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Передмова
Дякуємо за придбання небулайзера OMRON COMP AIR basic.
Цей прилад розроблено у співпраці зі спеціалістами для лікування астми, хронічного 
бронхіту, алергії та інших респіраторних захворювань. 
Цей прилад є медичним обладнанням. Він повинен використовуватися відповідно 
до вказівок терапевта та/або пульмонолога.

Принцип роботи комплекту небулайзера
Ліки, які під тиском проходять через канал 
для ліків, змішуються зі стисненим повітрям із 
насоса компресора. 
Лікарський засіб перетворюється на дрібні 
частинки та розпилюється в разі контакту зі 
стиснутим повітрям.

Аерозоль

Патрубок

Стиснене повітря

Канал для ліків

Ліки
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Використання за призначенням

Медичне призначення
Цей прилад призначено для проведення інгаляційних лікувальних процедур для 
пацієнтів з респіраторними захворюваннями.

Користувачі, для яких призначений цей прилад
• Кваліфікований медичний персонал, наприклад, лікарі та медсестри.
• Опікун або пацієнт під керівництвом кваліфікованих медиків для лікування вдома.
• Користувач також повинен зрозуміти загальні принципи роботи NE-C803 і зміст 

цієї інструкції з експлуатації.

Пацієнти, для яких призначений цей прилад
Цей прилад заборонено використовувати для лікування пацієнтів, які втратили 
свідомість або не можуть самостійно дихати.

Середовище для використання
Цей виріб призначено для використання в медичних установах, наприклад, 
лікарнях, клініках і кабінетах лікарів, а також для домашнього використання.

Період використання
Вказаний період використання дійсний за умови, що прилад використовується для 
розпилення 2 мл лікарських засобів двічі на день протягом 7,5 хвилин при кімнатній 
температурі (23°C).
Цей період може змінюватися в залежності від умов експлуатації.
Часте використання виробу може скоротити термін служби.
 Компресор (основний блок) 5 років
 Комплект небулайзера 1 рік
 Загубник  1 рік
 Назальна канюля 1 рік
 Повітряна трубка (ПВХ, 100 см) 1 рік
 Повітряний фільтр 60 днів
 Маска (ПВХ) (СЕБС) 1 рік

Заходи безпеки під час використання
Ретельно дотримуйтесь усіх порад і застережень, описаних в інструкції з експлуатації.
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Поради з техніки безпеки
Перед використанням приладу ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації та всі інші 
матеріали, які входять у комплект постачання.

 Попередження. Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може 
призвести до серйозних травм.

(Використання)
• Щоб отримати відомості про тип, дози та режим лікування, зверніться до свого терапевта або 

пульмонолога.
• Якщо під час використання приладу у вас з’явились дивні відчуття, слід негайно припините 

процедуру та звернутися до лікаря.
• Для інгаляції не слід використовувати лише воду.
• Тримайте прилад у недоступному для немовлят і дітей місці. Прилад може містити дрібні деталі, 

які можна проковтнуті.
• Не відкладайте повітряну трубку для зберігання, якщо всередині залишається волога або ліки.
• Не використовуйте та не зберігайте пристрій у приміщеннях, де на нього можуть впливати шкідливі 

випари або леткі речовини.
• Не використовуйте прилад у приміщенні, де він може контактувати з легкозаймистими газами.
• Під час використання не можна закривати отвори компресора ковдрою, рушником або будь-яким 

іншим предметом.
• Завжди виливайте залишки ліків після використання та щоразу використовуйте нові ліки.
• Прилад не призначено для використання з метою анестезії або в циклі вентиляційного дихання.
• Зберігайте деталі в чистому місці, щоб уникнути інфекції.

(Небезпека ураження електричним струмом)
• Ніколи не під'єднуйте та не від'єднуйте адаптер живлення мокрими руками.
• Компресор і адаптер живлення не водонепроникні. Не допускайте потрапляння на них води або 

інших рідин. Якщо на них все ж потрапила рідина, негайно вийміть адаптер живлення з розетки та 
витріть рідину марлею або іншим абсорбційним матеріалом.  

• Не занурюйте компресор у воду або іншу рідину.
• Не використовуйте та не зберігайте прилад у приміщеннях з підвищеною вологістю.
• Не використовуйте прилад з пошкодженим штепселем або шнуром живлення.
• Тримайте шнур живлення на відстані від нагрітих поверхонь.
• Використовуйте лише оригінальний адаптер живлення OMRON. Використання несумісного 

адаптера живлення може пошкодити прилад.

(Очищення та дезінфекція)
Дотримуйтесь наведених нижче правил від час чищення та дезінфекції деталей приладу. 
Недотримання правил може призвести до пошкодження приладу, неефективного розпилення або 
виникнення інфекцій. Докладніші поради див. у розділі «Очищення та дезінфекція».
• Очистите та продезінфікуйте комплект небулайзера, маску, загубник або назальну канюлю  перш 

ніж використовувати їх:
 -одразу ж після покупки;
 -якщо приладом не користувалися протягом тривалого часу;
 -якщо прилад використовує кілька осіб.

• Обов'язково вимийте або протріть деталі приладу після використання, переконайтеся в тому, що 
вони ретельно продезінфіковані, сухі та зберігаються в чистому місці.

• Не залишайте очищувальний розчин на частинах приладу.
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 Увага: Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка в разі виникнення може привести до 
легких або середніх травм чи фізичних ушкоджень.

(Використання)
• Необхідно пильно стежити за приладом, якщо ним користуються діти, інваліди або інші особи 

поблизу них.
• Переконайтеся, що всі частини приладу встановлено правильно.
• Переконайтеся, що повітряний фільтр встановлено правильно.
• Переконайтеся, що повітряний фільтр чистий. Якщо повітряний фільтр використовувався понад 

60 днів, замініть його на новий.
• Під час використання не можна нахиляти розпилювальний комплект під кутом більшим ніж 

45 градусів у всіх напрямках або трусити його.
• Не використовуйте та не зберігайте пристрій, якщо повітряна трубка перегинається.
• Використовуйте тільки оригінальні деталі небулайзера, повітряну трубку, повітряний фільтр і 

кришку повітряного фільтра.
• Не додавайте більше ніж 10 мл препарату в резервуар для ліків.
• Не переносьте та не залишайте без нагляду комплект небулайзера, якщо в резервуарі для ліків 

міститься препарат.
• Не залишайте прилад без нагляду в присутності дітей або осіб, які не можуть чітко висловити 

свою згоду.
• Не піддавайте прилад сильним ударам, наприклад, не кидайте його на підлогу.
• Не проколюйте патрубок резервуара для ліків шпилькою або гострими предметами.
• Не встромляйте пальці або сторонні предмети всередину компресора.
• Не розбирайте та не намагайтеся самостійно ремонтувати компресор або адаптер живлення.
• Не залишайте пристрій в середовищі з надто високою або низькою температурою чи під прямим 

сонячним промінням.
• Не використовуйте пристрій під час сну або дрімання.
• Схвалено для використання тільки для лікування людей.
• Компресор може нагріватися під час роботи.
• Не торкайтеся компресора, крім виконання необхідних операцій, наприклад, вимкнення живлення 

під час розпилення.
• Щоб ліки не залишалися на обличчі після використання приладу, ретельно витирайте обличчя 

після зняття маски.
• Щоб уникнути травм слизової оболонки носа, не вставляйте насадку дуже глибоко.
• Не використовуйте пошкоджений комплект небулайзера, мундштук або насадку для носа.

(Небезпека ураження електричним струмом)
• Після використання приладу та перед очищенням завжди від'єднуйте адаптер живлення від 

електричної розетки.
• Під’єднуйте прилад до електричної розетки з відповідною напругою. Не можна перевантажувати 

розетку або використовувати подовжувачі.
• Правильно використовуйте шнур адаптера живлення.
• Не слід намотувати шнур живлення на компресор або адаптер.
• Не тягніть за шнур адаптера живлення.
• Зміни або модифікації приладу, які не схвалила компанія Omron Healthcare, призводять до 

анулювання гарантії виробника.
• Після використання та перед очищенням завжди від'єднуйте адаптер живлення від пристрою.
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(Очищення та дезінфекція)
Дотримуйтесь наведених нижче правил від час чищення та дезінфекції деталей приладу. 
Недотримання правил може призвести до пошкодження приладу, неефективного розпилення або 
виникнення інфекцій. Докладніші поради див. у розділі «Очищення та дезінфекція».
• Заборонено сушити прилад або його деталі за допомогою мікрохвильової печі, посудомийної 

машини або фена.
• Заборонено використовувати автоклави, етиленоксидні газові стерилізатори та низькотемпературні 

плазмові стерилізатори.
• Під час дезінфекції частин приладу методом кип’ятіння переконайтеся, що в контейнері достатньо 

води. Інакше це може призвести до пожежі.

Загальні запобіжні заходи:
• Перед кожним використанням перевіряйте прилад, щоб переконатися у відсутності проблем. 

Зокрема, обов'язково перевіряйте:
 -чи не пошкоджено патрубок або повітряну трубку;
 -чи не заблоковано патрубок;
 -чи нормально працює компресор.

• Насос компресора може під час роботи створювати незначний шум і вібрацію. Крім того, 
незначний шум може виникати внаслідок виділення стисненого повітря з комплекту небулайзера. 
Це нормально і не є несправністю.

• Використовуйте прилад тільки за призначенням. Забороняється використовувати його з будь-якою 
іншою метою.

• Не використовуйте прилад при температурах, вищих ніж +40°C.
• Переконайтеся, що повітряну трубку надійно прикріплено до компресора та комплекту 

небулайзера і вона не може випасти.
• Щоб повністю ізолювати пристрій від джерела живлення, витягніть штепсель з розетки.

Збережіть цей документ, оскільки він може знадобитися у майбутньому.
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Елементи приладу

Адаптер 
живлення x 1
Сумка для 
зберігання x 1
Інструкція з 
експлуатації

Вигляд ззаду
Роз'єм живлення

Кришка повітряного фільтра
*Повітряний фільтр усередині

Компресор (основний блок) x 1

Тримач комплекту 
небулайзера

З'єднувач для 
повітряної трубки

Вимикач живлення

Запасні повітряні 
фільтри х 5Повітряна трубка 

(ПВХ, 100 см) х 1

Загубник х 1

Маска для дітей 
(ПВХ) х 1

Маска для дорослих 
(ПВХ) х 1

Комплект небулайзера х 1

З'єднувач для 
повітряної трубки

Верхня частина 
для інгаляції

Розпилювальна голівка

Патрубок

Резервуар для ліків

Назальна 
канюля х 1
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Додаткове медичне обладнання
(в рамках Директиви ЄС 93/42/EEC про медичні прилади)

Опис виробу Модель

Комплект небулайзера та загубників NEB-NSET3-83E

Комплект небулайзера, маска для дорослих (ПВХ) 
та комплект повітряних трубок NEB-NSET4-83AP

Комплект небулайзера, маска для дітей (ПВХ) 
та комплект повітряних трубок NEB-NSET5-83AP

Маска для дорослих (ПВХ) NEB-MSLP-E

Маска для дітей (ПВХ) NEB-MSMP-E

Маска для дорослих (СЕБС) NEB-MSLS-E

Комплект масок для дітей (СЕБС) NEB-MSSS-E

Загубник NEB-MP-E

Назальна канюля NEB-NP-E

Повітряна трубка (ПВХ, 100 см) NEB-TP-82E

Адаптер живлення HHP-CF01

Інші додаткові/запасні деталі
Опис виробу Модель

Повітряні фільтри x 5 NEB-AFR-30E
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Принципи використання

 Попередження.
Очистите та продезінфікуйте комплект небулайзера, маску, загубник або назальну 
канюлю  перш ніж використовувати їх:
 -одразу ж після покупки;
 -якщо приладом не користувалися протягом тривалого часу;
 -якщо прилад використовує кілька осіб.

Докладніші поради див. у розділі «Очищення та дезінфекція».

1. Переконайтеся, що вимикач живлення перебуває в положенні ВИМК. (  ). 

2. Підключіть адаптер живлення до 
компресора та вставте шнур живлення в 
електричну розетку.

3. Зніміть верхню частину для інгаляції та 
розпилювальну голівку з резервуара для ліків.

Примітка. 
Якщо розпилювальна голівка відійшла від 
верхньої частини для інгаляції та впала в 
резервуар для ліків, вийміть її з резервуара.

4. Додайте необхідну кількість виписаних 
ліків у резервуар. 
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5. Переконайтеся, що розпилювальну 
голівку надійно прикріплено до верхньої 
частини для інгаляції.

Примітка. 
Розміри лівих і правих частин 
розпилювача на розпилювальній голівці 
не однакові. Якщо розпилювальну голівку 
встановлено в неправильному напрямку, 
вона не буде працювати правильно.

6. Встановіть верхню частину для 
інгаляції назад на резервуар для 
ліків.
1) Зіставте виступ на верхній 

частині для інгаляції з гніздом на 
резервуарі для ліків, як показано 
на малюнку.

2) Повертайте верхню частину 
для інгаляції за годинниковою 
стрілкою, доки стрілку на ній не буде вирівняно з міткою суміщення на 
резервуарі для ліків і вони не зафіксуються.

Стрілка
Мітка су-
міщення

Маленькі
Великі
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7. Щільно прикріпіть маску, загубник 
або назальну канюлю до комплекту 
небулайзера.

Примітка. 
Переконайтеся, що ці частини 
встановлено так, щоб ручка була 
розташована у протилежному напрямку 
від пацієнта.
Інакше ліки можуть розпилитися на 
шкіру або одяг пацієнта.

8. Прикріпіть повітряну трубку.
Надійно вставте з'єднувач повітряної 
трубки в отвір.

Ручка Ручка

Комплект небулайзера можна закріпити на компресорі.
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9. Тримайте комплект небулайзера, як показано на 
малюнку справа.
Дотримуйтеся порад свого лікаря або 
пульмонолога. Видихайте, як зазвичай, через 
загубник, маску або через ніс.

 Увага:
не можна нахиляти розпилювальний комплект під 
кутом, більшим ніж 45 градусів у всіх напрямках. 
Це може спричинити потрапляння ліків у рот або 
неефективне розпилення. 

10. Установіть вимикач живлення в положення УВІМК. ( ). Після запуску 
компресора генерується аерозоль і починається процес розпилення.
Вдихайте ліки.

11. Після завершення процедури відключіть пристрій від джерела живлення. 
Від'єднайте адаптер живлення від електричної розетки та відключіть його від 
компресора.

Примітка. 
Надійно візьміться за штепсель та натисніть 
на його, щоб від'єднати адаптер живлення.

 Увага:
Не тягніть за шнур живлення. 
Це може пошкодити пристрій. 

Правильний кут
45°45°

Компресор

Штепсель
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 Очищення та дезінфекція
 Увага: поводження з розпилювальною голівкою

• Мийте розпилювальну голівку після кожного використання.
• Не використовуйте для чищення голівки щітку або шпильку.
• Під час дезінфекції деталей кип'ятінням обов'язково робіть це у великій кількості води.
• Не кип'ятіть розпилювальну голівку разом з іншими деталями, крім відповідного 

додаткового обладнання для розпилення.

Очищення
Після кожного використання очищуйте прилад, щоб видалити залишки ліків. 
Це допоможе уникнути неефективного розпилення або виникнення інфекцій.

 � Деталі, які можна мити
• Комплект небулайзера (верхня частина для інгаляції, резервуар для ліків), 

маска (ПВХ)/(СЕБС), загубник, назальна канюля
Промийте в теплій воді з м'яким (нейтральним) мийним засобом. Ретельно 
промийте під струменем гарячої води і дайте висохнути на повітрі в чистому місці.

• Розпилювальна голівка
Мийте під струменем проточної води.

 � Деталі, які не можна мити
• Компресор, повітряна трубка

По-перше, перевірте, чи від'єднано шнур живлення від електричної розетки. 
Протріть м'якою тканиною, змоченою у воді або м'якому (нейтральному) мийному 
засобі.

• Повітряний фільтр
Забороняється мити або очищувати повітряний фільтр. Якщо повітряний 
фільтр став вологим, замініть його. Вологі повітряні фільтри можуть спричиняти 
пошкодження приладу.

Дезінфекція
Дезінфікуйте деталі раз на тиждень. Якщо деталі приладу сильно забруднені, 
замініть їх новими.

Щоб вибрати метод дезінфекції, див. таблицю на стор. 14.
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o: застосовується  X: не застосовується
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Четвертинний амоній

o o o o o X XOsvan*
(0,1%, 10 хв.)

Хлоргексидин
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(0,5%, 30 хв.)

Амфотерний
Поверхнево-активна 

речовина o o o o o X X
Tego 51*

(0,2%, 15 хв.)

B Кип'ятіння o o o o X X X
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А.  Використовуйте доступний у продажу засіб для дезінфекції. Дотримуйтесь 
інструкцій, наданих виробником засобу для дезінфекції.

Примітка. Не очищуйте бензином або розчинником.

Б. Деталі можна кип'ятити протягом 15–20 хвилин.
Після кип'ятіння ретельно зберіть деталі, струсіть воду та 
дайте висохнути на повітрі в чистому приміщенні.

*  Приклад доступного в продажу засобу для дезінфекції. (Концентрація і час перебування, зазначені в 
таблиці, обумовлені терміном служби деталей та перевірені всіма засобами для дезінфекції, як описано 
в інструкції з його експлуатації. Зверніть увагу, що перевірка не проводилася з метою визначення 
ефективності засобів для дезінфекції. Цією перевіркою ми не надаємо рекомендацій щодо використання 
саме цих засобів для дезінфекції. Умови використання та склад засобів для дезінфекції у різних виробників 
відрізняються. Уважно прочитайте інструкції з експлуатації перед використанням і застосовуйте засоби для 
дезінфекції для кожної частини відповідним чином. Зверніть увагу, що термін служби деталей може бути 
коротшим залежно від умов, навколишнього середовища і частоти використання.)
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Видалення конденсату з повітряної трубки
Якщо в середині повітряної трубки залишається волога або рідина, обов'язково 
дотримуйтесь наведених нижче вказівок щодо видалення вологи з повітряної трубки.
1) Переконайтеся, що повітряну трубку під’єднано до отвору для повітря на компресорі.
2) Витягніть повітряну трубку з комплекту небулайзера.
3) Увімкніть компресор і продуйте повітря через трубку, щоб вигнати вологу.

Зміна повітряного фільтра

Якщо ви використовували повітряний фільтр понад 60 днів, замініть його на новий.

1. Підніміть кришку повітряного фільтра.

2. Замініть повітряний фільтр.

3. Встановіть кришку повітряного фільтра на місце.
Переконайтеся, що вона встановлена правильно.

Примітки:
• Користуйтеся тільки повітряними фільтрами OMRON, призначеними для цього 

пристрою. Не використовуйте прилад без повітряного фільтра.
• Забороняється мити або очищувати повітряний фільтр. Якщо повітряний 

фільтр став вологим, замініть його. Вологі повітряні фільтри можуть спричиняти 
пошкодження приладу.

• У повітряних фільтрів немає передньої та задньої частини.
• Перш ніж вставляти повітряні фільтри, переконайтеся, що вони чисті та не запилені.
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Пошук несправностей
Якщо прилад вийшов з ладу в процесі експлуатації, перевірте:

Проблема Причина Вирішення проблеми
Після увімкнення 
приладу нічого не 
відбувається.

Адаптер живлення 
підключено до електричної 
розетки та компресора 
правильно?

Переконайтеся, що адаптер живлення 
підключено до електричної розетки та 
компресора правильно. В разі потреби 
витягніть штекер, а потім вставте його знову.

Після увімкнення 
приладу розпилення 
не відбувається або 
воно занадто слабке.

В резервуарі для ліків є ліки? Додайте необхідну кількість ліків 
в резервуар.В резервуарі для ліків мало/

забагато ліків?
Розпилювальну голівку 
встановлено правильно?

Встановіть розпилювальну голівку 
правильно.

Комплект небулайзера 
зібрано правильно?

Зберіть комплект небулайзера правильно.

Патрубок заблокований? Переконайтеся, що в патрубку відсутні 
перешкоди.

Комплект небулайзера 
нахилено під гострим 
кутом?

Переконайтеся, що комплект небулайзера 
не нахилено під кутом, більшим ніж 
45 градусів.

Повітряну трубку під’єднано 
правильно?

Переконайтеся, що повітряну трубку 
правильно прикріплено до компресора та 
комплекту небулайзера.

Повітряна трубка не 
зігнута?

Переконайтеся, що повітряна трубка не 
перекручена та не зігнута.

Повітряна трубка 
заблокована?

Переконайтеся, що в повітряній трубці 
відсутні перешкоди.

Забруднено повітряний 
фільтр?

Замініть повітряний фільтр на новий.

Компресор занадто 
сильно шумить.

Кришку повітряного фільтра 
встановлено правильно?

Правильно встановіть кришку повітряного 
фільтра.

Компресор 
перегрівається.

Компресор відкритий? Не накривайте компресор під час роботи.

Примітка.  Якщо запропонована дія не розв’язує проблему, не намагайтеся 
самостійно ремонтувати прилад — він не призначений для ремонту 
користувачем. Поверніть прилад до авторизованого центру продажу 
або дистриб'ютора компанії OMRON.
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Технічні дані
Опис товару: Компресорний інгалятор
Модель (-код): NE-C803 (NE-C803-E)
Номінальні параметри 
(адаптер живлення):

100 - 240В ~  50/60Гц 0,12 - 0,065A

Номінальні параметри 
(компресорний небулайзер):

6В   0,7A

Робоча температура/
вологість:

від +10°С до +40°С/від 30% до 85% відносної вологості

Температура/вологість/тиск 
повітря під час зберігання та 
транспортування:

від -20°C до +60°C/від 10% до 95% відносної вологості, 
700 - 1060 кПа

Вага: прибл. 180 г (лише компресор)
Розміри: прибл. 85 (Ш) × 43 (В) ×115 (Д) мм (лише компресор)
Комплект: компресор, комплект небулайзера, повітряна трубка (ПВХ, 

100 см), загубник, назальна канюля, маска для дорослих 
(ПВХ), маска для дітей (ПВХ), 5 запасних повітряних 
фільтрів, сумка, інструкція з експлуатації.

Класифікація: Клас ll (Захист від ураження електричним струмом), 
Тип BF (Робоча частина)
IP21 (Ступінь захисту)

  =  Клас ll 
обладнання

 = Tип BF
 робоча частина

  Уважно прочитайте 
інструкцію з експлуатації

 = Не працює  = Увімкнуто

Примітки:
• У прилад може бути внесено зміни без попереднього повідомлення користувачів.
• Виріб OMRON відповідає жорстким стандартам якості системи 

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Японія.
• Пристрій може не працювати, якщо температура використання та напруга 

електромережі відрізняються від визначених в специфікації.
• Цей прилад відповідає вимогам Директиви ЄС 93/42/EEC (Директива про медичне 

обладнання) і європейського стандарту EN13544-1:2007+A1:2009, Обладнання для 
лікування дихальних шляхів — Частина 1. Інгаляційні системи та їх компоненти.

• Оновлені технічні дані наведено на веб-сайті OMRON HEALTHCARE EUROPE.
URL: www.omron-healthcare.com
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Технічні характеристики компресора  OMRON NE-C803 з комплектом 
небулайзера:
Розмір часток: ** ММАД прибл. 3 мкм

ММАД = Середньозважений аеродинамічний діаметр
Об'єм резервуара для ліків Макс. 10 мл.
Відповідна кількість ліків: мін. 2 мл - макс. 10 мл
Звук: * Менш ніж 45 дБ
Швидкість розпилювання: * Прибл. 0,30 мл/хв (за втратою ваги)
Вихід аерозолю: ** 0,37 мл (2 мл, 1% NaF)
Вихід аерозолю: ** 0,05 мл (2 мл, 1% NaF)

Результат каскадних ударних вимірювань для розміру часток **
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*   Вимірювання проводилися компанією OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
Вимірювання проводилися з сольовим розчином при температурі навколишнього 
середовища 23°С і вологості 40%. Значення можуть відрізнятися для інших ліків.

**   Незалежні вимірювання проводилися професором, доктором Хіроші Такано, 
Науково-дослідний центр терапевтичних систем, університет Дошиша, Кіото, 
Японія, EN13544-1:2007+A1:2009.

Примітка.
Експлуатаційні характеристики приладу можуть змінюватися залежно від типу ліків, 
наприклад, у вигляді суспензії або з високою в'язкістю. Додаткову інформацію див. 
у інструкціях постачальників препарату.
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Важлива інформація про електромагнітну сумісність (ЕМС)
Через збільшення кількості електронних пристроїв, наприклад, ПК і мобільних (стільникових) 
телефонів, на медичні прилади можуть впливати електромагнітні перешкоди від інших 
пристроїв. Наявність електромагнітних перешкод може призвести до неправильної роботи 
медичного приладу та створити потенційно небезпечну ситуацію.
Крім того, медичні прилади не повинні заважати іншим приладам.
Для регламентування вимог з ЕМС (електромагнітна сумісність) з метою запобігання 
виникнення небезпечних ситуацій було втілено стандарт EN60601-1-2:2007. Цей стандарт 
визначає рівні стійкості до електромагнітних перешкод, а також максимальні рівні 
електромагнітного випромінювання для медичних приладів.
Цей медичний прилад, який виготовлено компанією OMRON HEALTHCARE, відповідає 
вимогам стандарту EN60601-1-2:2007 щодо стійкості до перешкод і випромінювання.
Проте слід дотримуватися особливих застережних заходів:
• Не слід використовувати мобільні (стільникові) телефони та інші прилади, які генерують 

сильні електричні або електромагнітні поля, біля медичного пристрою. Це може призвести 
до неправильної роботи приладу та створювати потенційно небезпечну ситуацію.
Мінімальна рекомендована відстань — 7 м. Якщо відстань менша, переконайтеся у 
правильності роботи приладу.

Додаткову інформацію щодо відповідності вимогам стандарту EN60601-1-2:2007 ви можете 
отримати в компанії OMRON Healthcare Europe за адресою, вказаною в цьому документі.
Ця інформація також доступна на сайті www.omron-healthcare.com.

 Правильна утилізація приладу
 (Утилізація електричного та електронного обладнання)

Ця позначка на товарі або в супровідних документах означає, що після закінчення терміну 
використання його не слід викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути 
можливого впливу на довкілля або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію відходів, 
відокремте цей прилад від відходів інших типів і здавайте його на вторинну переробку, 
сприяючи таким чином раціональному повторному використанню матеріальних ресурсів.
Побутові користувачі повинні звернутися в магазин, де вони придбали цей прилад, або до 
місцевих органів влади для отримання інформації про те, де і як його можна утилізувати 
безпечно для довкілля.
Компанії-користувачі повинні звернутися до постачальника приладу та переглянути умови 
договору купівлі-продажу. Цей прилад не слід утилізувати разом з іншими виробничими 
відходами.
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Гарантія
Дякуємо за придбання виробу OMRON. Цей виріб виготовлено з високоякісних 
матеріалів і його виробництву приділялася велика увага. За умови правильної 
експлуатації і обслуговування, як це описано в інструкції з експлуатації, цей прилад 
призначений забезпечити вам високий рівень комфорту.

На цей виріб компанія OMRON надає гарантію, яка діє протягом 3 років з дати 
покупки. Належне виробництво, якість виготовлення та матеріалів цього продукту 
гарантуються компанією OMRON. У цей період дії гарантії компанія OMRON 
зобов'язується, без оплати за роботу або частин, ремонтувати або замінювати 
дефектні вироби або деталі.

Гарантія поширюється тільки на продукти, придбані в Європі, Росії та інших 
країнах СНД, Близького Сходу та Африки.

Гарантія не покриває наступні випадки:
a. Транспортні витрати й ризики.
b. Витрати на ремонт та / або дефекти, що спричинені ремонтом, який було 

проведено сторонніми особами.
c. Періодичні огляди та технічне обслуговування.
d. Поломка або знос додаткових пристроїв або інших деталей, крім головного 

пристрою, якщо на них не розповсюджується гарантія, відповідно до умов, 
зазначених вище.

e. Витрати, пов'язані з неприйняттям скарги (за неї стягуватиметься плата).
f. Будь-які збитки, включно з особистими, які виникли випадково або через 

неправильне використання.

Якщо потрібно гарантійне обслуговування, необхідно звертатися до дилера, у якого 
був придбаний продукт, або до авторизованого дистриб'ютора компанії OMRON. 
Адреса вказана на пакуванні / в документації, або її можна дізнатися у продавця. 
Якщо у вас виникли труднощі в пошуку служб обслуговування клієнтів OMRON, 
перейдіть на наш веб-сайт (www.omron-healthcare.com) для отримання контактної 
інформації.

Ремонт або заміна за гарантією не надають жодних розширень або продовжень 
гарантійного терміну.

Гарантія надаватиметься лише у випадку, якщо повертається повний продукт 
разом з оригіналом рахунку / чеку, який було видано покупцеві продавцем. OMRON 
зберігає за собою право відмовитися від надання гарантійних послуг за умови 
надання недостатньо чіткої інформації.
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