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  CZ Inhalátor pro děti - beruška PR-821 

 

 

Lékařský vzduchový kompresorový nebulizační systém je lékařský přístroj 

určený k dodávání léků předepsaných lékařem do dýchacích cest v plicích. 

Kombinace nebulizátoru a vzduchového kompresoru poskytuje aerosolovou 

mlhu určenou k inhalaci pacientem pouze pro lékařské ošetření.  

2. Jak nebulizátor funguje? Tento přístroj je kompaktní, snadno se ovládá a 

pohodlně se přenáší. K vytvoření tlaku vzduchu používá jednoválcové 

pístové čerpadlo bez mazání olejem. Vzduch proudí přes vzduchový filtr do 

jednotky vzduchového kompresoru nebulizátoru, ven z tryskového výstupu 

a poté skrz nebulizátor. Hlavní proud vzduchu do jednotky vzduchového 

kompresoru a z ní.  

3. Obsah krabice: 1x kompresor nebulizátoru. 1x vzduchová hadička, 

1x náustek, 1x maska pro dospělé, 1x dětská maska, 1x kelímek na léky, 

5x vzduchové filtry. 

4. Standardní součásti nebulizátoru jsou znázorněny níže na obrázku: 

 

5. Jak se do nebulizátoru vkládá léčivo? Pro vložení léků do nebulizátoru, 

proveďte následující kroky: 1. Otevřete uzávěr (viz obrázek). 2. Naplňte 

pohárek lékem podle pokynů lékaře. Ujistěte se, že množství léku 

nepřesahuje hranici místa pro tekutinu 6 ml. 3. Uzávěr zavřete. 4. Připojte 

náustek/masku.  

Poznámka: Náustek se má používat pouze pro orální inhalaci.  

6. Jak se nebulizátor ovládá  

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 pomocí vzduchové trubice. 5. Zahajte léčbu podle pokynů 

lékaře. 6. Přirozeně se nadechujte a vydechujte. Po ukončení léčby 

nezapomeňte přestat. 7. Po skončení používání vypněte jednotku 

vzduchového kompresoru dříve, než 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: 1. Po odpojení vzduchové hadice odpojte náustek/masku. 

2. Odpojte náustek/masku. Otevřete uzávěr a vyprázdněte nádobku. 

3. Nebulizátor omyjte tekoucí vodou nebo jej na 15 minut namočte do teplé 

vody. Pro důkladnější a hygieničtější čištění přidejte do vody trochu octa. 

4. Před uložením nebulizátor zcela vysušte.  

POZNÁMKA: Nebulizátor ani jeho části nevyvařujte. Mohlo by dojít k jeho 

poškození.  
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8. Kdy mám vyměnit vzduchový filtr?  

Obecně platí, že vzduchový filtr by měl být vyměněn každé tři měsíce nebo 

po 300 použitích. Postup výměny vzduchového filtru: 1. Sejměte kryt filtru. 

2. Vyměňte filtr. 3. Znovu nasaďte kryt filtru.  

Poznámka: Kdykoli se filtr namočí, nechte jej před použitím zcela vyschnout.  

9. Jakou údržbu pro skladování vyžaduje nebulizátor?  

1. S nebulizátorem zacházejte vždy opatrně.  

2. Pokud jej nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové 

zásuvky.  

3. Nebulizátor uchovávejte mimo dosah dětí. 

10. Kdy mohu inhalátor vrátit? 

Inhalátor lze vrátit pouze v původním obalu, a to včetně všech jeho částí. 

Jedná se o hygienický produkt, po jeho vyzkoušení se na něj nevztahuje 

možnost pro odstoupení od smlouvy. Můžete reklamovat během 2 let. 

 

 


