
Запасні повітряні
фільтри x 5

Керівництво з 
експлуатації
Гарантійний талон

Маска для 
дітей (ПВХ) х 1

Маска для 
дорослих (ПВХ) х 1

Насадка для 
носу х 1

Загубник х 1Небулайзерна камера х 1

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

NE-C900 і уважно прочитати керівництво з експлуатації.

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

Середовище
Цей 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 10 разів 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
Загубник 1 рік
Насадка для носа 1 рік
Повітряна трубка (ПВХ, 200 см)               1 рік
Повітряний фільтр 60 днів
Маска (ПВХ)/(ТЕП)    1 рік

Запобіжні заходи при використанні
Необхідно дотримуватися попереджень та запобіжних заходів, 
описаних у керівництві з експлуатації.

Знайомство з приладом

Інструкція з техніки безпеки
До початку використання цього пристрою, прочитайте до кінця керівництво з 
експлуатації та всю іншу документацію, вкладену в упаковку пристрою.

 Попередження: Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, розвиток якої
може призвести до серйозної травми.

(Використання)
• Використання приладу дітьми або інвалідами чи в їх присутності повинно 

здійснюватися під постійним контролем.
• Переконайтеся, що всі деталі приладу з'єднані належним чином.
• 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.
• 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 намагайтеся проткнути сопло резервуара для лікарських засобів шпилькою чи 

іншим гострим предметом.
• 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 бути схильні 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.
• Не використовуйте прилад під час сну чи якщо відчуваєте сонливість.
• Схвалено тільки для використання людиною.
• 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 зняття маски слід протерти обличчя, щоб видалити залишки препарату.
• Щоб уникнути пошкодження слизової оболонки носа не притискайте насадку для 
   носа до внутрішньої поверхні носа.
• Не використовуйте пошкоджену небулайзерну камеру, загубник або насадку для носа.
(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.
• 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 тягніть за мережевий шнур.

Аксесуари

Найменування Модель

Комплект небулайзерної камери з загубником        NEB-NSET3-90E

Маска для дорослих (ПВХ)  NEB-MSLP-E

Маска для дітей (ПВХ) NEB-MSMP-E

Маска для немовлят (ПВХ)  NEB-MSSP-E

Маска для дорослих (ТЕП) NEB-МSLS-E

Маска для дітей (ТЕП) NEB-MSSS-E

Загубник NEB-MP-E

Насадка для носу NEB-NP-E

Повітряна трубка (ПВХ, 200 см) NEB-TP-L20E

Повітряні фільтри, 5 шт. NEB-AFR-28E

UA

Кришка повітряного фільтру

Вентиляційні отвори

Тримач
небулайзерної  камери

Компресор (основний блок) х 1

Вимикач

* Повітряний фільтр розташований всередині

Роз’єм для
повітряної
трубки

Кришка небулайзерної
камери

Резервуар для
лікарських засобів

Компресорний небулайзер
Модель NE-C900

Керівництво з експлуатації

Повітряна трубка
(ПВХ, 200 см) x 1
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Дякуємо Вам за придбання OMRON COMP AIR Pro.
Цей пристрій був розроблено у співпраці з пульмонологами з метою
підвищення ефективності лікування астми, хронічного бронхіту, а
також респіраторних захворювань алергічної та іншої етіології.
Цей пристрій є медичним. Використовуйте його тільки відповідно
до вказівок лікаря та/або пульмонолога.
Як 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.

Дефлектор
Аерозоль

Лікарський 
засіб

Лікарський 
засіб

Стиснене повітря

Аерозоль

Сопло
Канал подачі
лікарського 
засобу
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Вигляд ззаду Мережевий
шнур

Вентиляційні
отвори

Вилка мережевого шнура

(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 просто воду.
Тримайте апарат у недоступному для дітей місці. Прилад може містити дрібні
деталі, що можуть бути проковтнуті.
Не прибирайте для зберігання повітряну трубку, якщо в ній присутні залишки 
лікарського засобу чи волога.
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.
При використанні не накривайте компресор ковдрою, рушником тощо. 
Компресор може перегрітись і, при доторканні, може викликати опік. 
Завжди видаляйте залишки лікарського засобу після інгаляції, завжди
використовуйте свіжі ліки для інгаляцій.
Не використовуйте в анестезіологічних або дихальних контурах.
Не перекривайте вентиляційні отвори. Ніколи не розміщуйте прилад в такому
місці, де його вентиляційні отвори можуть бути закупорені під час використання. 

З метою уникнення інфекції зберігайте деталі в чистому місці.
Компресор може перегрітись і, при доторканні, може викликати опік. 

(Небезпека ураження електричним струмом)
Ні в якому разі не підключайте прилад до електричної розетки і не відключайте
його від розетки 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.
Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений шнур живлення чи вилка.
Не допускайте контакту мережного шнура з гарячими поверхнями.

(Очищення та дезінфекція)
При очищенні і дезінфекції дотримуйтесь правил, наведених нижче. 
Недотримання цих правил може привести до пошкодження небулайзерної 
камери, неефективному розпилюванню і інфікуванні. Детальні інструкції у 
розділі «Чищення і дезінфекція».

Перед використанням необхідно очистити і продезінфікувати небулайзерну 
камеру, маску, загубник і насадку для носу у наступних випадках:
- перед першим використання;
- якщо прилад тривалий час не використовувався;
- якщо приладом користуються декілька осіб.
Після використання промийте всі частини, упевніться, що вони належним
чином продезінфіковані та висушені, після чого зберігайте їх у чистому місці.
Не допускайте висихання дезинфікуючого засобу на деталях.

Увага! Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, розвиток якої може привести
до незначної травми або травми середнього ступеня тяжкості, або
фізичного пошкодження.

(Очищення та дезінфекція)
При очищенні і дезінфекції дотримуйтесь правил, наведених нижче. Недотримання
цих правил може привести до пошкодження небулайзерної камери, неефективному
розпилюванню і інфікуванні. Детальні інструкції у розділі «Чищення і дезінфекція».
• Не сушіть компоненти небулайзерної камери у мікрохвильовій печі чи за допомогою фена.
• Не використовуйте автоклав, газову дезінфекцію, етиленоксидний чи 

низькотемпературний плазмовий стерилізатори для дезінфекції цього приладу.
• При дезінфекції частин кип‘ятинням переконайтесь, що у ємності є вода для 

запобігання загоряння. 

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

Слід особливо звернути увагу на наступне:
- сопло чи повітряна трубка не пошкоджені;
- сопло не забите;
- 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 (головного

приладу) 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.

• Щоб повністю ізолювати пристрій від електромережі, вимкніть з розетки електромережі.

Збережіть це керівництво для отримання необхідної інформації у майбутньому.

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.
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.

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.

Належна утилізація приладу
(використане електричне та електронне 

устаткування)

Керівництво з експлуатації C900 IM-NE-C900-E.
Дата редакції 04 серпня 2013р.

   Виробник: OMRON Healthcare Co. Ltd, Kyoto, Japan
«Омрон Хелскеа Ко. Лтд.», Кіото, Японія
Виробнича ділянка: OMRON Dalian Co. Ltd., China
«ОМРОН Далянь Ко. Лтд.», КНР
Уповноважений представник в Україні: 

Небулайзер компресорний NE C900 (NE-C900-E)

Гарантія 3 роки.

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



Видалення конденсату з повітряної трубки

Якщо в повітряній трубці залишились волога чи рідина, для видалення 
зробіть наступне:

1)  Переконайтесь, що повітряна трубка під‘єднана до гнізда на компресорі.

2)  Від‘єднайте повітряну трубку від небулайзерной камери.

3)  Включить компресор і просушіть повітряну трубку, пропускаючи через
     неї повітря.

Заміна повітряного фільтру
Якщо повітряний фільтр використовувався більше 60 днів,
замініть його новим.

1. Зніміть кришку повітряного фільтра
з компресора. 

2. Замініть повітряний фільтр.
Видаліть старий повітряний фільтр за
допомогою якого-небудь гострого предмету,
наприклад зубочистки, після чого вставте 
новий повітряний фільтр.

3. Встановіть кришку повітряного фільтра назад.

Примітки:
•  Використовуйте тільки повітряні фільтри компанії OMRON, розроблені для 
   даного приладу. Не використовуйте прилад без фільтру.
•  Не робіть спроб мити чи чистити фільтр. Якщо повітряний фільтр намок, 
   замініть його. Вологі повітряні фільтри можуть привести до закупорки.
•  Дані фільтри можна встановлювати будь-якою стороною.
•  Перед тим, як вкласти повітряний фільтр, переконайтеся, що він чистий і на
   ньому немає пилу.

Усунення несправностей
У разі якщо Ваш прилад відмовив під час роботи, перевірте 
наступні пункти.

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 аптеку/магазин роздрібної торгівлі або зверніться до
уповноважнго представника OMRON.

Спосіб вирішенняПричинаНесправність

Нічого не відбувається при
натисканні на вимикач.

Чи вставлена вилка в 
електричну розетку?

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?

Чи правильно зібрана 
небулайзерна камера?

Зберіть небулайзерну камеру
належним чином.

Сопло забилося? Переконайтеся, що сопло не 
закупорене.

Небулайзер нахилений під 
гострим кутом?

Переконайтеся, що небулайзер
не нахилений більше, ніж на 
45 градусів.

Чи правильно підєднана
повітряна трубка?

Переконайтеся в правильності
приєднання повітряної трубки до
компресора і небулайзерної камери.

Повітряна трубка перегнута 
чи пошкоджена?

Переконайтеся, що на повітряній
трубці 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. Не накривайте компресор під 
час роботи

Компресор чимось накритий

•  Перед використанням необхідно очистити і продезінфікувати небулайзерну 
   камеру, маску, загубник і насадку для носу у наступних випадках:
   - Перед першим використання
   - Якщо прилад тривалий час не використовувався
   - Якщо приладом користуються декілька осіб
Детальні інструкції у розділі «Очищення та дезінфекція».

Технічні характеристики

Найменування: Інгалятор компресорний
Модель: OMRON Comp Air Pro NE-C900 (NE-C900-E)
Джерело живлення : 2220-240 B змінного струму, 50 Гц

220 ВАСпоживання енергії:
+10 °C – +40 °C/30 % – 85 % 

-20 °C – +60 °C/10 % – 95 % / 700 – 1060 гПа

Вага: Не більше 2,2 кг (лише компресор)
Габаритні розміри:                 Не більше 175 (ш) х 110 (в) х 215 (д) мм 
                                                (лише компресор)
Комплект поставки: Компресор, небулайзерна камера,

повітряна трубка (ПВХ, 200 см), загубник,
насадка для носу, маска для дорослих 
(ПВХ), маска для дітей (ПВХ), 5 шт.
запасних повітряних  фільтрів, керівництво
з експлуатації, гарантійний талон

Класифікація 
ступенів захисту:

Прилад класу ІІ, прикладна частина Типу В

Технічні дані для компресора ОМРОН NE-C900 з небулайзерною камерою:

Розмір часток: **MMAD прибл. 3 мкм
MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter 
(аеродинамічний діаметр часток середньої маси)

Ємність резервуара 
для лікарських засобів: 

максимум 7 мл

Відповідна кількість 
лікарських засобів:

мінімум 2 мл – максимум 7 мл

Рівень шуму:  *Приблизно 55 дБ
Продуктивність
(вихід аерозолю): 

*Приблизно 0.4 мл/хв (по втраті ваги)

Повітряний потік/
потужність компресора:

*7 л/хв. при 100 кПа

Подача аерозолю: **0,57 мл (2 мл, 1% NaF)
Швидкість подачі аерозолю: **0,08 мл/хв (2 мл, 1% NaF)

Результат вимірювання за допомогою каскадного імпактора для розміру часток**

Сумарне відсоткове значення маси дрібних часток фтористого натрію

*  Дані, отримані компанією ОМRОN НEALTHCARE Co., Ltd.
**   Незалежно виміряний проф.-докт. Хіроші Такано (Hiroshi Takano), Відділ

хімічної інженерії та матеріалознавства, факультет науки та інженерії,
університет Дошіша (Doshisha University), м. Кіото, Японія, відповідно до
стандарту EN13544-1:2007+А1:2009.

Примітки:
• Можливі технічні зміни без попереднього повідомлення.
• Цей пристрій OMRON вироблено відповідно до вимог 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.
• Цей пристрій відповідає положенням директиви ЄС 93/42/ЕЕС (Директива

щодо виробів медичного призначення) та розроблений відповідно до 
європейського стандарту EN13544-1:2007+А1:2009, Обладнання для дихальної 
терапії, частина 1: Розпилювальні системи та їх компоненти.

• Результат вимірювання може змінюватися в залежності від лікарських засобів,
   таких як суспензії чи ліки високої в'язкості. Для отримання більш детальної 
   інформації до довідкових даних постачальника лікарського препарату.

• Для отримання останньої технічної інформації відвідайте веб-сайт компанії
OMRON HEALTHCARE EUROPE. URL: www.omron-healthcare.com

Очищення да дезінфекція

Очистка
Очищайте частини інгалятора після кожного застосування для того
щоб видалити залишки лікарського засобу. Це дозволить уникнути 
неефективній інкаляції, а також зменшить ризик виникнення інфекцій.

 Частини, що підлягають чищенню зануренням у воду
• Небулайзерна камера (кришка небулайзерної камери, 

резервуар для лікарського засобу), маски ПВХ/ТЕП, загубник,
насадка для носу. 
Промийте їх теплою водою з м‘ким нейтральним миючим засобом. 
Потім ретельно сполосніть чистою гарячою водою з під крану і 
дайте просохнути у чистому місці.

 Частини, що НЕ підлягають чищенню зануренням у воду
• Компресор, повітряна трубка (ПВХ)

Перш за все, переконайтесь, що штекер мережевого кабелю 
відключений від електромережі. Ретельно протріть м’якою тканиною, 
змоченою водою або м‘ким нейтральним миючим засобом.

• Повітряний фільтр
Не мийте і не очищуйте повітряний фільтр. Якщо він мокрий – замініть
його. Вологі повітряні фільтри можуть привести до закупорювання.

Дезінфекція
Завжди дезінфікуйте частини приладу після останнього сеансу лікування
в цей день. Якщо деталі сильно забруднені – замініть їх новими.
Для вибору способу дезінфекції див. таблицю, наведену нижче:

Використання

   Попередження!

1. Переконайтеся, що вимикач живлення знаходиться в положенні
«вимкнено» 

2. Вставте вилку в електричну розетку.

3. Зніміть кришку небулайзерної камери з 
резервуара для лікарських засобів.

4. Залийте необхідну кількість прописаного 
лікарем лікарського засобу у резервуар для
лікарських засобів.

5. Наденьте крышку небулайзерной камеры 
обратно на резервуар для 
лекарственных средств. 

6. Надіньте кришку небулайзерної камери назад на резервуар для 
лікарських засобів. 

7. Підключіть повітряну трубку.
Злегка зігніть конектор повітряної трубки та надійно вставте її 
в роз'єм для повітряної трубки.

8. Тримайте небулайзерну
камеру, як показано справа.
Слідуйте вказівкам лікаря
або пульмонолога.

   Увага!
Не нахиляйте небулайзерну
камеру більш ніж на 45 градусів
у будь-якому напрямку. Лікарський
засіб може витекти в рот або 
інгаляція буде виконуватися
неефективно.

9. Натисніть на вимикач, щоб перевести його в позицію 
«увімкнено» (    ). Компресор включається,  починається розпорошення
та утворюється аерозоль. Вдихайте лікарський засіб.

10. Коли лікувальна процедура завершена, вимкніть живлення та 
відключіть компресор від електричної розетки
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B. Деталі можливо кіп‘ятити протягом 15-20 хв.
Після кіп‘ятиння обережно дістаньте деталі, 
стряхніть залишок вологи і дайте висохнути 
у чистому приміщенні.

A. Використовуйте дезінфікуючу речовину, яку можливо придбати в
 роздрібній мережі. Слідкуйте інструкція виробника даного засобу.
Примітка.  Ні в якому разі не очищуйте бензином, розчи-

нником чи вогненебезпечним хімічним засобом.   

* приклад дезінфікуючого засобу, який можливо придбати в роздрібній мережі
  (комерційні назви дезінфікуючих засобів в різних країнах можуть відрізнятись). 
  (Концентрація і тривалість обробки зазначені в таблиці для умов,при яких 
  перевірено строк служби деталей з кожним дезінфікуючим засобом, як зазначено 
  в інструкції по використанню такого засобу. Звертаємо увагу, що тестування 
  проводилось не з метою перевірки ефективності дезінфікуючих засобів. 
  Ми не стверджуємо, що краще використовувати саме такі дезинфікуючі засоби.
  Умови використання і інгредієнти дезінфікуючого засобу залежать від виробника 
  такого засобу. Уважно читайте інструкцію по використанню дезінфікуючого засобу,
  а вже потім дезінфікуйте кожну деталь належним чином. Зверніть увагу, що строк 
  служби деталей може скоротитись, оскільки залежить від умов,середовища і 
  частоти використання.)

1

2

До 
кліку

Правильний кут

45°45°

(      ). 

Амфотерна 
поверхнево-

активна речовина

o: припустимо X: неприпустимо

Спосіб 
дезінфекції

Деталі

За
гу

бн
ик

Н
ас

ад
ка

 д
ля

 н
ос

у

Н
еб

ул
ай

зе
рн

а
ка

м
ер

а

М
ас

ка
 д

ля
до

ро
сл

их
 (Т

Е
П

)
(к

уп
ує

ть
ся

 д
од

ат
ко

во
)

М
ас

ка
 д

ля
 д

іт
ей

 (Т
Е

П
)

(к
уп

ує
ть

ся
 д

од
ат

ко
во

)

М
ас

ка
 д

ля
до

ро
сл

их
 (П

В
Х

)
М

ас
ка

 д
ля

 д
іт

ей
 (П

В
Х

)
М

ас
ка

 д
ля

  н
ем

ов
ля

т
(П

В
Х

)
(к

уп
ує

ть
ся

 д
од

ат
ко

во
)

П
ов

іт
ря

на
 т

ру
бк

а
(П

В
Х

, 2
00

 с
м

)

П
ов

іт
ря

ни
й 

ф
іл

ьт
р

Матеріал
П

ол
іп

ро
пі

ле
н

П
ол

іп
ро

пі
ле

н

П
ол

іп
ро

пі
ле

н
(В

ід
бі

йн
ик

 п
ол

іка
рб

он
ат

)

М
ас

ка
: Т

Е
П

С
тр

іч
ка

: р
ез

ин
а

(н
е 

мі
ст

ит
ь 

ла
те

кс
у)

А
да

пт
ер

:
по

лі
пр

оп
іл

ен

М
ас

ка
 П

В
Х

:
(н

е 
м

іс
ти

ть
 ф

та
ла

т)
С

тр
іч

ка
: р

ез
ин

а
(н

е 
м

іс
ти

ть
 л

ат
ек

су
)

П
В

Х
 (н

е 
м

іс
ти

ть
ф

та
ла

т)

П
ол

іе
ст

ер

A

Спирт

Дезінфікуючий
етанол

Гіпохлоріт
натрію

Мілтон*
(0,1%, 15 хв.)

Четвертинний
амоній

Хлорід алкіпдиме-
тілбензіламонія*

(0,1%, 10 хв.)
Хлоргексидин

Гібітан*
(0,5%, 30 хв.)

Tego 51*
(0,2%, 15 хв.) 

B Кіп’ятиння

Умови експлуатації:
Температура навколишнього
повітря /відносна вологість/
атмосферний тиск:
Умови зберігання і
транспортування:
Температура навколишнього
повітря /відносна вологість/
атмосферний тиск:

  =  Прилад 
класу ІІ

 =  Прикладна 
частина Типу В

  Уважно ознайомтесь 
 з інструкцією!

 = Живлення
вимкнено

 = Живлення 
   увімкнено

Розмір часток Dp мкм
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