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CZ Návod k produktu 47186 
Inhalátor Promedix PR-820 sada masky a filtry 
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POZNÁMKA: Před použitím si pozorně přečtěte pokyny. 

1. Co je to nebulizátor? 

Systém nebulizátoru Medical Air Compressor je zdravotnický prostředek určený k dodávání léků 

předepsaných lékařem do dýchacích cest plic. Kombinace nebulizátoru a vzduchového kompresoru 

poskytuje aerosolovou mlhu pro inhalaci pacienta pro lékařské účely 

2. Jak funguje nebulizátor? 

Tato jednotka je kompaktní, snadno ovladatelná a pohodlně se nosí. K vytváření tlaku vzduchu 

používá jednoválcové pístové čerpadlo bez oleje. Vzduch proudí vzduchovým filtrem do vzduchové 

kompresorové jednotky nebulizátoru, z výstupu trysky a poté skrz nebulizátor. 

3. Kontrolní seznam pro vybalení: 

Aerosolový nebulizátor, aerosolové trubice, ústní část, vzduchový kompresor. 
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4. Součásti: 

 

 

 

Komponenty standardního nebulizátoru: 

A. Napájecí kabel 

B. Vzduchové otvory 

C. Trubkový konektor 

D. Vypínač 

E. Filtr a kryt 

F. Průhledný kryt 

G. Nebulizátor 

H. Náústek 

I. Velká maska 

J. Malá maska 

K. Vzduchová trubice 
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5. Jak vložím léky do nebulizátoru? 

Chcete-li vložit lék do nebulizátoru, udělejte 

následující: 

1. Otevřete víčko. 

2. Naplňte šálek lékem podle pokynů lékaře. 

Ujistěte se, že léčivý přípravek nepřekračuje 

linii tekutého místa 6 ml (6 ml)! 

3. Zavřete víčko. 

4. Připojte náustek. 

Poznámka: Náustek je určen pro pouze orální 

inhalace.  

6. Jak mohu ovládat nebulizátor? 

Nebulizátor provozujete takto: 

1. Připojte vzduchový kompresor, ale nepřipojujte nebulizátor. 

2. Ujistěte se, že je vzduchový filtr připojen ke vzduchovému kompresoru. 

3. Zapněte hlavní vypínač. 

4. Poté, co vzduchový kompresor řádně běží po dobu 1–2 minut, připojte vývod proudu vzduchového 

kompresoru ke vstupu nebulizátoru pomocí vzduchové hadice. 

5. Zahajte léčbu podle pokynů svého lékaře. 

6. Přirozeně se nadechněte a vydechněte. Po ukončení léčby nezapomeňte přestat. 

7. Po dokončení používání vypněte jednotku vzduchového kompresoru před odpojením vzduchové 

hadice. 

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte v blízkosti hořlavých předmětů nebo v blízkosti výbušných materiálů. 

7. Co mám dělat poté, co jsem použil nebulizátor? 

Aby váš nebulizátor fungoval správně, po každém použití proveďte následující: 

Po odpojení vzduchové hadice odpojte náustek. Otevřete víčko a vyprázdněte hrnek. Nebulizér 

omyjte tekoucí vodou nebo namočte do teplé vody po dobu 15 minut. Pro důkladnější a hygienické 

čištění přidejte do vody trochu octa. 

POZNÁMKA: Nebulizátor nevařte. Mohlo by to poškodit. Vysušte nebulizátor před uložením úplně. 

8. Jak vyměním vzduchový filtr? 

Obecně by měl být vzduchový filtr vyměňován každé tři měsíce nebo po 300 použitích. Výměna 

vzduchového filtru: Sejměte kryt filtru. Vyměňte filtr. Znovu nasaďte kryt filtru. 
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9. Jakou údržbu pro skladování vyžaduje nebulizátor? 

1. S nebulizátorem zacházejte vždy opatrně. 

2. Pokud zástrčku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky. 

3. Uchovávejte nebulizátor mimo dosah dětí. 

4. Pokud nebulizátor skladujete, neohýbejte vzduchovou hadici. 

5. Pokud svůj nebulizátor skladujete, zkuste jej udržovat v následujících rozmezích prostředí: 

  • Teplota: -40 ° C - 55 ° C 

  • Relativní vlhkost: <95% 

  • Atmosférický tlak: 0,05 MPa - 0,106 MPa. 

6. Pokud je to možné, uložte nebulizátor do dobře větrané místnosti. 

10. Specifikace: 

Elektrické požadavky: AC 230 V / 50 Hz / 120 V / 60 Hz 

Pracovní tlak: > 10 PSI 

Volné proudění vzduchu: > 8L / min (podczas pracy) 

Hladina zvuku: <60 dB 

Hmotnost: 2,1 kg 

Velikost: 300 x 180 x 120 mm 

Elektrická bezpečnost: UL 547 třída B 

Max. pracovní čas: 30 min. 

Pracovní teplota: 10 ° C až 40 ° C 

 

11. Průvodce řešením problémů: 

Příliš mnoho hluku 

Příčina (C): V jednotce není filtr. 

Řešení (S): Vložte filtr do jednotky. 

Nebulizátor nefunguje. 

C: 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 veškeré ohyby nebo zlomy ve vzduchové hadici. 

C: Filtr je ucpaný. 

S: Vyměňte filtr. 
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C: Nezůstal žádný lék. 

S: Do šálku přidejte odpovídající množství léku předepsaného lékařem. 

C: Víčko není správně připojeno. 

S: Znovu nasaďte víčko. 

Na vzduchové hadici se vytvořily kapky vody 

C: Léky byly přeplněné. 

S: Přidejte přiměřené množství léku do šálku, připojte vzduchovou hadici 

  do vzduchového kompresoru a zapněte jednotku. 

C: Nebulizátor byl promyt, ale nebyl vysušen. 

S: Nebulizátor opakovaně otevírejte a zavírejte prstem, dokud kapky nezmizí. 

POZNÁMKA: Ohledně dalších potíží kontaktujte svého prodejce. 

 

 


