
Návod k použití 

Inhalátor Promedix PR-800 

 

 
POZNÁMKA: Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití výrobku. 
 
1. Co je nebulizátor? 
Systém lékařského vzduchového kompresoru inhalátor je zdravotnický prostředek 
určený k dodávání léky předepsané lékařem do dýchacích cest v plicích. 
Nebulizátor a vzduchový kompresor dohromady poskytují aerosolovou mlhu 
určenou k inhalaci pacientem pro lékařské účely. léčbu. 
 
2. Jak nebulizátor funguje? 
Tento přístroj je kompaktní, snadno se ovládá a pohodlně se přenáší. Používá 
nemastný neslaný mazací jednoválcové pístové čerpadlo, které vytváří tlak 
vzduchu. Vzduch proudí přes vzduch filtrem do vzduchové kompresorové 

jednotky nebulizátoru, ven z tryskového výstupu a poté přes vzduchový filtr do 
vzduchové kompresorové jednotky nebulizátoru. Nebulizátor. 
 
3. Kontrolní seznam pro vybalení: 
Aerosolový nebulizátor, aerosolová hadička, náustek, vzduchový kompresor. 
 
4. Součásti: Součástky, které se používají k rozprašování: 
Standardní součásti nebulizátoru: 
A. Napájecí kabel 
B. Vzduchové otvory 
C. Konektor trubky 
D. Vypínač napájení 
E. Filtr a kryt 
F. Průhledný kryt 
G. Nebulizátor 
H. Ústní nástavec 
I. Velká maska 
J. Malá maska 
K. Vzduchová trubice 
 
5. Jak vložit lék do nebulizátoru? 
Pro vložení léku do nebulizátoru, proveďte následující kroky: 
1. Otevřete uzávěr. 
2. Naplňte pohárek lékem podle předepsaným lékařem. Ujistěte se, že množství 
léků nepřesahuje hranici pro tekuté místo 6 ml (6 cm3)! 
3. Uzavřete uzávěr. 
4. Připojte náustek. 
Poznámka: Náustek je určen k použití pro pouze pro orální inhalaci¨. 
 
6. Jak se nebulizátor ovládá? 
Pro obsluhu nebulizátoru proveďte následující kroky: 
1. Zapojte vzduchový kompresor, ale nepřipojujte nebulizátor. 
2. Ujistěte se, že je vzduchový filtr připojen ke vzduchovému kompresoru. 
3. Zapněte vypínač napájení. 
4. Poté, co vzduchový kompresor po dobu 1-2 minut řádně běží, připojte tryskový 
výstup vzduchového kompresoru ke vstupu nebulizátoru vzduchovou hadicí. 
5. Zahajte léčbu podle pokynů lékaře. 



6. Přirozeně se nadechněte a vydechněte. Po ukončení léčby nezapomeňte 
přestat. 
7. Po skončení používání vypněte kompresorovou jednotku před tím, než ji 
odpojíte vzduchovou hadici. 
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů nebo na místech v 
blízkosti výbušných materiálů. 
 
7. Co mám dělat po použití nebulizátoru? 
Aby váš nebulizátor fungoval správně, proveďte po každém použití následující 
úkony: 
Po odpojení vzduchové hadice odpojte náustek. Otevřete uzávěr a vyprázdněte 
nádržku. Nebulizátor omyjte tekoucí vodou nebo jej na 15 minut namočte do 
teplé vody. Pro důkladnější a hygieničtější čištění přidejte do vody trochu octa. 
POZNÁMKA: Nebulizátor nevyvařujte. Mohlo by dojít k jeho poškození. Před 
uskladněním nebulizátor zcela vysušte. 
 
8. Jak vyměnit vzduchový filtr? 
Obecně platí, že vzduchový filtr by se měl vyměňovat každé tři měsíce nebo po 
300 použitích. Postup výměny vzduchového filtru: Sejměte kryt filtru. Vyměňte 
filtr. Znovu nasaďte kryt filtru. 
 
9. Jakou údržbu pro skladování vyžaduje nebulizátor? 
1. S nebulizátorem zacházejte vždy opatrně. 
2. Pokud nebulizátor nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové 
zásuvky. 
3. Nebulizátor uchovávejte mimo dosah dětí. 
4. Pokud nebulizátor skladujete, neohýbejte vzduchovou hadici. 
5. Pokud svůj nebulizátor skladujete, snažte se jej udržovat v následujícím rozmezí 
prostředí: 
 - Teplota: -40°C-55°C 
 - Relativní vlhkost vzduchu: <95% 
 - Atmosférický tlak: 0,05MPa-0,106MPa. 
6. Pokud je to možné, skladujte nebulizátor v dobře větrané místnosti. 
 
10. Specifikace 

Požadavky na elektrickou energii: AC 230V/50Hz / 120V/60Hz 

Pracovní tlak: >10 PSI / Max >30PSI 

Volný průtok vzduchu: >8L/min (během práce) 

Hladina hluku: <58dB 

Hmotnost: 2.1kg 

Rozměry: 280 × 178 × 100mm 

Elektrická bezpečnost: UL 547 Class B 

Max. doba provozu: 30 min. 

Pracovní teplota: Max: 10°C-40°C 

 
11. Průvodce řešením problémů: 
Příliš velký hluk 
Příčina: Nebulizace je způsobena tím, že se v místnosti objevuje horký vzduch: Příčina: V 
přístroji není žádný filtr. 
Řešení: Nefunguje filtr: Vložte do jednotky filtr. 
Rozprašovač neběží. 
Příčina: Hlavní vypínač kompresoru je vypnutý. 
S: Zapněte jednotku. 
C: Nebulizátor nebyl po předchozím použití vyčištěn. 
S: Vyčistěte jednotku. 
C: Vzduchová hadice je ohnutá. 
S: Odstraňte ohyb nebo zalomení vzduchové hadice. 
C: Filtr je ucpaný. 
S: Vyměňte filtr. 
C: Nezůstaly žádné léky. 
S: Přidejte do šálku příslušné množství léku předepsané lékařem. 
C: Víčko není správně nasazeno. 
S: Znovu nasaďte uzávěr. 
Na vzduchové hadičce se vytvořily kapky vody 
C: Lék byl přeplněn. 
S: Přidejte odpovídající množství léku do pohárku, připojte vzduchovou hadici. 
 ke vzduchovému kompresoru a zapněte přístroj. 
C: Nebulizátor byl umyt, ale nebyl vysušen. 
S: Nebulizátor opakovaně otevírejte a zavírejte prstem, dokud kapky nezmizí. 

POZNÁMKA: V případě jakýchkoli dalších potíží se obraťte na svého prodejce. 
 

 
 


