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СТИСЛИЙ
ПОСІБНИК
Перед використанням приладу прочитайте
цей посібник.

Попередження.
Перед використанням очистіть всі деталі та
проведіть їх дезінфекцію.

стр. 16-18

1. Додавання лікарського засобу 
Щоб зняти кришку небулайзерної камери,
поверніть її проти годинникової стрілки.

Залийте необхідну кількість
прописаного лікарем лікарського засобу.

Переконайтеся, що відбійник надійно
встановлений на кришці небулайзерної
камери.

Встановіть кришку небулайзерної камери
на місце та поверніть її за годинниковою
стрілкою до клацання.
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2. Складання дитячого аксесуару та маски
Зберіть небулайзер в наступному
порядку.

[1] Заглушка

[2] Дитячий аксесуар

[3] Маска

стр. 13
Попередження.

Не дозволяйте немовлятам або дітям
грати з дитячим аксесуаром.
Дитячий аксесуар – це не іграшка, а деталь
небулайзерної камери.

До клацання

До клацання



3. Підключення адаптера змінного струму 

4. Підключення адаптера змінного струму

Підключіть повітряну трубку до
компресора та небулайзерної 
камери. 

Після цього зігніть її і надійно
закріпіть. 

стр. 13

5. Накладення маски і початок роботи небулайзера

Щільно накладіть маску. 
Підключіть живлення до
головного блоку.

стр. 14

Вставте штекер шнура адаптера
змінного струму в роз'єм 
живлення головного блоку. 

Увімкніть адаптер змінного
струму в електричну розетку.

стр. 11

Електрична розетка

Роз’єм живлення
Штекер

мережевого шнура

Для утримання небулайзера
у вертикальному положенні
використовуйте спеціальний
тримач.

стр. 15
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Дякуємо Вам за придбання OMRON COMP AIR.
Цей пристрій був розроблено у співпраці з пульмонологами з метою підвищення
ефективності лікування астми, хронічного бронхіту, а також респіраторних захворювань
алергічної та іншої етіології. За рахунок продавлювання через вузький отвір в камері,
що містить лікувальний розчин, потужного потоку повітря, що нагнітається компресором,
небулайзер формує дрібнодисперсну суміш. Тому лікарський препарат швидко та
ефективно досягає верхніх і нижніх дихальних шляхів.
Цей пристрій є медичним. Використовуйте його тільки відповідно до вказівок лікаря
та/або пульмонолога.
До комплекту входять дитячі аксесуари, щоб діти відчували себе більш комфортно під
час процедури інгаляції. Це полегшує проведення лікарської терапії.

Яким чином працює небулайзер
Лікарський засіб, що подається через канал для 
лікарського засобу, змішується зі стисненим повітрям,
що нагнітається компресором. Лікарський засіб 
при змішуванні зі стисненим повітрям перетворюється
на дрібнодисперсний аерозоль і прямує вгору, де за
допомогою дефлектора розбивається на безліч ще
більш дрібних частинок аерозолю. 

Вступ

Дефлектор

Аерозоль Аерозоль

Канал подачі
лікарського
засобу

Стиснене повітря

Лікарський
засіб

Лікарський
засіб

Сопло
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Призначення

Медичне
призначення

Цей пристрій призначений для вдихання лікарського засобу
при різних респіраторних захворюваннях.

Користувач • Кваліфіковані медичні фахівці (лікарі, медичні сестри та
фізіотерапевти)

• Особи, які здійснюють догляд за пацієнтом, або пацієнти
під контролем кваліфікованих медичних фахівців у
домашніх умовах.

• Крім того, користувач повинен розуміти основні принципи
дії приладу  і уважно прочитати інструкцію з експлуатації.

Пацієнти Даний пристрій не повинен використовуватися пацієнтами,
які перебувають без свідомості чи не дихають самостійно.

Середовище Даний пристрій призначений для використання в таких
медичних установах, як лікарні та медичні кабінети лікарів,
а також у звичайних житлових приміщеннях.

Термін служби Нижче вказані терміни служби за умови, що пристрій
використовується для розпилення 2 мл фізіологічного розчину
двічі на день по 6 хвилин за кімнатної температури (23 °C).
Термін служби пристрою може залежати від середовища,
в якому він використовується.
Компресор (основний блок)  5 років
Небулайзерна камера 1 рік

1 рік
1 рік
1 рік

1 рік
1 рік

(заглушка, кришка небулайзерної камери, 
відбійник, резервуар для лікарських засобів)
Дитячий аксесуар
Загубник
Повітряна трубка (ПВХ, 100 см)  
Повітряний фільтр 60 днів
Маска для дорослих (ПВХ)  
Маска для дітей (ПВХ)  

Запобіжні
заходи при
використанні

Необхідно дотримуватися попереджень та запобіжних 
заходів, описаних у керівництві з експлуатації.
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Інструкція з техніки безпеки
До початку використання цього пристрою, прочитайте до кінця керівництво з
експлуатації та всю іншу документацію, вкладену в упаковку пристрою.
При використанні електроприладу, особливо у присутності дітей, слід завжди
дотримуватися основних правил техніки безпеки, включаючи наступні:

Попередження:
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, розвиток якої може призвести до серйозної
травми.
(Використання)
• При виборі типу, дози та режиму введення лікарського засобу дотримуйтесь

вказівок Вашого лікаря та/або пульмонолога.
• Якщо під час використання цього приладу виникають незвичайні відчуття, негайно

припиніть його використання й зверніться до лікаря.
• Для інгаляцій не використовуйте у небулайзері воду.
• Очистіть та продезінфікуйте небулайзерну камеру, загубник, а також насадку для

носа чи маску для обличчя перед їх використанням вперше після придбання. 
• Якщо прилад не використовувався протягом тривалого часу, а також якщо одним і

тим же приладом користується декілька людей, очистіть і продезінфікуйте
небулайзерну камеру, дитячий аксесуар, маску чи загубник перед їх використанням. 

• Після використання промийте всі частини, упевніться, що вони належним чином
продезінфіковані та висушені, після чого зберігайте їх у чистому місці.

• Тримайте апарат у недоступному для дітей місці. Прилад може містити дрібні 
деталі, що можуть бути проковтнуті.

• Не дозволяйте немовлятам або дітям грати з дитячим аксесуаром. 
Дитячий аксесуар – це не іграшка, а деталь небулайзерної камери. 

• Не прибирайте для зберігання повітряну трубку, якщо в ній присутні залишки
лікарського засобу чи волога.

• Після дезінфекції завжди промивайте компоненти небулайзерної камери чистою
гарячою водопровідною водою. Ніколи не залишайте очищаючий розчин в 
резервуарі для лікарських засобів або у загубнику.

• Не використовуйте та не зберігайте прилад там, де він може бути підданий впливу
шкідливих парів або летких речовин.

• Не використовуйте прилад там, де може відбутися його контакт з 
легкозаймистим газом.

• Під час використання не накривайте компресор ковдрою, рушником або
яким-небудь іншим матеріалом. 

• Перед використанням переконайтеся, що небулайзер чистий.
• Завжди видаляйте залишки лікарського засобу після інгаляції та використовуйте

свіжі ліки для інгаляцій.
• Не використовуйте в анестезіологічних або дихальних контурах.

(Небезпека ураження електричним струмом)
• Не використовуйте компресор або адаптер змінного струму, якщо вони намокли,

та не приєднуйте до електричної розетки чи інших пристроїв мокрими руками.
• Компресор і адаптер змінного струму не є водонепроникними. На ці частини не

можна проливати воду чи інші рідини. У разі попадання рідини на ці частини,
негайно вийміть шнур живлення з мережі та видаліть рідину за допомогою марлі
чи іншого всмоктуючого матеріалу.

• Не занурюйте компресор у воду чи іншу рідину.
• Не використовуйте та не зберігайте апарат в приміщеннях з підвищеною

вологістю, наприклад у ванній кімнаті.
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• Не використовуйте прилад більше 20 хвилин поспіль. Перед повторним
використанням приладу повинно пройти 40 хвилин.

• При використанні приладу основний блок може нагріватися.
• Не торкайтеся до основного пристрою, окрім як при виконанні операцій, що

вимагають цього, наприклад, при відключенні живлення під час інгаляцій.
• Після видалення маски слід протерти обличчя, щоб видалити залишки препарату.

(Небезпека ураження електричним струмом)
• Завжди відключайте адаптер змінного струму від електричної розетки після

використання та перед очищенням приладу.
• Вмикайте прилад в розетку з відповідною вихідною напругою.

Не перевантажуйте електричні розетки та не використовуйте подовжувачі.
• Після використання та перед очищенням пристрою завжди від'єднуйте від нього

адаптер змінного струму.
• Шнур адаптера змінного струму слід використовувати строго за його призначенням.
• Не намотуйте шнур адаптера змінного струму на компресор або адаптер

змінного струму.
• Зміни чи модифікації, зроблені без схвалення компанії OMRON HEALTHCARE,

спричинять анулювання гарантії.
• Не застосовуйте зайвих зусиль при відключенні кабелю живлення адаптера

змінного струму.

Основні запобіжні заходи:
• Перед кожним використанням оглядайте прилад і перевіряйте, чи все в порядку.

Слід особливо звернути увагу на наступне:
- Що відбійник, сопло чи повітряна трубка не пошкоджені.
- Що сопло не забите.
- Що компресор працює нормально.

• Під час роботи даного приладу мають місце деякий шум і вібрація, що
виробляються насосом компресора. Незначний шум виникає також через вихід
стисненого повітря з небулайзеру. Це нормально та не є ознакою порушення
роботи приладу.

• Використовуйте апарат тільки за призначенням. Не використовуйте його в
будь-яких інших цілях.

• Не використовуйте прилад за температури вище 40 °C.
• Переконайтеся, що повітряна трубка надійно приєднана до компресора і

компонентів небулайзерної камери та, що з'єднання не ослаблене. Злегка зігніть
конектор повітряної трубки, вставляючи її в роз'єми, щоб уникнути від'єднання
повітряної трубки під час роботи пристрою.

• Пристрій оснащений адаптером змінного струму, тому його можна повністю
ізолювати від електромережі. Щоб повністю ізолювати пристрій від електромережі,
витягніть вилку з розетки.

• Прочитайте та дотримуйтесь інструкції «Належна утилізація продукту» у розділі
«Технічні характеристики» під час утилізації приладу, використаних аксесуарів чи
деталей, придбаних додатково.

Збережіть це керівництво для отримання необхідної 
інформації у майбутньому.
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• Використовуйте тільки оригінальний адаптер змінного струму OMRON.
Використання адаптера змінного струму, що не схвалений виробником, може
привести до пошкодження пристрою.

• Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений шнур живлення чи вилка.
• Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями.
• Прочитайте та дотримуйтесь «Важливої інформації щодо електромагнітної

сумісності (ЕМС)» у розділі «Технічні характеристики».

Увага:
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, розвиток якої може привести до
незначної травми або травми середнього ступеня тяжкості, або фізичного
пошкодження.
(Використання)
• Використання приладу дітьми чи інвалідами або в їх присутності повинно

здійснюватися під постійним контролем.
• Переконайтеся, що всі деталі приладу з'єднані належним чином.
• Перед використанням переконайтеся, що відбійник встановлений правильно.
• Переконайтеся, що повітряний фільтр встановлений правильно.
• Переконайтеся, що повітряний фільтр чистий. Якщо повітряний фільтр змінив

колір або використовувався в середньому більше 60 днів, замініть його новим.
• Уникайте проливання на компресор рідин або лікарських речовин.
• Під час використання небулайзерної камери не нахиляйте її під кутом понад 45°

в будь-якому напрямку і не трусіть її.
• Не використовуйте та не зберігайте прилад з перегнутою повітряною трубкою.
• Використовуйте тільки оригінальні складові частини небулайзерної камери,

повітряну трубку, повітряний фільтр і кришку повітряного фільтра.
• Не наливайте в резервуар для лікарських засобів більше 7 мл ліків.
• Не переносьте та не залишайте небулайзер без нагляду, допоки у резервуарі для

лікарських засобів містяться ліки.
• Не залишайте прилад без нагляду в присутності дітей чи недієздатних осіб.
• Не піддавайте прилад або його деталі сильним ударам, наприклад, не впускайте

його на підлогу.
• Не допускайте перекосу відбійника, не проколюйте отвори шпилькою у сопловій

насадці тощо.
• Не вводьте в компресор пальці чи предмети.
• Не розбирайте та не робіть самостійних спроб полагодити компресор або

мережний шнур.
• Не залишайте пристрій чи його деталі в місцях, де вони можуть піддаватися до дії

високих температур або зміни вологості, наприклад, у транспортному засобі влітку,
а також там, де вони можуть бути піддані впливу прямого сонячного світла.

• Не блокуйте кришку повітряного фільтра.
• При дезінфекції деталей кип'ятінням переконайтеся, що в ємності, в якій воно

проводиться, є вода.
• Не використовуйте прилад під час сну чи якщо відчуваєте сонливість.
• Не перекривайте зазор між заглушкою та повітрозбірником.
• Не сушіть компоненти небулайзерної камери у мікрохвильовій печі чи за

допомогою фена.
• Схвалено тільки для використання людиною.
• При безперервному використанні термін служби приладу може скоротитися.
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1. Ознайомтесь з Вашим приладом

Кришка повітряного фільтра
* Повітряний фільтр
   розташований в середині

Роз'єм
живлення

Компрессор (основний блок)

Заглушка

Повітрозабірник

Кришка 
небулайзерної
камери

Відбійник

Резервуар для
лікарських засобів

Роз’єм для
повітряної трубки

Сопло

Вигляд ззаду

Небулайзерна камера

Небулайзерна камера

Дитячий аксесуар
(веселий ведмедик)

Тримач небулайзерної камери

Конектор повітряної
трубки

Роз’єм для повітряної
трубки

Вимикач

Повітряна трубка

Конектор
повітряної
трубки
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1. Ознайомтесь з Вашим приладом

Аксесуари

• Instruction Manual
• Mode d’emploi
• Gebrauchsanweisung
• Manuale di istruzioni
• Manual de instrucciones
• Gebruiksaanwijzing
•

EN

FR

DE

IT

ES

IM-NE-C801S-KDE-02-5/2011
5332892-4B

NL

AR

RU

Compressor Nebuliser
Model NE-C801KD

TMTM

Запасні повітряні
фільтри х 5

Адаптер змінного струму Чохол для зберігання

Керівництво з
експлуатації

Гарантійний 
талон

Загубник Маска для дітей (ПВХ) Маска для немовлят (ПВХ)



Переконайтеся, що вимикач живлення вимкнений.
Перевірте, що б вимикач живлення знаходився
в положенні «вивкнено» (    ).
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2. Підготовка небулайзерної камери до роботи

Попередження:
• Очистіть та продезінфікуйте небулайзерну камеру, дитячий аксесуар, маску чи

загубник перед їх використанням вперше після придбання.
• Якщо пристрій не використовувався протягом довгого часу, а також якщо одним і

тим же пристроєм користується декілька людей очистіть та продезінфікуйте
небулайзерну камеру, дитячий аксесуар, маску чи загубник перед їх використанням.

Для отримання відомостей про очищення та дезінфекцію пристрою див. розділ 4
(ст. 16-17).
Примітка: Слід проводити регулярну заміну повітряного фільтра.

Див. розділ 6 «Заміна повітряного фільтра» (ст.19) 

2.1 Підключення адаптера змінного струму

1.

2. Вставте штекер шнура адаптера
змінного струму в роз'єм
живлення компресора. 

3. Підключіть адаптер змінного
струму до електричної розетки.

Примітка:

Штекер мережевого
шнура Роз’єм живлення

Електрична розетка

При від'єднанні
адаптера змінного струму
відключіть його від
електричної розетки, перш
ніж витягувати штекер
з компресора. 
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2. Підготовка небулайзерної камери до роботи

2.2 Додавання лікарських засобів і складання деталей

1. Від’єднайте від небулайзерної камери маску
чи загубник, дитячий аксесуар і заглушку. 

2. Зніміть кришку небулайзерної камери з
резервуара для лікарських  засобів.
1) Поверніть кришку небулайзерної камери

проти годинникової стрілки.
2) Зніміть кришку небулайзерної камери з

резервуара для лікарських засобів,
потягнувши її вгору. 

3. Залийте необхідну кількість прописаного лікарем
лікарського засобу в резервуар для
лікарських засобів. 

Увага:
Ємність резервуара для лікарських засобів становить
від 2 до 7 мл.

Примітка: Шкала на небулайзерній камері служить тільки
для орієнтовної оцінки. Шкала на зовнішній
стороні резервуара використовується, коли відбійник 
ще не встановлено. Будь ласка, використовуйте шкалу,
нанесену на шприці чи флаконі для точного дозування
лікарського засобу.

4. Переконайтеся, що відбійник надійно
встановлений на кришці небулайзерної
камери.

5. Надіньте кришку небулайзерної камери назад
на резервуар для лікарських засобів. 
1) Зіставте виступ на кришці небулайзерної

камери з виїмкою на резервуарі для
лікарських засобів, як показано на малюнку.

2) Повернувши кришку небулайзерної камери
за годинниковою стрілкою до клацання,
закріпіть її на резервуарі для лікарських засобів.
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2. Підготовка небулайзерної камери до роботи

UA

6. Прикріпіть до небулайзерної камери заглушку,
дитячий аксесуар, маску чи загубник. 

1) Закріпіть заглушку на повітрозабірник. 
2) Прикріпіть дитячий аксесуар до кришки

небулайзерної камери.
3) Під’єднайте маску чи загубник до кришки

небулайзерної камери.

Примітка: Якщо кількість аерозолю занадто мала,
вставляти заглушку не потрібно. 

7. Підключіть повітряну трубку.

1) Злегка зігніть конектор повітряної трубки та надійно вставте його в роз'ємі 
для повітряної трубки на компресорі.

2) Злегка зігніть конектор повітряної трубки і надійно закріпіть його в роз'ємі
для повітряної трубки на резервуарі для лікарських засобів. 

Примітки:
• Переконайтеся, що повітряна трубка надійно приєднана до компресора (головного приладу)

і компонентів небулайзерної камери та що з'єднання не ослаблене. Злегка зігніть конектор
повітряної трубки, вставляючи її в роз'єм для повітряної трубки, щоб уникнути від'єднання 
трубки під час роботи пристрою.

• Під час приєднання повітряної трубки не пролийте лікарський засіб. Тримайте небулайзер
у вертикальному положенні.
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3. Прийом лікарського засобу

1. Тримайте небулайзерну камеру так, як
показано справа. 

Увага:
Не нахиляйте небулайзерну камеру під кутом
більше 45° у всіх напрямках.
Лікарський засіб може витекти в рот, або інгаляція
буде виконуватися неефективно.

2. Натисніть на вимикач, щоб перевести його в
позицію «увімкнено» (   ).

Натисніть на вимикач, щоб перевести його в
позицію «вимкнено»  (    ).

Компресор включається і починається розпилення.
Примітка: Поспостерігайте, чи утворюється аерозоль.

Для того, щоб перервати розпилення

Попередження:
При використанні не накривайте компресор ковдрою,
рушником і т.д.

Увага:
• Не блокуйте кришку повітряного фільтра.
• Не використовуйте прилад більше 20 хвилин поспіль. Перед

повторним використанням приладу повинно пройти 40 хвилин.
• При використанні приладу основний блок може нагріватися.
• Торкатися до головного блоку слід тільки для таких необхідних операцій,

як, наприклад, вимикання живлення під час інгаляції.
Примітка: Не залишайте компресор увімкненим на тривалий час.

Це може призвести до його перегріву чи порушення його роботи. 

3. Проведіть інгаляцію лікарського засобу згідно з приписами Вашого
лікаря чи консультанта з медичних питань.
Надягніть маску таким чином, щоб вона закривала
Ваші ніс і рот, і проведіть інгаляцію лікарського
засобу. Видихайте через маску.

Використання загубника
Візьміть загубник в рот і проведіть інгаляцію
лікарського засобу, рівно дихаючи. Видихайте
спокійно через загубник.

45 45
Правильний кут



Використовуйте тримач небулайзерної камери для тимчасового
утримання небулайзерної камери у вертикальному положенні. 
Примітка: Вирівняйте мітку на блоці з міткою на небулайзерної  камері,

як показано на малюнку.
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3. Прийом лікарського засобу
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4. Тримайте небулайзерну камеру так, як показано справа. Переконайтеся, що
в повітряній трубці не утворився конденсат або волога, потім відключіть
пристрій від електричної розетки.

Попередження:
У повітряній трубці може утворитися конденсат. Не розміщуйте повітряну 
трубку для зберігання, якщо в ній є конденсат або волога. Це може
призвести до бактеріальної інфекції.

Якщо в повітряній трубці залишилися волога чи рідина, здійсніть
нижчеописану процедуру, щоб видалити з неї будь-які залишки рідини.

1) Переконайтеся, що повітряна трубка як і раніше приєднана до гнізда
на компресорі.

2) Від'єднайте повітряну трубку від небулайзерної камери.
3) Увімкніть компресор і просушіть трубку, пропустивши через неї повітря.
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4. Очищення і щоденна дезінфекція

4.1 Очищення
Виконання вказівок з очищення після кожного застосування допоможе запобігти
висиханню лікарського засобу, що залишився в резервуарі, що може призвести
до неефективної роботи небулайзера, а також дозволить уникнути інфекцій.

Предупреждение:
Ретельно промивайте небулайзерну камеру, дитячий аксесуар. маску, чи загубник під
струменем чистої гарячої води після кожного використання, дезінфікуйте деталі
небулайзерної камери та наявні інгаляційні насадки після останнього сеансу 
лікування в день користування.

1. Переконайтеся, що вимикач знаходиться в позиції «вимкнено»  (     )

2. Від'єднайте адаптер змінного струму від електричної розетки 
та компресора.

3. Від'єднайте повітряну трубку, розберіть небулайзерну камеру.
Див. розділ 2 (ст. 11-13).

4. Видаліть всі залишки лікарського засобу з резервуару
для лікарських засобів.

5. Вимийте всі деталі небулайзерної камери в теплій воді з використанням
м'якого миючого засобу, після чого промийте їх під струменем чистої
гарячої води. 

6. Після очищення та дезінфекції деталей
ретельно промийте їх чистою водою та
дайте їм висохнути на повітрі в чистому
приміщенні.
Примечание: Не починайте використання

приладу до тих пір, допоки вимиті
частині не висохнуть повністю.

7. Якщо компресор чи повітряна трубка
 забруднилися, протріть їх м'якою тканиною,
змоченою у воді чи м'якому миючому засобі. 

Увага:
Компресор не є вологозахищеним.

8. Знову зберіть небулайзерну камеру. Помістіть її у футляр для зберігання.

М’яки миючий
засіб
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4. Очищення і щоденна дезінфекція

4.2 Дезінфекція компонентів небулайзерної камери
Перед дезінфекцією завжди виконуйте очищення (Див. розділ 4.1 «Очищення»).
Завжди проводьте дезінфекцію резервуара для лікарських засобів, загубника та
інших деталей небулайзерної камери після останнього сеансу лікування в день
користування. Для отримання інформації про правильну дезінфекцію 
комплектуючих частин див. стор. 18

Щоб провести дезінфекцію деталей, скористайтеся одним з нижчеописаних методів:

A. Використовуйте комерційний дезінфікуючий засіб. Дотримуйтесь інструкцій
виробника даного засобу.

1. Помістіть деталі в очищаючий розчин на вказаний час.

2. Витягніть деталі та вилийте розчин. 

3. Промийте деталі під струменем чистої гарячої води, струсіть з них
надлишок вологи і дайте висохнути на повітрі у чистому приміщенні.

B. Деталі можна кип'ятити протягом 15-20 хвилин.
Після кип'ятіння обережно витягніть деталі, струсіть з них
надлишок вологи та дайте висохнути на повітрі у чистому
приміщенні.
Примітка: Не кип'ятіть повітряну трубку, маску, дитячий аксесуар,

повітряний фільтр і кришку повітряного фільтра.

Увага:
Не використовуйте автоклав, газову дезінфекцію, етиленоксидний чи низькотемпературний
плазмовий стерилізатори для дезінфекції цього приладу.
Примітка: З часом написи на дитячих аксесуарах можуть стертись  у результаті

постійної мийки та дезінфекції.

Користування відбійником
Відбійник – це важлива деталь небулайзерної камери,
що використовується для розпилення лікарських препаратів.

При поводженні з відбійником дотримуйтесь таких
запобіжних заходів.

Увага:
• Промивайте відбійник після кожного використання.
• Для очищення деталей не використовуйте щітки, шпильки тощо.
• При дезінфекції деталей за допомогою кип'ятіння переконайтеся,

що для цього використовується достатня кількість води.
• Не кип'ятіть відбійник разом з іншими предметами, крім відповідних

деталей небулайзера.
• Не сушіть компоненти небулайзерної камери за допомогою мікрохвильової

печі, фена чи сушарки для посуду.

Відбійник

Дефлектор

UA
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4. Очищення і щоденна дезінфекція

П
ри виборі способу дезінф

екції користуйтеся таблицею
, наведеною
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5. Догляд і зберігання

Для того, щоб підтримувати Ваш прилад у хорошому стані та захистити його від
ушкоджень, дотримуйтесь даних вказівок:

Увага:
• Не залишайте прилад без нагляду у присутності дітей чи недієздатних осіб.
• Не піддавайте прилад або його деталі сильним ударам, наприклад, не впускайте його на підлогу.
• Не переносіть і не залишайте небулайзер без нагляду, допоки у резервуарі для лікарських

засобів міститься ліки.

Примітки: 
• Не зберігайте прилад за надмірно високої чи низької температури, підвищеної вологості чи 

під прямими сонячними променями.
• Не скручуйте та не перегинайте повітряну трубку.
• Утилізація приладу та будь-яких використаних аксесуарів або деталей, що можна придбати

додатково, повинна здійснюватися відповідно до місцевих нормативних актів.
• Ніколи не проводьте очищення за допомогою бензину, розчинника чи

вогненебезпечного хімічного засобу. 

Завжди перевозьте прилад тільки в сумці для перенесення та зберігайте прилад у
сумці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

Примечание: Після року використання небулайзерну камеру слід замінити.

Бензол

Розчинник
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6. Заміна повітряного фільтра

Якщо повітряний фільтр змінив колір або використовувався в середньому більше 
60 днів, замініть його новим. 

1.

2. Замініть повітряний фільтр.

3. Встановіть кришку повітряного
фільтра назад. 

Примітки:
• Використовуйте тільки повітряні фільтри компанії OMRON, розроблені для даного

приладу. Не використовуйте прилад без фільтру.
• Дані фільтри можна встановлювати будь-якою стороною. 
• Перед тим, як вкласти повітряний фільтр, переконайтеся, що він чистий і на 

ньому немає пилу.
• Не робіть спроб мити чи чистити фільтр. Якщо повітряний фільтр намок, замініть

його. Вологі повітряні фільтри можуть привести до закупорки.
• Щоб запобігти закупорці кришки повітряного фільтра, регулярно мийте кришку. 

Не кип'ятіть кришку повітряного фільтра.
Зніміть кришку повітряного фільтра, вимийте її, переконайтеся, що вона висохла,
після чого встановіть її назад належним чином.

• Для придбання додаткових повітряних фільтрів, а також якщо деталі приладу
пошкоджені чи відсутні у комплекті, будь ласка, зв'яжіться з Вашим дилером
компанії OMRON.

Зніміть кришку повітряного
фільтра з компресора. 
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7. Усунення несправностей

У разі якщо Ваш прилад відмовив під час роботи, перевірте наступні пункти. Ви
також можете ознайомитися з відповідними сторінками цього посібника для
отримання більш детальних інструкцій.

Примітка: У разі якщо жодне із запропонованих рішень не дозволило вирішити проблему, не 
намагайтеся лагодити прилад самостійно – жодна з його деталей не призначена 
для обслуговування користувачем.
Поверніть прилад в авторизоване підприємство роздрібної торгівлі OMRON
або дистриб'ютору.

Несправність Причина Спосіб вирішення
Нічого не
відбувається
при натисканні
на вимикач 

Правильно чи адаптер
змінного струму підключений 
до електричної розетки та 
компресору?

Переконайтеся, що вилка
вставлена в електричну розетку.
У разі необхідності, вийміть
вилку з розетки і вставте її знову.

Після включення
приладу
розпилення не
відбувається або
рівень його
недостатній.

Чи є лікарський засіб в
резервуарі для лікарських
засобів?

Додайте необхідну кількість 
лікарського засобу в резервуар
для лікарських засобів.

У резервуарі для лікарських
засобів міститься занадто
мала/велика кількість 
лікарського засобу?

Відбійник відсутній чи 
закріплений неправильно?

Прикріпіть відбійник належним
чином.

Чи правильно зібраний 
небулайзер?

Зберіть небулайзер як належить.

Сопло забилося? Переконайтеся, що сопло не
закупорене.

Небулайзер нахилений
під гострим кутом?

Чи правильно приєднана 
повітряна трубка?

Переконайтеся, що небулайзер
не нахилений більше, ніж на
45 градусів.
Переконайтеся в правильності 
приєднання повітряної трубки до
компресора та небулайзерної
камери.

Повітряна трубка перегнута 
чи пошкоджена?

Переконайтеся, що на повітряна
трубка немає перегинів.

Повітряна трубка забилася? Переконайтеся, що повітряна 
трубка не закупорена.

Повітряний фільтр 
забруднився?

Замініть повітряний фільтр 
на новий.

Прилад працює
занадто голосно.

Чи правильно прикріплена
кришка повітряного фільтра?

Прикріпіть кришку повітряного
фільтра, як належить.

Прилад занадто
гарячий.

Чи правильно прикріплена
кришка повітряного фільтра?

Прикріпіть кришку повітряного
фільтра, як належить.

Компресор накритий 
чим-небудь?

Не накривайте компресор під 
час роботи.
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8. Технічні характеристики

Примітки: 
• Можливі технічні зміни без попереднього повідомлення.
• Цей пристрій OMRON виробляють відповідно до сурової системи якості компанії

«ОМРОН ХЕЛСКЕА Ко. Лтд.» (ОМRОN НEALTHCARE Со., Ltd), Японія.
• Цей пристрій може не працювати, якщо температура та напруга відрізняються від вказаних у

технічних характеристиках.
• Не використовуйте пристрій у місцях, де може відбутись контакт з легкозаймистим газом.
• Цей пристрій відповідає положенням директиви ЄС 93/42/ЕЕС (Директива щодо виробів

медичного призначення) та розроблений відповідно до європейського стандарту
EN13544-1:2007, Обладнання для дихальної терапії, частина 1: Розпилювальні системи
та їх компоненти.

Найменування приладу Компресорний інгалятор
Модель OMRON NE-C24 Kids (NE-C801S-KDRU)
Джерело живлення 
(адаптер змінного 
струму)

100-240 B, 350 мА, 50/60 Гц 

Джерело живлення
(компресорний
небулайзер)

12 В…0,8 А

Режим роботи Переривчаста робота 20 хв. «Увімкнено»/40 хв. «Вимкнено»
Умови експлуатації:
температура 
навколишнього повітря
відносна вологість 

від  +10°C до +40°C

від 30% до 85%
Умови зберігання:
температура
навколишнього повітря
відномна вологість
атмосферного тиску

від -20°C до +60°C

від 10% до 95%
від 70 до 106 кПа

Вага Приблизно 270 г (лише компресор)
Габаритні розміри Приблизно 142 (ш) х 72 (в) х 98 (д) мм
Комплект поставки: Компресор, небулайзерна камера, дитячий аксесуар

(веселий ведмедик), повітряна трубка (ПВХ, 100 см), 
5 шт. запасних повітряних фільтрів, загубник, маска для
дітей (ПВХ), маска для немовлят (ПВХ),  мережний 
адаптер, чохол для зберігання, керівництво з 
експлуатації, гарантійний талон

Класифікація Прилад класу ІІ, прикладна частина Типу В

= Прилад 
   класу ІІ 

= Прикладна 
   частина Типу В 

Уважно ознайомтесь 
з керівництвом з експлуатації!

= Живлення
   увімкнено 

= Вимкнено 
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Технічні характеристики небулайзерної камери з компресором ОМРОН NE-C801 
з використанням технології OMRON V.V.T. (Virtual Valve Technology – технологія 
віртуальних клапанів):

Результат вимірювання за допомогою каскадного імпактора для розміру часток**

* Дані, отримані компанією ОМРОН ХЕЛСКЕА Ко., Лтд (ОМRОN НEALTHCARE Co., Ltd.)
**Незалежні вимірювання проведені професором Хіроші Такано (Hiroshi Takano),

з кафедри хімічних технологій та матеріалознавства, факультет науки та техніки,
університету Дошіша (Doshisha University), м. Кіото, Японія, відповідно до
стандарту EN13544-1:2007.

Примітки:
• Результат вимірювання може змінюватися в залежності від лікарських засобів, таких як 

суспензії чи ліки високої в'язкості. Див. специфікації для уточнення інформації від виробника
лікарських засобів.

• З оновленою технічною інформацією можна ознайомитися на офіційному сайті компанії
ОМРОН ХЕЛСКЕА ЮЕРОП (ОМRОN НEALTHCARE EUROPE), а саме: 
URL: www.omron-healthcare.com

Розмір часток: **MMAD приблизно 3 мкм
MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter 
(Масовий середній аеродинамічний діаметр)

Ємність резервуара 
для лікарських засобів: макс. 7 мл
Відповідна кількість 
лікарських засобів: мін. 2 мл – макс. 7 мл
Рівень шуму:  *Прибл. 46 дБ
Продуктивність
(вихід аерозолю): *Приблизно 0.3 мл/хв (по втраті ваги)
Подача аерозолю: **0,47 мл (2 мл, 1% NaF)
Швидкість подачі 
аерозолю:

**0,06 мл/хв (2 мл, 1% NaF)
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Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)
Зі збільшенням кількості електронних приладів, наприклад, ПК і мобільних 
(стільникових) телефонів, медичні прилади, що знаходяться в експлуатації,
можуть бути схильні до дії електромагнітних перешкод, що виходять від інших
приладів. Електромагнітні перешкоди можуть бути результатом неправильної
експлуатації медичного приладу й створювати потенційно небезпечну ситуацію.
Медичні прилади не повинні також створювати перешкод іншим приладам.
З метою врегулювання вимог щодо електромагнітної сумісності та запобігання
випуску небезпечних виробів був розроблений стандарт EN60601-1-2:2007.
Цей стандарт визначає рівень несприйнятливості до електромагнітних перешкод,
а також максимальні рівні електромагнітних випромінювань для медичних приладів.
З метою врегулювання вимог щодо електромагнітної сумісності та запобігання
випуску небезпечних виробів був розроблений стандарт EN60601-1-2:2007.
Цей стандарт визначає рівень несприйнятливості до електромагнітних перешкод, 
а також максимальні рівні електромагнітних випромінювань для медичних приладів.
Даний медичний прилад, випущений компаніє «ОМРОН Хелскеа» 
(OMRON Healthcare), відповідає вимогам стандарту EN60601-1-2:2007 як щодо
несприйнятливості, так і щодо випромінювання.
Проте слід дотримуватися й особливих запобіжних заходів:
• Не користуватися мобільними (стільниковими) телефонами та іншими 
  пристроями, що генерують сильні електричні та електромагнітні поля, поблизу
  медичного приладу. Це може привести до несправної роботі приладу та створити 
  потенційно небезпечну ситуацію. Рекомендується дотримуватися мінімальної 
  дистанції у 7 м. Перевіряти справність роботи приладу, якщо ця відстань коротше.
Додаткова документація відповідно до EN60601-1-2:2007 є у компанії «ОМРОН 
Хелскеа Юероп» (OMRON Healthcare Europe) за адресою, вказаною в цьому 
керівництві з експлуатації.
Документація є також на сайті www.omron-healthcare.com.

Належна утилізація приладу
(відходи електричного та електронного устаткування)

Цей символ на продукті чи описі до нього вказує, що даний продукт не підлягає 
утилізації разом з іншими домашніми відходами після закінчення терміну служби.
Для запобігання можливого збитку для навколишнього середовища чи здоров'я
людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів, будь ласка, відокремте
цей продукт від інших типів відходів і утилізуйте його належним чином для
раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.
Домашнім споживачам слід зв'язатися з роздрібним торговельним представником,
у якого продукт був придбаний, чи місцевим органом влади, для отримання 
докладної інформації про те, куди і як доставити даний прилад для екологічно
безпечної переробки.
Промисловим споживачам слід зв'язатися з постачальником і перевірити терміни
та умови контракту на закупівлю. 

Даний продукт не слід утилізувати разом з іншими комерційними відходами.
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9. Копмлектуючі та деталі для заміни

Небулайзерна камера
V.V.T. N-01 з загубником
Модель: NEB-NEST3-81E

Небулайзерна камера
V.V.T. N-01 з дитячим
аксесуаром 
(веселий ведмедик) 
Модель: NEB-NEST3-81E

Загубник
Модель: NEB-MP-E

Маска для дітей (ПВХ) 
Модель: NEB-MSMP-E Модель: NEB-MSSP-E

Маска для малюків (ПВХ)

Повітряна трубка 
(ПВХ, 100 см)
Модель: NEB-TP-L10E

Повітряні фільтри (5 шт.)
Модель: NEB-AFR-30E

Повітряна трубка 
(силіконова, 100 см)
Модель: NEB-TSC-L10E

Мережний адаптер
Модель: C30-E-AC

Небулайзерна камера № N-01

Загубник

(відповідають вимогам дерективи для медичних приладів ЕС 93/42/ЕЕС)
Додаткові медичні комплектуючі

Інші додаткові деталі/деталі для заміни



Зроблено у В’єтнамі

Виробник OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 
«ОМРОН ХЕЛСКЕА КО. ЛДТ.»
53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Кіото, 617-0002, ЯПОНІЯ

JAPAN

Представник в ЄС OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, 
«ОМРОН ХЕЛСКЕА ЮЕРОП Б.В.»
Скорпіус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НІДЕРЛАНДИ

THE NETHERLANDS

www.omron-healthcare.com

Виробничий
підрозділ

ОМRОN НEALTHCARE MANUFACTURINGVIETNAMCo., Ltd.,
VIETNAM
«ОМРОН ХЕЛСКЕА МАНУФЕКЧУРІН В’ЄТНАМ Ко., Лтд.»,
В’ЄТНАМ

Уповноважений
представник в
Україні

Керівництво з експлуатації C801KD IM-NE-С801S-KDE(V).
Дата редакції 03 лютого 2017р.

Небулайзер компресорний NE-C801 KD
(NE-C801S-KDE(V))

   Виробник: OMRON Healthcare Co. Ltd, Kyoto, Japan 
«Омрон Хелскеа Ко. Лтд.», Кіото, Японія
Виробнича ділянка: OMRON Healthcare Manufacturing 
Vietnam Co., Vietnam; «ОМРОН Хелскеа Мануфечурін 
В`єтнам Ко», В‘єтнам
Уповноважений представник в Україні: 

dovidka@ims.com.ua         
Гарантія 3 роки.

ТОВ «ІМС», 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського,  1-б, 
Офіс 121              +38(096) 744-95-52;

www.ims. com.ua

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




