
LightNeb

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Portatīvs membrānas nebulaizers





Pieaugušo maskaBērnu maska 2 AA sārmu baterijas 1,5V

IemutisMedikamentu tvertne
un mesh ierīce

Ierīces sastāvdaļas

Ierīces pamatne

Membrānas vibrācijas  tehnoloģijas aerosola nebulaizers

Paldies par Tavu pirkumu. Mūsu mērķis ir pilnībā apmierināt mūsu klientus
ar progresīviem produktiem elpceļu ārstēšanai.

Lai iegūtu informāciju par mūsu produktiem, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājas
lapu www.flaem.it Lūdzu rūpīgi izlasiet lietošanas, lai pareizi lietotu ierīci.

Paredzētā lietošana:
Šī medicīnas ierīce ir elektroniska aerosola terapijas ierīce, kas paredzēta
medikamentu izsmidzināšanai (mukolītiskie līdzekļi), medikamentu suspensijas,
piemēram, kortekosteroīdi, sāls šķīdums (NaCl), ko rekomendējis, izrakstījis
vai ieteicis ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli.

Šo ierīci var izmantot medicīnas iestādēs-slimnīcās, klīnikās, kā arī mājas apstākļos.
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1A – Ieslēgšanas poga
1B – Bateriju nodalījuma aizsargvāciņš
1C – Bateriju nodalījuma vāciņa ākis
1D – Bateriju nodalījums
2A – Maskas vai iemuša uzlikšanas vieta
2B – Medikamentu nodalījuma vāciņš

2C – Poga medikamentu nodalījuma noņemšanai
2D – Āķis medikamentu vāciņam

• Šī ierīce paredzēta arī tiešai pacienta lietošanai.
•  Kā ar jebkuru elektrisku ierīci, īpaši bērnu klātbūtnē, LightNeb

paredz noteiktus piesardzības pasākumus.
•  Ierīci nedrīkst izmantot kā rotaļlietu. Lūdzu neatstājiet bez uzraudzības,

kad ierīci lieto bērns.
•  Ja ierīci lieto bērni vai personas, kurām nepieciešama uzraudzība,

vai to klātbūtnē, ir nepieciešama stingra pieaugušā uzraudzība, kurš
ir izlasījis šo instrukciju.

•  Šo produktu nedrīkst lietot pacienti bezsamaņā vai, kuri spontāni neelpo.

•  Dažas ierīces detaļas ir pietiekami sīkas, lai bērns tās varētu norīt;
sargāt ierīci no bērniem bez uzraudzības.

•  Ja ierīce ir bojāta kritiena rezultātā (piemēram, detaļas ir atdalījušās),
neizmantot ierīci un sazināties ar servisa centru.

•  Nelietot citādas beterijas kā vien tādas, kas aprakstītas šajā instrukcijā.
•  Lietot tikai zināmu zīmolu baterijas. Vienmēr nomainīt abas baterijas,

nejaukt jaunas ar lietotām. Sārma AA Ni-MH vai litija baterijas, ja tās
atbilst IEC 60086-4 (ja nav atkārtoti uzlādējamas) un IEC 62133 (ja ir
atkārtoti uzlādējamas).

Uzlādēšanu var veikt izmantojot bateriju lādētāju, kas nav iekļauts šajā

SVARĪGI BRĪDINĀJUMI
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1A – Start button
1B – Battery compartment cover
1C – Battery compartment cover hook
1D – Battery compartment
2A – Shaft coupling accessories
2B – Medication cup lid
2C – Cup release buttons
2D – Cup lid hook

komplektā.
•  Vidējais akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no izmantotā zīmola.
•  Ir ļoti svarīgi izmantot viena zīmola un viena veida baterijas.
•  Ja ierīce netiek lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas, jo tās var oksidēties

un sabojāt ierīces iekšējos kontaktus. Turklāt akumulatorus un ierīci
uzglabājiet atbilstoši uzglabāšanas un transportēšanas temperatūrai, kas
minēta šajā instrukcijā.

•  LightNeb nav piemērots lietošanai, ja tuvumā ir uzliesmojošs anestēzijas
maisījums ar skābekli vai slāpekļa oksīdu.

•  Ierīces korpuss ir paredzēts ierobežotai saskarei ar šķidrumiem
(neiegremdēt). Nemazgājiet ierīci zem tekoša ūdens vai iegremdējot.

•  Neizmantot ierīci dušā vai vannā.
•  Neizmantot ierīci vadot automašīnu vai līdzīgās situācijās, kur jākonce-

ntrē uzmanība un jūs varat nodarīt bojājumus sev vai apkārtējiem,
dzīvniekiem vai objektiem apārt.

•  Nepakļaujiet ierīci un baterijas ārkārtējai temperatūrai. Sargāt ierīci un
baterijas no karstuma avotiem, tiešiem saules stariem un pārmērīgi
karstām un mitrām vietām.

•  Ja ierīce nedarbojas, kā paredzēts, sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru, lai saņemtu paskaidrojumus.

•  Remontu drīkst veikt tikai FLAEM pilnvarots personāls, ievērojot ražotāja
sniegto informāciju. Neatļauts remonts anulē garantiju un var būt bīstams
lietotājam.

•  UZMANĪBU Nepārveidojiet ierīci bez ražotāja atļaujas.

•  Ražotājs, importētājs un pārdevējs ir atbildīgs par drošību, uzticamību,
un veiktspēju tikai tad, ja ierīce tiek izmantota saskaņā ar lietošanas
instrukciju.

•  Mijiedarbība: izmantotie materiāli ir pārbaudīti saskaņā ar bioloģiskās
saderības standartiem (ISO 10993-5 un ISO 10993-10) atbilstoši
Medicīnas ierīču direktīvas 93/42 EEC būtiskajām prasībām. Medicīnas
ierīcē izmantotie materiāli ir bioloģiski saderīgi saskaņā ar Direktīvas
93/42/EK ar grozījumu noteikumiem. Tomēr nevar pilnībā izslēgt alerģisku
reakciju iespējamību.

•  Ja izmantojat nebulaizeru ar vairāku veiu medikamentiem, zāļu atlikumi
ir pilnībā jāiztīra pēc katras lietošanas reizes, lai iegūtu visaugstāko
higiēnas pakāpi un optimizētu ierīces kalpošanas laiku un darbību.

•  Ierīce nesatur detaļas, kuras lietotājs var salabot. Garantija neattiecas
uz baterijām vai bojājumiem, kas radušies nepareizu, izlietotu vai nepar-
eizi uzglabātu bateriju dēļ.

•  Par visām problēmām un/vai neparedzētiem notikumiem saistībā ar
darbību, kā arī par jebkādiem paskaidrojumiem par lietošanu, apkopi vai
tīrīšanu ir jāsazinās ar ražotāju.

•  Izmantojiet tikai oriģinālos Flaem piederumus un rezerves daļas, FLAEM

Uzmanīgi ievērojiet norādījumus sadaļā “TĪRĪŠANA, SANITĀRIJA,
DEZINFEKCIJA" šajā instrukcijā. Tīrīšanai neizmantot spirtu.
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atsakās no jebkādas atbildības, ja tas netiek darīts.
•  Laiks, kas nepieciešams, lai pārietu no saglabāšanas uz ekspluatācijas

apstākļiem, ir aptuveni 2 stundas.

1 - BATERIJU IEVIETOŠANA

1a. Atveriet bateriju nodalījumu (1D),
nospiežot bateriju ndalījum vāciņa āķi (1C)
un, paceļot aizsargvāciņu (1B) bultiņu virzienā.

1b. Ievietojiet divas AA baterijas (6), bateriju
nodalījumā (1D), pārliecinoties, ka ievērojat
polaritāti.

1c. Aizveriet aizsargāviņu (1B), pārliecinoties,
ka tas ir ciet.

BRĪDINĀJUMS!

dezinficētiem kā norādīts 5/6 sadaļā.

Mēs rekomendējam izmantot individuālus piederumus, kā arī ierīci, lai
izvairītos no iespējamā inficēšanās riska.

Lietot tikai ar oriģinālajiem Flaem piederumiem.

2 - SAGATAVOŠANĀS

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms katras lietošanas ierīcei un piederumiem ir jābūt notīrītiem un/vai



Medikamenti ir nekavējoties jāizsmidzina, nedrīkst atstāt tvertnē
medikamentus un/vai to atlikumus.

Rūpīgi nomazgājiet rokas pirms rīkojaties ar nebulaizera sa-
gatavošanu.

Aiz āķīša (2D) paceliet medikamentu nodalījuma vāciņu (2B)
Pilnībā atveriet medikamentu nodalījuma vāciņu (2B)

Iepildiet medikamentus rezervuārā, max kapacitāte 10ml

Aizveriet medikamentu nodalījuma vāciņu (2B)

IERĪCES KONFIGURĀCIJA

Maskas vai iemuša uzlikšanas vietā (2A) pievienojiet
nepieciešamos piederumus:
*iemuti (3)
*bērnu masku (4)
*pieaugušo masku (5)

Ja izmantojat masku, novietojiet uz sejas to kā parādīts attēlā

Brīdinājums



6

4.3 

1A

Pēc ierīces uzstādīšanas, efektīvai terapijai apsēdieties ērtā pozīcijā un
sāciet ārstēšanu.LightNeb ir iespējams izvēlēties starp diviem režīmiem:
"ON DEMAND" (pēc pieprasījuma) un "CONTINUOUS USE" (nepārtraukts)

4.1  Nospiest un atlaist ieslēgšanas pogu (1A),
tā ieslēgsies zilā krāsā un ierīce sāks darboties
CONTINUOUS USE režīmā.

4.2  Nospiest un atlaist ieslēgšanas pogu (1A) un
ierīce tiks izslēgta.
Nospiežot un turot ieslēgšanas pogu (1A) ie-
elpošanas fāzē un atlaižot to izelpas fāzē,
tiek izmantots "ON DEMAND" režīms.

4.4  Ielieciet iemuti (3) mutē. Varat izmantot arī
bērnu masku (4) vai pieaugušo masku (5).

4.5  Lai palielinātu ārstēšanas efektivitāti, elpojiet
lēni un dziļi un pēc ieelpas uz brīdi aizturiet elpu,
lai ieelpotie medikamenti varētu nogulsnēties uz
elpceļiem. Pēc tam lēnām izelpojiet.

4.6  Ierīce izslēgsies automātiski:
- 4.6a pēc  5 minūtēm darbojoties "CONTIN-
UOUS USE" režīmā;

-  4.6b uzreiz pēc ieslēgšanas pogas atlaišanas
"ON DEMAND"  režīmā;

- 4.6c ja medikamentu tvertnē vairs nav šķīduma,
pēc zilo LED gaismas diožu mirgošanas;

4.7  Ja nevēlaties izmantot ierīci ilgāk nekā 5 minūtes
 nolieciet to uz līdzenas virsmas kā parādīts attēlā.

4.8  Pēc katras lietošanas reizes uzglabājiet ierīci ar
piederumiem sausā vietā, sargāt no putekļiem.

4 - LIETOŠANA



IERĪCES IZJAUKŠANA

Vienlaicīgi nospiediet 2C pogas, kas atrodas ierīces sānos

Noņemiet medikamentu tvertni kopā ar mesh ierīci

Rūpīgi notīriet kā aprakstīts TĪRĪŠANA,DEZINFEKCIJAS sadaļā

Pirms un pēc katras lietošanas ierīce un piederumi ir rūpīgi jānotīra un jā-
dezinficē kā aprakstīts zemāk. Ja tas netiek izdarīts, ierīcē var nogulsnēties
mikroorganismi, radot infekcijas risku.
Ierīces tīrīšanai NEIZMANTOJIET spirtu vai citus šķīdinātājus,

TĪRĪŠANA piederumi, medikamentu trauciņš, mesh ierīce:

MAZGĀŠANA:
Remdenā, dzeramajā ūdenī nomazgājiet komponentus
2-3-4-5 ar maigu, neabrazīvu trauku mazgāšana līdzekli.
Rūpīgi noskalojiet zem tekoša ūdens, lai noskalotu
mazgāšanas līdzekļa atlikumus.

TĪRĪŠANA, SANITĀRIJA, DEZINFEKCIJA
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PUSH

1A

WARNING This operation is very important be-
cause it avoids limescale deposit in the mesh 
microholes, which could compromise the cor-
rect nebulisation in the subsequent therapeu-
tic application.

 WARNING
Do not immerse the Device Body (1) in water 
and do not wash it under running tap water.

6.1.2 ŽĀVĒŠANA:
6.1.2.a Pēc visu komponenšu mazgāšanas
un noskalošanas, nokratiet, lai noņemtu lieko
ūdeni un salieciet tos kā norādīts nākamajā
sadaļā IERĪCES SALIKŠANA ATPAKAĻ.
Lai izvairītos no ūdens nogulsnēšanās medikamentu
trauciņā (2), nospiediet pogu 1A un gaidiet, kad
ierīce pātrauks izsmidzināšanu, tad izslēdziet
ierīci.

6.1.2.b Lai pabeigtu visu piederumu žāvēšanu,
atstājiet tās brīvi izkārtotas uz salvetes
sausā vietā, kā norādīts attēlā.

6.2 ierīces pamatnesTĪRĪŠANA

Izmantojiet antibakteriālā līdzeklī viegli
samitrinātu drānu, lai notīrītu ierīces pamatni(1).
Noslaucīt ar papīra dvieli.

Šī darbība ir ļoti svarīga, lai izvairītos no kaļķakmens
nogulsnēšanos mesh sieta mikrocaurumiņos.
Tas var apdraudēt pareizu izsmidzināšanu turpmākajās
lietošanas reizēs.

NEIEGREMDĒT IERĪCES PAMATNI (1) ŪDENĪ!
NEMAZGĀT ZEM TEKOŠA ŪDENS!



SANITĀRIJA

ŽĀVĒŠANA

skatīt 6.1.2 punktu

DEZINFEKCIJA

Iegremdēt medikamentu tvertni un mesh ierīci (2)
un piederumus 3-4-5 50% ūdens un 50% baltvīna
etiķa šķidumā uz vismaz 30 sekundēm.
Pēc tam rūpīgi noskalot zem tekoša ūdens.

PIEDERUMI,
KO DRĪKST
DEZINFICĒT

METODE A B C D

IEMUTIS

MEDIKAMENTU
TVERTNE UN
MESH IERĪCE

PIEAUGUŠO UN
BĒRNU MASKA

JĀ JĀ JĀ JĀ

JĀJĀJĀJĀ

JĀNĒ
JĀ JĀ

Reizi nedēļā
max 20 cikli

Reizi nedēļā
max 20 cikli

Elektrolītiskais
hloroksidētājs

Glutāraldehīda
bāzes
dezinfektants
(Korsolex 4%,
 15min)

Ierīce zīdaiņu
pudelīšu
dezinefekcijai
ar tvaiku

NE mikroviļņu
 krāsns

Vārīšana ar
 demineralizētu
vai destilētu
 ūdeni

A Metode: Tvaika dezinfekcija

Dezinficējiet tabulā norādītos piederumus,
izmantojot zīdaiņu pudelīšu dezinfekcijas procedūru

(ne mikroviļņu krāsnī), apstrādes laiks vismaz 15 minūtes.
Izmantojiet demineralizētu vai destilētu ūdeni, lai izvairītos
no kaļķakmens nogulsnēm uz izsmidzināšanas galviņas.

Rūpīgi izlasiet lietošanas ierīces instrukciju, pievēršot uzmanību
nepieciešamajam ūdens daudzumam un dezinfekcijasmetodei.



B Metode: dezinfekcija, izmantojot vārīšanu
Dezinficējiet tabulā norādītos piederumus, vārot tos

10 minūtes; izmantojiet demineralizētu vai destilētu ūdeni,
lai izvairītos no kaļķakmens nogulsnēm uz izsmidzināšanas
galviņas.

Pirms nākamās lietošanas, nogaidiet, kad
piederumi ir atdzisuši un nožuvuši.

C Metode: Ķīmiskā dezinfekcija

Izmanojiet glutāraldehīdu bāzes dezinfektantu:
iegremdējiet medikamentu tvertni (2) un piederumus (3-4-5)
šķīdumā, sekojot dezinfekcijas līdzekļa ražotāja norādījumiem
par izturēšanas laiku.

Alternatīvi:

Izmanojiet dezinfekcijas līdzekli ar

elektrolītisku hlora oksidētāju (aktīvā viela nātrija hipohlorīts):
iegremdējiet piederumus 3-4-5 šķīdumā, ievērojot ražotāja norādījumus.

IZŅEMOT MEDIKAMENTU TVERTNI UN MESH IERĪCI (2)

Atstājiet piederumus iegremdētus dezinfekcijas līdzekļa ražotāja
norādīto laiku un norādītajā koncentrācijā

Izņemiet piederumus un noskalojiet tos zem  liela daudzuma
tekoša dzeramā ūdens.

ŽĀVĒŠANA:
Rūpīgi veiciet darbības, kas aprakstītas 6.1.2.lietotāja
rokasgrāmatas sadaļā

Iznīciniet dezinfekcijas līdzekli saskaņā ar ražotāja norādījumiem.



11

7 - DEVICE REASSEMBLY

7.1 Insert the medication cup and mesh unit (2) 
into the device body (1) using the guide (A).
Make sure that the accessory shank is on the 
same side as the button.

7.2 Push until both parts are fully engaged.

7.3 close the lid of the medication cup (2B).

A

CLICK

2B

IERĪCES SALIKŠANA DARBA KARTĪBĀ

Ievietojiet medikamentu tvertni un mesh ierīci (2) ierīces
pamatnē (1), sekojot instrukcijai (A).

Pārliecinieties, ka piederumu "kāja" atrodas tajā pašā pusē,
kur poga.

Spiediet līdz abas daļas pilnībā nofiksējas.

Aizveriet medikamentu tvertnes vāciņu (2B).
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TROUBLESHOOTING

The device switches 
on but does not 
nebulise or nebu-
lises little.

•  Medication cup and 
mesh unit malfunc-
tioning.

•  Immerse the medication 
cup and mesh unit (2) in a 
solution of water (50%) and 
white wine vinegar, rinse and 
reassemble as described in 
section 6.3 SANITISING.

•  No medicine supply in 
the nebulising area.

• Check that the small hole in 
the middle of the cover of 
the medicine cup (2B) is not 
obstructed, if so, clean it.

• The nebulising speed 
depends on the type 
of medicinal product 
used.

• Liquid  drawn from 
mesh

• The inhaling treatment time 
depends on the type of 
medicinal product and on the 

• Tilt: use it straight. When 
tilted back, the drug does not 
touch the mesh.

• Wipe the mesh gently with 
a cotton bud or shake to re-
move droplets from the drug 
outlet area.

The blue LEDs flash 
and the appliance 
switches off after a 
few seconds.
The device turns
off.

•  No liquid in the cup.

• 5 minutes have passed 
since switching on.

•  Check that there is liquid in 
the medication cup (2).

•  Switch the device on again.

The Key (1A) lights 
up red flashing and 
the unit does not 
nebulise or switches 
off.

•  Exhausted 
 or discharged batter-

ies.

•  Replace batteries (6) if they 
are alkaline.

•  Recharge the Batteries if 
they are rechargeable Ni-MH 
or Lithium batteries.

The device does not 
switch on.

•  Problem with electric 
power supply.

•  Check that the Batteries are in-
serted with the correct polarity.

•  Exhausted or discharged bat-
teries. Replace or recharge.

PROBLĒMA IEMESLS RISINĀJUMS

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Ierīce ieslēdzas, bet
bet neveidojas aerosols
vai tas ir sliktas kvalitātes.

Medikamentu tvertnes vai
mesh sieta traucējumi

Nav šķīduma piegādes

Izsmidzināšanas ātrums
atkarīgs no izmantotajiem
medikamentiem

Šķidrums uz mesh sieta

Nav medikamentu tvertnē

Kopš ieslēgšanas, pagājušas
5 minūtes

Ierīces izlēdzas.

Zilās LED diodes mirgo
un ierīces izslēdzas pēc
dažām sekundēm.

Poga (1A) mirgo sarkana
un ierīce neveido aerosolu

vai izslēdzas.

Ierīci nevar ieslēgt Problēma ar elektrības padevi

Izlādējusies vai vāja baterija

Iegremdējiet medikamentu tvertni un
mesh ierīci (2) 50% ūdens un 50%
baltvīna etiķa šķīdumā, noskalojiet
un salieciet atpakaļ kā norādīts 6.3.
sadaļā SANITĀRIJA

Pārbaudiet vai mazais caurums
medikamentu tvertnes vidū nav pārklāts,
ja tā ir, tad notīriet to.

Inhalāciju laiks atkarīgs no medikamentu
veida un pacienta ieelpošanas spējām.

Sēdiet taisni, kad nebulaizers ir pagriezts
slīpi, medikamenti nenonāk mesh sietā.

Noslaukiet uzmanīgi ar vates kociņu

no mesh sieta vai nokratiet pilienu

Ieslēdziet atkal ierīci

Pārbaudiet vai medikamenetu tvertnē(2)
ir šķīdums

Nomainiet baterijas (6), ja tās ir sārmu

Nomainiet baterijas, jas tās ir
atkārtoti uzlādējamas Ni-MH vai litija

Pārliecinieties, ka baterijas ir ievietotas
pareizi, ar pareizu polaritāti

Nolietotas vai izlādējušās baterijas.
Nomainiet vai uzlādējiet tās.

Ja pēc iepriekšminēto nosacījumu pārbaudes, ierīce joprojām nesmidzina aerosolu, rekomendējam
sazināties ar izplatītāju vai autorizētu Flaem servisa centru.



13

PROBLEM CAUSE SOLUTION

The device switches 
on but does not 
nebulise or nebu-
lises little.

•  Medication cup and 
mesh unit malfunc-
tioning.

•  Immerse the medication 
cup and mesh unit (2) in a 
solution of water (50%) and 
white wine vinegar, rinse and 
reassemble as described in 
section 6.3 SANITISING.

•  No medicine supply in 
the nebulising area.

• Check that the small hole in 
the middle of the cover of 
the medicine cup (2B) is not 
obstructed, if so, clean it.

• The nebulising speed 
depends on the type 
of medicinal product 
used.

• Liquid  drawn from 
mesh

• The inhaling treatment time 
depends on the type of 
medicinal product and on the 
patient’s inhaling ability.

• Tilt: use it straight. When 
tilted back, the drug does not 
touch the mesh.

• Wipe the mesh gently with 
a cotton bud or shake to re-
move droplets from the drug 
outlet area.

The blue LEDs flash 
and the appliance 
switches off after a 
few seconds.
The device turns
off.

•  No liquid in the cup.

• 5 minutes have passed 
since switching on.

•  Check that there is liquid in 
the medication cup (2).

•  Switch the device on again.

The Key (1A) lights 
up red flashing and 
the unit does not 
nebulise or switches 
off.

•  Exhausted 
 or discharged batter-

ies.

•  Replace batteries (6) if they 
are alkaline.

•  Recharge the Batteries if 
they are rechargeable Ni-MH 
or Lithium batteries.

The device does not 
switch on.

•  Problem with electric 
power supply.

•  Check that the Batteries are in-
serted with the correct polarity.

•  Exhausted or discharged bat-
teries. Replace or recharge.

The values for the delivery rate may also vary depending on the patient's breathing capacity.
(2)In vitro characterisation performed by TÜV Rheinland Italia S.r.l. in cooperation with the University of 
Parma and in accordance with the European Standard for aerosol therapy equipment EN 13544-1:2007 + A1. 
Further details are available on request.

 max. 1060 hPa

 max. 1060 hPa

Electronisks nebulaizers LightNeb  P0318EM
Barošana 2.4 - 3Vdc 1.5W 2 x AA sārmu vai

lādējamas baterijas
Jauda 1,5W
Pārveidotāja frekvence 108 KHz +/- 3KHz
Skaņas līmenis (1 m) 40 dBA aptuveni
Ierīces izmēri 5.0(L) X 6.2(W) X 13.7(H) cm
Svars (izņemot baterijas)                   115g

Inhalāciju ilgums ml/min(1) ≥ 0.30 ml
MMAD (2) 3.7 ÷ 4.6 μm
Aerosols < 5 μm (FPF) (2) 65% aptuveni
Medikamentu tvertne 10 ml

PIELIETOJAMĀS DAĻAS
BF tipa pielietojamās daļas: piederumi (3,4,5)

Temperatūra min 10°C   max 40° C
Gaisa mitrums min 10%   max 75% RH
Lietošana/uzglabāšana min. 690 hPa

Temperatūra min -10°C   max 35°C
Gaisa mitrums min 10%   max 75% RH
Lietošana/uzglabāšana min. 690 hPa

Ja ierīce tiek uzglabāta temperatūrā, kas atšķiras no uzglabāšanas temperatūras,
atstājiet ierīci istabas temperatūrā vismaz 1 stundu pirms lietošanas.
Ja zāles ir suspensētas vai īpaši viskozas, informācija, kas sniegta saskaņā ar
standartu EN13544-1, var tikt mainīta.
Temperatūra, atmosfēras spiediens un mitrums var ietekmēt ierīces darbību
sniegumu.

Piezīme: īsu laiku un ar ievietotām baterijām ierīci var uzglabāt un transportēt
iepriekš minētajās temperatūrās.

Piezīme: ilgāku laiku un labākai bateriju uzglabāšanai izņemiet baterijas no ierīces
un glabājiet tās vietā, kur tiek uzturēta iepriekš minētā temperatūra.

8 - TEHNISKIE PARAMETRI

9 - DARBĪBAS NOSACĪJUMI

10 - TRANSPORTĒŠANAS UN UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

(1)Izsmidzināšanas ātrums tika mērīts ar 0,9% sāls šķīdumu 23 ° C temperatūrā saskaņā ar Flaem iekšējo procedūru I29-P07.5.
Tas var atšķirties atkarībā no piegādātās smidzināšanas galviņas, zālēm un vides apstākļiem.
Piegādes ātruma vērtības var atšķirties arī atkarībā no pacienta elpošanas kapacitātes.

(2)In vitro raksturojumu veica TÜV Rheinland Italia S.r.l. sadarbībā ar Parmas Universitāti un saskaņā ar Eiropas standartu
aerosola terapijas iekārtām EN 13544-1:2007 + A1. Sīkāka informācija ir pieejama pēc pieprasījuma.
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PAP

03

PVC

07

O

 05

PP

Pozitīva bateriju polaritāte
Negatīva bateriju polaritāte

BF tipa pielietojamās daļas

BRĪDINĀJUMS!
Lasīt lietošanas instrukciju

Līdzstrāva

Ierīces sērijas numurs

Brīdinājums

Min un Max atmosfēras
spiediens

Min un Max gaisa mitrums

11 - SIMBOLI
Bateriju izmešana: izlietotās
baterijas ir jāizmet attiecīgajos
atkritumu konteineros.

Aizsargāts pret cietiem svešķermeņiem,
kas lielāki par 12mm. Aizsargāts pret
piekļuvi ar pirkstu; Aizsargāts no
piloša ūdens).

Produkta kaste ermosarūkoša akumulatora plēve

Produkta iepakojums Termosarūkoša piederumu plēve

Saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK uz ierīces uzdrukātais simbols norāda,
ka ierīce, no kuras jāatbrīvojas, ir uzskatāma par atkritumiem un tāpēc
tai ir jābūt "dalītas savākšanas" vienībai. Līdz ar to lietotājam šie atkritumi ir
jānogādā vietējās varas ierīkotās savākšanas vietās vai jānodod

mazumtirgotājam, pērkot līdzvērtīgu jaunu ierīci. Atkritumu dalīta savākšana
un tai sekojošās apstrādes, otrreizējās pārstrādes un likvidēšanas procedūras
veicina tādu ierīču ražošanu, kas izgatavotas no otrreizējās pārstrādes materiāliem
un ierobežo radīto negatīvo ietekmi uz vidi un veselību
Ja lietotājs izmet izstrādājumu kādā neatļautā veidā piemēro administratīvos
sodus saskaņā ar Direktīvas 2012/19/EK tiesību aktiem dalībvalstī vai valstī,
kurā produkts tiek izmests.

Ražotājs

Korpusa aizsardzības pakāpe:

CE marķējums
saskaņā ar Medicīnas
ierīču Direktīvu 93/42 EEK

Min un Max telpas
temperatūra

12 - IERĪCES IZNĪCINĀŠANA

IEPAKOJUMA IZNĪCINĀŠANA
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          13- PACKAGING DISPOSAL                                                                                                                           

20

PAP
Product box  03

PVC
Heat-shrinkable battery film

07

O
Product packaging bag  05

PP
Heat-shrinkable accessories film

ACO563P

(Soft-touch white)
ACO729P

(Soft-touch white)
ACO730P

 

ACO001C

Tālāk norādītais dažādu komponentu kalpošanas laiks attiecas uz ierīces
lietošanu aptuveni 10 minūtes dienā (2 reizes pa 5 minūtēm).

IERĪCE - 5 gadi
MASKAS UN IEMUTIS - 1 gads
MEDIKAMANTU TVERTNE UN MESH SIETS - 1 gads

Iemutis (silicone)

Pediatriskā maska

Pieaugušo maska

Medikamentu tvertne un mesh siets/ierīce

Šī ierīce tika izstrādāta, lai atbilstu pašreizējām elektromagnētiskajām prasībām
saderība (EN 60 601-1-2). Elektromedicīnas ierīcēm uzstādīšanas un
lietošanas laikā ir nepieciešama īpaša piesardzība saistībā ar EMC prasībām.
Tādēļ lietotājiem šīs ierīces ir jāinstalē un/vai jāizmanto saskaņā ar ražotāja
specifikācijām. Iespējami elektromagnētiski traucējumi ar citām ierīcēm.
RF mobilās vai pārnēsājamās radio un telekomunikāciju ierīces (mobilie telefoni
vai bezvadu savienojumi) var traucēt elektromedicīnisko ierīču darbību. Lai iegūtu
papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.flaem.it. Medicīniskā ierīce
var tikt pakļauta elektromagnētiskiem traucējumiem, ja noteiktai diagnostikai vai
ārstēšanai tiek izmantotas citas ierīces. Flaem patur tiesības veikt tehniskas un
funkcionālas izmaiņas izstrādājumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

REZERVES DAĻU UN PIEDERUMU PIEEJAMĪBA

15 - PAREDZAMAIS KALPOŠANAS LAIKS

14 - ELEKTROMAGNĒTISKĀ SADERĪBA
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WARRANTY

EN> The warranty will be provided by the local retailer in accordance with the 
applicable lows.




