торкатися до приладу мокрими або вологими руками.
 Не можна піддавати прилад впливу природних факторів.
 Перед очищенням приладу його необхідно вимкнути і від’єднати від електромережі.
 Відключати прилад від мережі необхідно відразу після припинення сеансу терапії.
 Не від’єднуйте розпилювач при працюючому приладі.
 Ставте прилад на рівну, стійку поверхню під час використання.
 Не занурюйте прилад у воду.
 Не використовуйте прилад, якщо пошкоджений шнур живлення або штепсель. Заміна мережевого шнура повинна 
здійснюватися тільки в авторизованому сервісному центрі.

 Не допускайте контакту мережевого шнура з гарячими поверхнями.
 Не тягніть за шнур або за прилад, щоб відключити його від електромережі.
 Ремонт даного приладу повинен здійснюватися тільки в сервісних центрах, була рекомендована B.Well. 
Недотримання цієї умови може зробити прилад небезпечним.

На правильне функціонування приладу можуть впливати електромагнітні завади, що перевищують допустимі межі, зазначені 
в Європейських стандартах.
Якщо на даний прилад діє інший електроприлад, перемістіть його в інше місце і підключіть до іншої розетки. У разі 
несправності прочитайте розділ «11. Таблиця можливих несправностей».
Не відкривайте корпус приладу.
Перш ніж підключити прилад до електромережі, переконайтеся, що робоча напруга електромережі співпадає з приладі. 
Величина робочої напруги мережі вказана на дні небулайзера. У разі коли зазначена на дні небулайзера робочу напругу не 
збігається з напругою електромережі, зверніться до фахівця для вирішення проблеми.
В цілому, не рекомендується використання подовжувачів і трійників. Якщо їх використання необхідно, використовуйте ті види, 
які відповідають стандартам безпеки.
Збірка приладу повинна проводитися відповідно до даної інструкції. Неправильне збирання може стати причиною нанесення 
шкоди людям, тваринам або речам. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за завдані збитки.
Якщо Ви вирішили більше не користуватися приладом, необхідно утилізувати його згідно з діючими правилами. Встановіть 
прилад таким чином, щоб легко було зробити відключення.

5. ЗОБРАЖЕННЯ ПРИЛАДУ І ЙОГО ОСНОВНІ ЧАСТИНИ
1  Корпус приладу
2  Вимикач
3  Гніздо для повітряного  

 шланга
4  Кришка фільтра
5  Тримач розпилювача
6  Вентиляційний отвір

Комплектація
Комплектуючі

PRO-110
Комплектуючі

PRO-115
Комплектуючі

PRO-110
Комплектуючі

PRO-110

  

1. Інгалятор 
медичний 1 шт. 1 шт. 7. Маска 

дитяча 1 шт. 1 шт.

2. 
Розпилювач 

Basic 
1 шт. 1 шт. 8. Маска для 

немовляти   – 1 шт.

3. Повітряний 
шланг 1 шт. 1 шт. 9. Набір 

фільтрів 5 шт. 5 шт.

4. Мундштук 1 шт. 1 шт. 10. Сумка для 
зберігання 1 шт. 1 шт.

5. Насадка 
для інгаляції 

через ніс 
1 шт. 1 шт.

   

11. Інструкція з 
експлуатації 

12. Гарантій 
талон

1 шт. 1 шт.

6. Маска для 
дорослого 1 шт. 1 шт. 13. Наліпки   – 2 шт.

Розпилювач
Завдяки ефекту Вентурі, повітря 2  з навколишнього середовища проходить  
через відкриті отвори 1  в кришці розпилювача і з’єднується з повітрям,  
що поступає з компресора 3 , тим самим збільшуючи швидкість розпилення  
і зменшуючи час інгаляції 4 .

6. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ
Перевіряйте прилад перед кожним використанням з тим, щоб виявити можливі 
несправності та / або пошкодження, викликані транспортуванням і / або зберіганням. 
При проведенні інгаляції сидіть рівно і спокійно за столом (не в кріслі) для того, щоб 
не стискати дихальні шляхи і не знижувати ефективність процедури. Комплектуючі 
повинні використовуватися тільки одним пацієнтом, не рекомендується використання 
одних і тих же комплектуючих декількома пацієнтами. 

 Перед роботою з небулайзером ретельно вимийте руки.
 Дістаньте прилад і його комплектуючі з коробки. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень або 
дефектів, зверніть особливу увагу на наявність тріщин в корпусі приладу, які можуть оголити електричні 
компоненти. Перевірте цілісність комплектуючих. 

 Очистіть і продезінфікуйте розпилювач, мундштук, насадку для інгаляції через ніс, маску для обличчя (якщо їх 
використовують в перший раз після тривалого зберігання приладу і / або в тому випадку, якщо ними користуються 
кілька людей). Перед тим, як використовувати прилад, очистіть його згідно з пунктом «9. Очищення, догляд і 
зберігання».

 Встановіть небулайзер на рівну стійку поверхню таким чином, щоб при проведенні інгаляцій було зручно 
користуватися розпилювачем, аксесуарами і кнопкою вмикання / вимикання.

Перед використанням приладу переконайтеся:
 що всі деталі під’єднані належним чином;
 що повітряний фільтр знаходиться всередині кришки фільтра;
 що повітряний фільтр чистий (якщо повітряний фільтр змінив колір або використовувався тривалий час, замініть 
його новим).

Підготовка розпилювача до роботи
1. Відкрийте розпилювач, повернувши кришку проти 

годинникової стрілки.
2. Переконайтеся, що дифузор  встановлений 

всередині розпилювача.
3. Залийте необхідну кількість прописаного лікарем 

розчину в ємність для ліків.
4. Закрийте розпилювач, поєднавши дві його 

частини і повернувши кришку за годинниковою 
стрілкою. Переконайтеся, що розпилювач щільно закритий.

 УВАГА! Ємність для ліків вміщує від 2 до 8 мл.  
На ємності для ліків нанесена шкала. Вона служить для приблизної оцінки ємності 
лікарського розчину.

Підключення повітряного шланга
Приєднайте повітряний шланг до гнізда для повітряного шланга компресора. Приєднайте інший 
кінець повітряного шланга до гнізда для повітряного шланга розпилювача. Переконайтеся, що 
повітряний шланг приєднаний надійно, щоб уникнути витоків повітря.

 УВАГА! Під час під’єднання повітряного приєднанні не пролийте ліки, тримайте розпилювач 
строго вертикально.

 Підключіть маску або мундштук до розпилювача.
 Переконайтеся, що вимикач знаходиться в положенні: «О».
 Вставте штепсель в електричну розетку. Перш упевніться, чи напруга в мережі збігається з 
робочою напругою приладу.

 Увімкніть прилад – положення «I».
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