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1. Vypínač 

2. Rukojeť 
3. Větrací otvory 
4. Filtr 

9. Maska pro 
dospělé 
10. Dětská maska 
11. Náhradní 
vzduchové filtry 

5. Vývod vzduchu 
6. Vzduchová trubice 

7. Lahvička s 
rozprašovačem 
8. Náustek 

CZ Kompresorový inhalátor PR-811 

Prvky nebulizátoru: (ilustrace) 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Poznámka: Před použitím si 
pečlivě přečtěte všechny pokyny. Při používání elektrického výrobku jsou nutná 
následující základní opatření: Upozornění: Pokud si nepřečtete a nedodržíte 
všechna opatření, může dojít ke zranění osob nebo poškození zařízení. 

UPOZORNĚNÍ NA VÝROBEK: 1. Abyste se vyhnuli elektrickému šoku: 
Udržujte jednotku mimo vodu • Neponořujte napájecí kabel ani jednotku do 
kapaliny • Nepoužívejte při koupání • Nesahejte na jednotku, která spadla do vody 
- okamžitě ji odpojte ze zásuvky. 2. Nikdy nepoužívejte jednotku, pokud má 
poškozené části (včetně napájecího kabelu), pokud spadla nebo byla ponořena do 
vody. Ihned jej odešlete do servisního střediska k přezkoumání a opravě. 3. Přístroj 
by neměl být používán tam, kde se používají hořlavé plyny, kyslík nebo aerosolové 
spreje. 4. Před čištěním, plněním a po každém použití odpojte jednotku z elektrické 
zásuvky. 
5. Nepoužívejte jiná příslušenství, pokud to nedoporučuje výrobce. 

PROVOZNÍ UPOZORNĚNÍ: 1. Připojte tento produkt k odpovídající zásuvce napětí 
pro váš model. 2. Nespouštějte tento výrobek bez dozoru. 3. Nikdy nepracujte, pokud 
má tato jednotka poškozený kabel nebo zástrčku, pokud spadla, nebo jakýmkoli 
způsobem do vody, pokud nefunguje správně. Vraťte jej do servisního střediska k 
opravě. 
4. Dojde -li k jakékoli abnormalitě, okamžitě přerušte používání, dokud 
nebude jednotka zkontrolována a opravena. 5. Bezprostředně po použití vždy 
odpojte produkt ze zásuvky. 6. Nikdy neblokujte vzduchové otvory hlavní 
jednotky a neumísťujte je tam, kde by mohly být vzduchové otvory 
zablokovány. UPOZORNĚNÍ PRO SKLADOVÁNÍ: 1. Neskladujte jednotku na přímém slunci, 
vysoké teplotě nebo vlhkosti. 2. Udržujte jednotku mimo dosah malých dětí. 3. Pokud 
jednotku nepoužíváte, vždy ji nechejte odpojenou. 

Upozornění k čištění: 1. Neponořujte jednotku do vody. Mohlo by dojít k 
poškození jednotky. 2. Před čištěním odpojte jednotku z elektrické zásuvky. 3. 
Očistěte všechny potřebné součásti po každém použití podle pokynů v této příručce. 
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4. PROVOZ  

Poznámka: Před prvním uvedením do provozu by měl být inhalátor 
důkladně vyčištěn. 1. Postavte rozprašovač kompresoru na rovný a stabilní 
povrch. Když sedíte, snadno se dostanete k ovládacím prvkům. 2. Otevřete 
průhledný kryt a vyjměte vnitřní příslušenství. Důležité: Před prvním 
uvedením do provozu by měl být rozprašovač důkladně vyčištěn podle 
„Postupů čištění“ v příručce. 3. Jemně otočte horní část nebulizátoru proti 
směru hodinových ručiček, aby se rozprašovač rozebral. 4. Naplňte spodní 
část nebulizátoru léky předepsanými lékařem. Ujistěte se, že je kužel 
vložen do spodní části. 5. Jemně otočte horní část ve směru hodinových 
ručiček, abyste znovu sestavili nebulizátor. Ujistěte se, že obě části dobře 
sedí. 6. Připojte jeden konec vzduchové trubice k 
základna nebulizátoru. 7. Připojte druhý konec vzduchové trubice ke konektoru 
vzduchové trubice umístěnému na přední straně kompresoru. 8. Připevněte náustek 
nebo masku podle svého výběru k horní části nebulizátoru. 9. Zapojte napájecí 
kabel do vhodné elektrické zásuvky. V této fázi zkontrolujte, zda je vypínač ve stavu 
„VYPNUTO“. 10. Stisknutím vypínače zahájíte předepsanou léčbu. 

Důležité: Motor kompresoru má tepelnou ochranu, která vypne jednotku před 
přehřátím jednotky. Když tepelná ochrana vypne jednotku, prosím: a. Vypněte 
jednotku. b. Odpojte jednotku z elektrické zásuvky. C. Před dalším ošetřením 
počkejte 30 minut, než motor vychladne. Zajistěte, aby vzduchové otvory nebyly 
ucpané. 11. Po ukončení léčby vypněte jednotku a odpojte ji z elektrické zásuvky. 

5. ČIŠTĚNÍ: Doporučuje se, aby se rozprašovač, náustek a maska po každém použití 
důkladně vyčistily horkou vodou a po posledním ošetření dne vyčistily jemným čisticím 
prostředkem. Pokud váš lékař nebo respirační terapeut určí jiný postup čištění, postupujte 
podle jeho pokynů. 

Máchání (po každém ošetření): 1. Odpojte vzduchovou trubici, inhalátor, náustek 
a masku. 2. Jemným otočením rozprašovače otevřete. 3. Vypláchněte 
rozprašovač, náustek a masku vodou. 4. Vysušte je čistým měkkým ručníkem 
nebo ho nechte uschnout na vzduchu. 5. Zcela nebulizátor znovu sestavte a vložte 
tyto části do suché uzavřené nádoby. 

Dezinfekce: Pokud lékař neurčí jinak, proveďte při dezinfekci inhalátoru 
následující kroky. Po posledním ošetření dne se doporučuje dezinfikovat 
jednotku. 1. Použijte jeden díl bílého octa se třemi díly destilované vody. 
Ujistěte se, že smíšený roztok stačí k ponoření 

rozprašovač, náustek a maska. 2. Dokončete kroky oplachování 1-3. 3. 
Nebulizátor, náustek a masku omyjte v teplé vodě a jemném saponátu. 
Poté je omyjte v horké vodě z vodovodu. 4. Ponořte tyto části na třicet 
minut do roztoku octa a vody. 5. Proveďte kroky máchání 3-5. 

Čištění kompresoru: Výměna filtru 1. Otírejte denně vlhkým hadříkem. 
2. Nepoužívejte žádné práškové čisticí prostředky nebo mýdlové podložky, 
které by mohly poškodit povrchovou úpravu. 1. Nepoužívejte bavlnu ani jiné 
materiály. Neumývejte ani nečistěte 
filtr. Používejte pouze filtry. A nepracujte bez filtru. 2. Filtr měňte každých 30 dní 
nebo když filtr zešedne. 3. Postup při výměně: A. Sejměte kryt filtru B. Vyměňte 
použitý filtr za nový. C. Nasaďte kryt filtru. 

6. VÝMĚNNÉ DÍLY A VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Náhradní díly jsou k dispozici u místního 
prodejce nebo je lze objednat poštou. Volitelné příslušenství zahrnuje masku pro dospělé a inhalátor dětského 
dudlíku. Inhalátor dudlíku umožňuje dítěti snadno přijímat aerosolové ošetření normálním dechem. 

7. SPECIFIKACE 

Napájení AC: 110V/120V/220V/230V 50/60HZ 

Spotřeba energie: 180 VA Max 

Kapacita léku: 10 ml 

Velikost částic: 0,5 až 10 um 

MMAD: 3 um 

Úroveň zvuku: <55 dB 

Průměrná míra rozprašování: > 0,3 ml/min (2% fyziologický roztok) 

Rozsah tlaku kompresoru: 29 až 52 Psi / 200 až 360 Kpa / 2 až 3,6 baru 

Rozsah provozního tlaku: 11,6 až 19 Psi / 80 až 130 Kpa / 0,8 až 1,3 

baru Rozsah průtoku litru: 5,0 až 8,0 l / min 

Rozsah provozních teplot: 10 ° C až 40 ° C (50 ° F až 104 ° F) 

Rozsah provozní vlhkosti: 10 až 90% relativní vlhkosti 

Rozsah teplot skladování: -25 ° C až 70 ° C (-13 ° F až 158 ° F) 

Rozsah skladovací vlhkosti: 10 až 95 % relativní vlhkosti 

Rozměr (D x Š x V): 185 mm × 110 mm × 180 mm 

Čistá hmotnost / hrubá hmotnost: 1,5 kg / 1,8 kg 

 


