
Návod na použitie:  

ProMedix PR-800  
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PR-800 je kompaktný inhalátor pre astmatikov a alergikov, ktorý výborne poslúži na 

zvlhčovanie horných aj dolných dýchacích ciest. Inhalátor Promedix PR-800 bol navrhnutý 

na podávanie predpísaného lieku na profylaktické a terapeutické účely pri ochoreniach 

dýchacích ciest, ako je astma, alergia, pneumónia, nachladnutie a iné. Vďaka vhodne 

zvoleným parametrom je ideálny pre deti aj pre celú rodinu.  

Zariadenie je určené na intenzívne používanie na doma. Rozprašovač atomizuje liekový 

roztok vo forme aerosólu (hmly), ktorý je inhalovaný maskou alebo náustkom. 

Indikácie: 

Horné dýchacie cesty: 

 alergická rinitída  

 zápal palatinových mandlí  

 chronická rinitída a hrdlo  

 zápal nosa, hrdla, hrtan s hnisavými a slizníckymi sekrétmi  

 zápal bočných sínusov - chronická laryngeálna astma  

 stav vyčerpania hlasu  



 perorálna mykóza - hrdla a hrtanové mykózy  

 pooperačné stavy v oblasti nosa a sínusov  

Dolné dýchacie cesty:  

 recidivujúca bronchitída  

 chronická bronchitída  

 bronchiálna astma  

 sínusový-bronchiálny syndróm  

 pneumocystóza - stavy po pneumónii  

 plesňové infekcie dýchacieho systému  

 emfyzém a pneumokín so symptómami bronchitídy 

 

Obsluha kompresorového inhalátora: 

Poznámka: pred prvým použitím by sa mal rozprašovač dôkladne vyčistiť 

1. Umiestnite rozprašovač kompresora na rovný a stabilný povrch. Uistite sa, že sa 

môžete ľahko dostať k ovládacím prvkom, keď sedíte. 

2. Otvorte priehľadný kryt a vyberte vnútorné príslušenstvo. Dôležité: Pred prvým 

použitím by mal byť rozprašovač dôkladne vyčistený a podľa pokynov v časti 

„Postupy čistenia“ v príručke. 

3. Jemne pootočte hornú časť rozprašovača proti smeru hodinových ručičiek, aby sa 

rozprašovač rozložil. 

4. Naplňte spodnú časť rozprašovača liekmi predpísanými lekárom. Uistite sa, že kužeľ 

je vložený do spodnej časti. 

5. Jemne pootočte hornú časť v smere hodinových ručičiek, aby ste zostavili 

rozprašovač. Uistite sa, že dve časti dobre zapadajú. 

6. Pripojte jeden koniec vzduchovej trubice k základni rozprašovača. 

7. Pripojte druhý koniec vzduchovej trubice ku konektoru vzduchovej trubice 

umiestnenému na prednej strane kompresora. 

8. Pripojte náustok alebo masku podľa vášho výberu k hornej časti rozprašovača. 

9. Pripojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky. Uistite sa, že v tejto fáze je 

hlavný vypínač vypnutý. 

10. Stlačením vypínača spustite predpísané nastavenie. 

 

Popis častí inhalátora: 

1.Nebulizační nádoba 

2.Tryska 

3.Náústek 

4.Vzduchový filter 

5. Hadica 

7.Výstup vzduchu z inhalátoru 



8.Prostor vzduchového filtra 

9.Hlavní vypínač 0 / I 

10.Napájací konektor 

11 maska 

12.Sieťový napájací zdroj 

 

Prevádzkové upozornenia 

 

• V priebehu používania inhalátora deťmi alebo osobami so zníženými zmyslovými 

schopnosťami zaistite dohľad. 

• Chráňte oči  

• Maximálna kapacita nádobky by nemala by byť preplnená 

• Nepoužívajte tento prístroj pri riadení motorového vozidla. 

• Pokiaľ dôjde ku akejkoľvek potiaži, problému okamžite prestaňte prístroj používať. 

 

Skladovanie: 

 

• Neskladujte prístroj na priamom slnečnom žiarení, pri vysokej teplote vlhkosti.  

• Udržujte prístroj mimo dosah malých detí.  

• Vždy majte prístroj odpojený od elektrickej siete, pokiaľ nie je používaný. 

 

Čistenie upozornenie: 

 

• Skontrolujte pred každým použitím vzduchový filter, rozprašovač, náustok a dalšie.  

• Neponorujte prístroj do vody ani inej kvapaliny. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja. 

• Pred čistením odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky. 

• Vyčistite všetky potrebné diely po každom použití, ako je uvedené v tejto príručke. 

• Po ukončení terapie vždy zlikvidujte zvyšky liekov 

• Pre každú terapiu použite vždy čerstvé liečivo 

• Vzduchovú trubicu nechajte vždy vyschnúť 

 

Technická špecifikácia: 

 Napájanie: AC230V / 50Hz  

 trieda ochrany: UL 547 trieda B  

 Nebulizačný výkon - 8L / min. (počas prevádzky)  

 Max. nepretržitá doba práce: 30 min.  

 Pracovná teplota: 10 ° C až 40 ° C  

 Váha: 2,1 kg  

 Úroveň hlasitosti: <58 dB  

 Rozmery: 280 x 178 x 100 mm  

 Rozsah vlhkosti: 10 až 90% relatívnej vlhkosti  

 Podmienky skladovania: -25 ° C až 70 ° C  

 Vlhkosť pri skladovaní: 10 až 95% relatívnej vlhkosti  



 

Balenie obsahuje:  

 1 x Inhalátor Promedix PR-800  

 1 x Nebulizačný set  

 1 x Maska  

 2 x Filter 

 


