
Цей продукт призначений для вдихання лікарських

Юридично сертифіковані медичні спеціалісти: лікар, фізіотерапевт, медсестра.  
Опікун або пацієнт під наглядом кваліфікованих медичних спеціалістів

Особи, які страждають на респіраторні захворювання 

прилад призначений для домашнього використання.

Користувач також повинен бути в змозі зрозуміти загальну роботу інгалятора 
C101 ESSENTIAL та зміст цього керівництва з експлуатації.

для лікування в домашніх умовах.

засобів під час різних респіраторних захворювань. 

і потребують інгаляції лікарськими засобами.

Термін служби, зазначений нижче, є дійсним, якщо інгалятор
використовується для розпилення 3 рази на день протягом 10 хвилин при 
кімнатній температурі (23 °С).
Компресор (основний блок): 5 років
Повітряна трубка - Небулайзерна камера - Загубник - Адаптер - Дитяча маска - 
Маска для дорослих: 1 рік; Повітряний фільтр: 70 застосувань
Термін служби може відрізнятися залежно від середовища використання.
Часте використання інгалятора може скоротити термін служби.
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Сопло

 

Загубник

Адаптер
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Лікарський засіб, що подається через канал для лікарського
засобу, змішується зі стиснутим повітрям, що нагнітається 
компресором. Лікарський засіб при змішуванні зі 
стиснутим повітрям перетворюється у дрібнодисперсний 
аерозоль та спрямовується вгору, де при контакті 
з дефлектором розбивається на багато дрібніших 
часток аерозолю.

Прочитайте уважно перед використанням.

  Використовуйте пристрій лише як інгалятор для лікувальних цілей. Будь-яке інше 
використання є неправильним та може бути небезпечним. Виробник не несе 
відповідальностіза неправильне використання.  
Не використовуйте в наркозних або дихальних контурах.
  Завжди відключайте штепсельну вилку після використання.
  Не накривайте вентиляційні отвори під час використання. Компресор може
нагріватись і є ризик опіку, якщо доторкнутися.
  Компресор та штепсельна вилка не є водонепроникними. Не допускайте потрапляння 
води або іншої рідини на ці частини. Якщо рідина потрапила на ці частини, негайно 
відключіть штепсельну вилку та витріть рідину.

 
Не намагайтеся самостійно відремонтувати пристрій, див. "Усунення несправностей".

 
Тримайте пристрій в місцях, недоступних для малюків та дітей. Пристрій містить 
дрібні деталі, які можна проковтнути.

  Забезпечте суворий нагляд, коли цей інгалятор використовується поблизу дітей 
або осіб з обмеженими можливостями.

  За типом, дозою та режимом введення лікарських засобів слідуйте вказівкам вашого 
лікаря або пульмонолога.
 Цей прилад не повинен використовуватися у пацієнтів, які знаходяться в несвідомому 
стані або не можуть дихати самостійно.
Після закінчення лікувальної процедурине забувайте від‘єднати повітряну трубку від 
інгалятора та компресора.
 Враховуючи довжину шнура живлення та повітряної трубки, вони можуть становити 
небезпеку удушення.
Обов'язково використовуйте прилад у місці, де штепсель живлення легко доступний 
під час інгаляцій.
Якщо у вас виникають алергічні реакції чи інші труднощі під час інгаляції, негайно 
припиніть використання приладу та зверніться до лікаря або пульмонолога.
Під час використання цього інгалятора переконайтеся, що ні один мобільний телефон 
чи будь-які інші електричні пристрої, які випромінюють електромагнітні хвилі, 
знаходяться не ближче 30 см. Це може призвести до погіршення роботи приладу.
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Компресорний небулайзер

Знайомство з приладом

Використання за призначенням

Як працює небулайзерна камера

Важливі інструкції з техніки безпеки 

Ретельно мийте руки перед очищенням та дезінфекцією частин небулайзера.
Очищуйте частини приладу після кожного використання для видалення залишкові ліки. 
Це дозволить попередити неефективне розпилювання і зменшити ризик зараження.

Повністю розберіть небулайзерну камеру. Промийте їх теплою водою і м'яким нейтральним 
миючим засобом. Ретельно сполосніть їх чистою теплою водою з під крану, обережно 
струсіть зайву воду і дайте висохнути на повітрі в чистому місці. Рекомендується заміняти 
небулайзерну камеру після приблизно від 100 до 120 процедур або 20 циклів кип’ятіння.
       
По-перше, переконайтеся, що штепсель вимкнений з розетки. Протріть чистою 
м'якою тканиною, змоченою водою або м'яким нейтральним миючим засобом.

Завжди дезинфікуйте деталі перед першим використанням приладу і після того, як інгалятор 
не використовувався протягом тривалого часу, а також після останнього лікувальної 
процедури. Якщо деталі дуже сильно забруднені, замініть їх новими. Небулайзерну камеру, 
маски*, загубник та адаптер можна дезінфікувати за допомогою хімічних дезінфікуючих засобів, 
таких як етанол, содіумгіпохлорит (Milton), четвертинний амоній (Osvan), хлоргексидин (Hibitane) 
та амфотерний сурфактант (Tego), дотримуючись інструкцій виробника таких засобів та 
промиваючи чистою теплою водою. Залиште висихати на повітрі в чистому приміщенні.

Ніколи не очищуйте бензолом, розріджувачем або легкозаймистими речовинами.
Небулайзерну камеру, загубник, та адаптер також можна дезінфікувати 

кип'ятінням протягом 15-20 хвилин у великій кількості води. Після кип'ятіння обережно 
витягніть деталі, струсіть з них воду та дайте висохнути на повітрі в чистому приміщенні.

Не кип'ятіть маски та повітряну трубку.

Не мийте та не очищуйте повітряний фільтр. Якщо повітряний
фільтр стає вологим, замініть його. Вологі повітряні фільтри можуть 
спричинити закупорювання.

Якщо повітряний фільтр змінив свій колір або використовувався більш, ніж 
70 процедур, замініть його на новий. Придбати фільтри - див. розділ 
«Інші додаткові деталі / деталі для заміни».Зніміть кришку повітряного 
фільтра за допомогою пласкої викрутки, як показано на малюнку; 
видаліть старий фільтр і встановіть новий повітряний фільтр, як показано 
на малюнку. Поставте кришку повітряного фільтра на місце.

  

Чищення та щоденна дезінфекція

Очищення небулайзерної камери, масок, загубника і адаптера:

Очищення компресора та повітряної трубки:

Кип’ятіння:

Дезінфекція небулайзерної камери,  масок*, загубника і адаптера:

Примітка:

Примітка:

Примітка:

Заміна повітряного фільтра:

Категорія продукту: Обладнання для аерозольної терапії
Компресорний небулайзерНайменування:

Модель (код): C101 Essential (NE-C101-E)
Джерело живлення: 230 В ~ 50 Гц, (запобіжник: T1.6AL250 В)

150 ВА
Постійне використання

Споживання енергії/потужність:
Режим роботи:
Робоча температура/
Вологість/атмосферний тиск:

Від + 5 °C до + 40 °C / 
        Від 15% до 85% відносної вологості / Від 700 до 1060 гПа

Зберігання та транспортування
Температура / вологість /
атмосферний тиск

Від -20 °С до + 60 °С / 5% до 95% відносної вологості /
Від 500 до 1060 гПа

Вага: Приблизно 1,1 кг (тільки компресор)
Розміри: Приблизно 145 (ш) × 124 (в) × 222 (д) мм
Класифікація: Тип BF (Робоча частина): загубник, маски та адаптер

IP21 (ступінь захисту від попадання пилу і водяних бриз)
Комплект поставки: Компресор, небулайзерна камера, повітряна трубка 

(ПВХ, 100 см), загубник, адаптер, маска для дорослих (ПВХ), 
дитяча маска (ПВХ), керівництво з експлуатації, 
гарантійний талон

Технічні характеристики

Медичне призначення:

Увага:

Призначені користувачі 

Призначені пацієнти:

Середовище використання:
Термін служби:

Керівництво з експлуатації

UK

C101 Essential (NE-C101-E)

IM-NE-C101-E-01-02/2017

Повітряна трубка 
(ПВХ, 100cм)

Переконайтеся, що вимикач живлення знаходиться у положенні (       ) «Вимкн». 

Вставте штепсель у розетку.
Примітка:

Увага:

  Не розміщуйте пристрій у місці, де буде важко від'єднати 
шнур живлення. 

Зніміть кришку небулайзерної камери з резервуара для медикаментів.
Поверніть головку інгаляції проти годинникової стрілки.
Підніміть верхню частину інгаляції з резервуара для медикаментів

Додайте необхідну кількість призначеного лікарського 
засобу в резервуар для ліків.

Переконайтеся, що відбійник знаходиться всередині 
резервуару для лікарських засобів.

Надіньте кришку небулайзерної камери назад на резервуар для 
лікарських засобів.

Опустіть кришку небулайзерної камери на резервуар для лікарських засобів.
Поверніть кришку небулайзерної камери за годинниковою стрілкою.

Щільно приєднайте загубник або маску 
до небулайзерної камери.

Підключіть повітряну трубку. Злегка натискаючи та 
повертаючи штекер повітряної трубки, вставте його в 
роз'єм повітряної трубки.

Тримайте комплект небулайзера, як показано 
праворуч. Дотримуйтесь вказівок вашого лікаря 
або пульмонолога.

 
Не нахиляйте небулайзерну камеру більш ніж на 60 градусів в будь-якому напрямку.
Лікарський засіб може витекти в рот або інгаляція буде виконуватися неефективно.

Поверніть вимикач в положення «ввімкнено» ( ). Відразу як компресор вмикається, 
починається розпилення та утворюється аерозоль. Акуратно вдихайте лікарський 
засіб. Видихайте через небулайзерну камеру.

Після закінчення сеансу лікування вимкніть живлення та від'єднайте компресор від 
розетки. Змотайте шнур живлення та зберігайте його в відсіку на задній панелі пристрою.
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Використання інгалятора
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=  Обладнання
Класу ІІ =  Робоча частина 

Тип BF  =  
Ступінь захисту 
від попадання пилу 
і водяних бриз

 = Вимкнено

= Серійний
номер

=  Перегляньте керівництво 
для використання

=  Перемінний 
електричний струм

= Вімкнено

Відповідний обсяг 
лікарського препарату:

Мінімум 2 мл - максимум 12 мл

Залишковий об’єм 
лікарського препарату:

Приблизно 0,7 мл

Рівень шуму 
(на відстані 1 м):
Розмір частинок (MMAD):

Близько 58 дБ

Рівень розпилення / 
продуктивність (за втратою ваги):

Приблизно 0,35 мл / хв (NaCl 0,9%)
Приблизно 2,6 мкм

Подача аерозолю 
(2 мл, 1% NaF):

Приблизно 0,25 мл

Швидкість подачі аерозолю 
(2 мл, 1% NaF):

Приблизно 0,07 мл / хв

MMAD = аеродинамічний діаметр частинок
Сумарний % розподіл часток фтористого натрію нижньої фракції

Середнє

Індивідуальний

Розмір частинок Dp (мкм)
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Переконайтесь, що штекер правильно встановлений в електричну розетку.

Переконайтеся, що відбійник встановлено правильно в небулайзерній камері.
Переконайтеся, що повітряна трубка не скручена і не перегинається.
Перевірте повітряний фільтр на предмет засмічення і бруду.Замініть, якщо це необхідно.
Перевірте, чи була достатня кількість лікарського засобу в небулайзерній камері.

Температурний вимикач вимикає прилад через одну з наступних причин:

Переконайтеся, що перемикач живлення знаходиться в положенні «ввімкнено»

У разі виникнення будь-якої з наведених нижче проблем під час використання приладу 
спочатку перевірте, щоб жоден інший електричний пристрій знаходився не ближче 
30 см від інгалятора. Якщо проблема не зникне, див. інструкції, які наведені нижче.

Усунення несправностей

Пристрій не вмикається

Пристрій вмикається, але розпилення не відбувається

Пристрій раптово зупиняється під час роботи

- прилад працював у середовищі з температурою вище 40 °С;
- вентиляційні отвори були закриті.

).

Не намагайтеся відремонтувати самостійно цей прилад. Не розбирайте та / або 
не втручайтесь у прилад. Жодна деталь приладу не призначена для самостійного 
обслуговування користувачами. У випадку неправильної роботи приладу користувач 
повинен звернутися до дистриб’ютора чи уповноваженого представника компанії 
OMRON для тестування приладу або ремонту неполадок.

Гарантія
Дякуємо, за те, що придбали продукцію OMRON. Цей продукт виготовлений з високоякісних 
матеріалів з великою увагою до деталей під час виробництва. За умови правильної 
експлуатації і обслуговування, як це описано в інструкції з експлуатації, цей прилад 
призначений повністю задовільнити ваші потреби.
Компанія OMRON надає гарантію на цей виріб протягом 3 років з дати покупки. Належна
конструкція, якість виговлення і використовуваних матеріалів цього продукту гарантовані
компанією OMRON. В цей гарантійний період компанія OMRON буде ремонтувати або 
міняти дефектний виріб чи будь-які дефектні деталі, без плати за роботу або деталі.
Гарантія не покриває наступні випадки:

У разі виникнення потреби у гарантійному обслуговуванні, зверніться до дилера, у якого ви 
придбали виріб або до авторизованого дистриб’ютора компанії OMRON. Адресу подивіться 
на упаковці/інструкції або зверніться до спеціалізованого магазину роздрібної торгівлі.
Гарантійний ремонт або заміна виробу не передбачають розширення або поновлення 
гарантійного періоду. 
Гарантія надається тільки у випадку, коли виріб повертається разом з оригіналом рахунку/
чеку, виписаним споживачу в магазині роздрібної торгівлі. OMRON зберігає за собою право 
відмовитись від надання гарантійних послуг за умови надання недостатньо чіткої інформації.

а. Витрати і ризики, пов’язані з транспортуванням.
б. Витрати на ремонт та/або несправності, пов’язані з виконанням ремонту 
не уповноваженими особами.
в. Періодичні перевірки та обслуговування.
г. Несправність або зношення додаткового обладнання або іншого приладдя, крім 
основного приладу, якщо це явно не вказано в гарантії.
д. Витрати пов’язані з відмовою у прийнятті позову (за них буде стягуватись плата)
е. Відшкодування будь-яких збитків, включаючи особові, отриманих у результаті 
неправильного використання приладу.

Вироблено в Італії

(в межах Директиви щодо медичних пристроїв 93/42 / ЕЕС)

Компресорний інгалятор NE-C101-E виробництва компанії 3A Healthcare S.r.l. відповідає 
EN60601-1-2:2015 Стандарт електромагнітної сумісності (ЕМС). Подальша документація 
відповідно до цього стандарту EMC доступна в компанії OMRON HEALTHCARE EUROPE 
за адресою, вказаною в цьому керівництві з експлуатації або на сайті: 
www.omron-healthcare.com. 
Додаткова інформація щодо EMC для інгалятора NE-C101-E доступна на веб-сайті.

Додаткові медичне приладдя

Цей виріб не слід розглядати як звичайні побутові відходи, але його слід 
здати в пункт збору для утилізації відпрацьованих електричних та 
електронних пристроїв. Додаткову інформацію можна отримати у місцевих 
органів влади, органу влади з питань утилізації відходів або у продавця, де 
ви придбали продукт.

ПРОЦЕС УТИЛІЗАЦІЇ (Директива 2012/19/EU-WEEE)

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)

Комплект додаткового приладдя  для інгалятора:
(Вміст: комплект небулайзера, адаптер,загубник, 
маска для дорослих (ПВХ), дитяча маска (ПВХ), 
повітряна трубка, повітряний фільтр)

NEB-ASKIT-11

Набір повітряних фільтрів (комплект поставки: 3 штуки) 3AC408

Інші додаткові деталі / деталі для заміни

Опис виробу

Опис виробу

Модель

Модель

Via Marziale Cerutti, 90F/G  

Віа Марціале Черутті, 90Ф/Г
25017 Лонатодель Гарда (БС) Італія

25017 Lonato del Garda (BS), Italy 

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS

Скорпіус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НІДЕРЛАНДИ
www.omron-healthcare.com

Виробник

Представник в ЄС

«3А ХЕАЛС КЕА С.р.л.»

«ОМРОН ХЕЛСКЕА ЮЕРОП Б.В.»EC REP

Уповноважений 
представник в Україні

ТОВ «ІМС» 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-Б, офіс 121
Тел.: +38 (096) 744-95-52, dovidka@ims.com.ua, 
www.ims.com.ua

Продуктивність може змінюватися залежно від таких препаратів, як суспензії або 
з високою в'язкістю. Докладніше про це дивіться у специфікації постачальника ліків.

UA.TR.001




