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Використання за призначенням

Медичне призначення
Призначення цього приладу:
- інгаляційна терапія хвороб дихальних шляхів;
- видалення слизу з носових порожнин для полегшення дихання.

Користувачі, для яких призначений цей прилад
• Прилад призначено для домашнього лікування пацієнта; прилад

може використовувати сам пацієнт та (або) інша особа, яка доглядає
за пацієнтом та діє відповідно до вказівок сертифікованих належним
чином медичних фахівців (наприклад, лікаря, медсестри та
терапевта), або кваліфіковані медичні фахівці.

• Користувач повинен бути в змозі зрозуміти загальне функціонування
приладу DuoBaby і вміст чинної інструкції з експлуатації.

Пацієнти, для яких призначений цей прилад
Особи старше 1 місяця, які мають патологічні стани верхніх дихальних 
шляхів (до яких належать закладення носа, застуда, алергія) та (або) 
патологічні стани нижніх дихальних шляхів (до яких належать астма, 
бронхіт, бронхіоліт).

Середовище для використання
Цей виріб призначений для домашнього використання.

Період використання
Вказаний період використання є дійсним за умови, що прилад 
використовується для розпилення тричі на день протягом 10 хвилин 
за кімнатної температури (23 °C). Цей період може змінюватися в 
залежності від умов експлуатації та умов навколишнього середовища.

Компресор (основний блок) 5 років
Комплект небулайзера 1 рік
Загубник 1 рік
Повітряна трубка 1 рік
Повітряний фільтр 70 разів
Маска для дитини 1 рік
Назальний аспіратор 1 рік

Заходи безпеки під час використання
Ретельно дотримуйтесь усіх порад і застережень, описаних в інструкції 
з експлуатації.

Елементи приладу

Поради з техніки безпеки

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

• Рекомендується використовувати тільки для одного пацієнта.
• Забороняється використовувати прилад з іншою метою, ніж

інгаляційна терапія людини та видалення слизу.
• Виробник не несе відповідальності за неналежне використання приладу.
• Використовуйте тільки оригінальні аксесуари OMRON, як це

зазначено в інструкції з експлуатації.
• Електромагнітне випромінювання, спричинене несправними

телевізорами, радіоприймачами тощо, може негативно впливати на
функціонування приладу. В цьому разі слід перемістити джерело
випромінювання подалі від приладу або ж скористатися іншим
штепселем.

• Інформацію про тип, дози та режим лікування запитуйте у свого
терапевта або пульмонолога. Перед застосуванням приладу
переконайтеся, що ви використовуєте потрібну верхню частину для
інгаляції.

• Якщо під час використання приладу у вас з’явились дивні відчуття або
ви спостерігаєте незвичні явища, слід негайно припинити 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.
• З огляду на їх довжину, шнур живлення та повітряна трубка можуть

становити загрозу задушення.
• Не відкладайте повітряну трубку для зберігання, якщо всередині

залишається волога.
• Завжди виливайте залишки ліків після використання та щоразу

використовуйте нові ліки.
• Прилад не призначено для використання з метою анестезії або в

циклі вентиляційного дихання.
• Забороняється блокувати вентиляційні отвори. Ніколи не розміщуйте

прилад в місцях, де вентиляційні отвори можуть виявитись 
заблокованими під час роботи.

• У жодному разі не залишайте комплект небулайзера з ліками біля
вентиляційних отворів, аби ліки не потрапили всередину приладу.

• Зберігайте деталі в чистому місці, щоб уникнути інфекції.
(Небезпека ураження електричним струмом)
• Ніколи не вмикайте та не вимикайте прилад мокрими руками.
• Компресор і шнур живлення не є водонепроникними. Не допускайте

потрапляння на них води або інших рідин. Якщо на них все ж
потрапила рідина, негайно вийміть шнур живлення з розетки та
витріть рідину.

• 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.
• Після використання приладу та перед очищенням завжди вимикайте

його з електричної розетки.
• Під’єднуйте прилад до електричної розетки з відповідною напругою.

Не можна перевантажувати розетку або використовувати подовжувачі.
• Правильно користуйтеся шнуром живлення.
• Не слід намотувати шнур живлення на компресор.
(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 і щоденна дезінфекція».
• Очистите та продезінфікуйте комплект небулайзера, маску для

дитини, загубник та назальний аспіратор, перш ніж використовувати їх:
- вперше після придбання;
- якщо приладом не користувалися протягом тривалого часу;
- якщо приладом користується більш ніж одна людина.

• 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.
• 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.

 Увага:
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка в разі виникнення 
може привести до легких або середніх травм чи фізичних 
ушкоджень.

Загальні запобіжні заходи:
• Перед кожним використанням перевіряйте прилад та його деталі,

щоб переконатися, що немає ніяких проблем. Зокрема, обов'язково
перевіряйте:
- чи не пошкоджено та чи не заблоковано патрубок комплекту

небулайзера або аспіратора, а також повітряну трубку;
- чи нормально працює компресор.
• Прилад може під час роботи створювати незначний шум і вібрацію.

Це нормально і не є несправністю.
• Забороняється використовувати прилад, якщо він сам пошкоджений

або містить пошкоджені деталі. Замініть пошкоджені деталі.
• Не піддавайте прилад або його деталі сильним ударам, наприклад,

не кидайте його на підлогу.
• Не встромляйте сторонні предмети всередину компресора.
• Не розбирайте та не намагайтеся самостійно ремонтувати компресор

або шнур живлення.
• Не залишайте прилад або його компоненти в середовищі з надто

високою або низькою температурою чи під дією прямого сонячного
проміння.

Збережіть цей документ, оскільки він може знадобитися у майбутньому.

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

Опис товару Модель
Комплект аксесуарів до небулайзера DuoBaby
(вміст: комплект небулайзера (містить дві верхні 
частини для інгаляції), маска для дитини, маска 
для дорослих, загубник, 3 фільтри для повітря, 
повітряна трубка)

NEB2012

Комплект аксесуарів до аспіратора DuoBaby 
(вміст: назальний аспіратор, повітряна трубка) NEB7000

Інші додаткові/запасні деталі

Опис товару Модель

Комплект повітряних фільтрів 
(вміст: 3 екземпляра) 3AC408

Дякуємо за те, що придбали небулайзер Omron DuoBaby.
Цей прилад розроблено в співпраці зі спеціалістами для лікування 
астми, хронічного бронхіту, алергії, закладеного носа 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. Зіткнувшись із перегородкою, змішане 
з ліками стиснене повітря перетворюється на 
дрібні частки та розпилюється.

Принцип роботи комплекту назального 
аспіратора
Насос компресора генерує стиснуте 
повітря, яке проходить крізь звуження та 
завдяки ефекту Вентурі створює вакуум, 
який відсмоктує слиз до збиральної камери.

Перегородка

Аерозоль

Ліки 

Аерозоль

Патрубок
Ліки 

Стиснене повітря

Вакуум

Стиснене повітря

(Небулайзер: використання)
• Необхідно пильно стежити за приладом, якщо ним користуються діти,

інваліди, особи, які не здатні виразити згоду з використанням приладу.
• Переконайтеся, що всі частини приладу приєднано або встановлено

правильно.
• Переконайтеся, що повітряний фільтр чистий та що його встановлено

правильно. Якщо ви користувалися повітряним фільтром понад
70 разів, замініть його на новий.

• Під час використання не можна нахиляти розпилювальний комплект
під кутом більшим ніж 60 градусів у всіх напрямках або трусити його.

• Не використовуйте та не зберігайте пристрій, якщо повітряна трубка
перегинається.

• Не додавайте більше ніж 12 мл препарату в резервуар для ліків.
• Не переносьте та не залишайте без нагляду комплект небулайзера,

якщо в резервуарі для ліків міститься препарат.
• Цей прилад заборонено використовувати для лікування пацієнтів, які

втратили свідомість, сплять, перебувають в стані сонливості або не 
можуть самостійно дихати.

• Не деформуйте розпилювальну головку та не протикайте патрубок 
резервуара для ліків шпилькою або гострими предметами.

• Під час роботи компресор може нагріватися; відповідно, не слід
торкатися компресора до його вимикання після інгаляції.

• Щоб ліки не залишалися на обличчі після використання приладу,
ретельно очистіть обличчя пацієнта після зняття маски.

(Назальний аспіратор: використання) 
• Назальний аспіратор має використовуватися виключно для видалення

назального слизу з носа дитини. Заборонено використовувати його
для будь-яких інших цілей.

• Слідкуйте за тим, щоб не перегороджувати отвори в нижній частині
назального аспіратора.

• Якщо під час використання приладу або після цього ви побачили
висип чи почервоніння всередині носа дитини або ж навколо нього,
а так само якщо при експлуатації приладу ви помітили щось незвичне,
припиніть використання приладу та проконсультуйтеся в лікаря.

• Використовуйте виключно оригінальні деталі, що входять до комплекту
виробу.

• Не приєднуйте назальний аспіратор до будь-яких інших приладів.

ПРОЦЕДУРА УТИЛІЗАЦІЇ (директива 2012/19/EU-WEEE)
Цей прилад не підлягає утилізації зі звичайними побутовими 
відходами; натомість його необхідно повернути до пункту 
збирання електричних та електронних приладів на вторинну 
переробку. Докладнішу інформацію з цього приводу можна 
отримати в адміністрації міста, міському відділі утилізації 
відходів, а також у магазині роздрібної торгівлі, в якому ви 
купували ваш прилад.

Компресорний небулайзер
з  назальним аспіратором

DuoBaby (NE-C301-E)

Керівництво з експлуатації
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Комплект небулайзера
Верхня частина для інгаляції (2 шт.)
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дихальних шляхів

Для нижніх ди-
хальних шляхів

Розпилювальна головка

Патрубок

Резервуар для ліків

З'єднувач для повітряної трубки

Назальний 
аспіратор

1
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З'єднувач для повітряної трубки

Отвір, який 
закривається 
пальцем

Патрубок

Кільце 
ущільнення

Збиральна 
камера
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Видалення конденсату з повітряної трубки
Якщо всередині повітряної трубки залишилася волога, обов'язково 
виконуйте описані нижче дії.
• Переконайтеся, що повітряну трубку під’єднано до отвору для повітря на компресорі.
• Витягніть повітряну трубку з комплекту небулайзера або назального аспіратора.
• Увімкніть компресор і продуйте повітря через трубку, щоб вигнати вологу.

Зміна повітряного фільтра
Якщо повітряний фільтр змінив колір або ви користувалися фільтром більше 
70 разів, замініть його на новий. (Див. «Інші додаткові/запасні деталі».)
1. Зніміть кришку повітряного фільтра, як це 

показано на малюнку.
2. Вийміть старий повітряний фільтр за допомогою 

гострого предмета (наприклад, зубочистки) та 
вставте новий фільтр.

3. Установіть кришку повітряного фільтра на місце.
Примітки:
• Користуйтеся тільки повітряними фільтрами OMRON, 

призначеними для цього пристрою. Не використовуйте 
прилад без фільтра.

• Не намагайтеся мити або чистити фільтр. Якщо повітряний 
фільтр став вологим, замініть його. Вологі повітряні 
фільтри можуть заблокувати повітря та збільшують ризик 
виникнення інфекції.

• У повітряних фільтрів немає передньої та задньої частини.
• Перш ніж вставляти повітряні фільтри, переконайтеся, що вони чисті та не запилені.

1. Переконайтеся, що вимикач живлення перебуває в положенні ВИМК. (  ).
2. Зберіть назальний аспіратор. Переконайтеся, що кільце ущільнення 

встановлено правильно. Див. зображення «Назальний аспіратор».
3. Вставте штепсель в розетку.
4. Приєднайте повітряну трубку до назального 

аспіратора та до основного блока; для цього 
злегка поверніть з’єднувач повітряної трубки і 
надійно вставте її в отвір.

5. Тримайте дитину так, щоб вам і їй було зручно; 
злегка підніміть голову дитини, як показано на 
малюнку праворуч.

6. Встановіть вимикач живлення в положення 
УВІМК. ( ). Щоб розпочати аспірацію, 
помістіть вказівний палець на отвір назального 
аспіратора, як показано на малюнку праворуч.

 Увага:
Перш ніж застосовувати назальний аспіратор, 
піднесіть його до руки та переконайтеся, що він 
відсмоктує повітря. Якщо аспіратор функціонує 
належним чином, ви відчуєте легке відсмоктування з боку патрубка. Якщо з 
патрубка виходить повітря, припиніть використання аспіратора.  
При користуванні аспіратором його необхідно тримати вертикально так, щоб 
отвір, який закривається пальцем, було розташовано вгорі (див. малюнок 
вище). При цьому відсмоктаний слиз потраплятиме до збиральної камери та 
не накопичуватиметься в інших деталях.

7. Помістіть патрубок біля отвору однієї з ніздрів дитини. 
(Не встромляйте патрубок всередину ніздрі.) Застосуйте аспіратор 
по 4 рази впродовж 3 секунд на кожну ніздрю.

8. Коли лікування закінчено, вимкніть прилад і від'єднайте компресор 
від електричної розетки.

9. Від'єднайте аспіратор від повітряної трубки та розберіть його на 
3 частини, як показано в «Елементи приладу»; здійсніть очищення 
або дезінфекцію, як описано в розділі нижче.

Очищення і щоденна дезінфекція
Очищення

Після кожного використання очищуйте прилад, щоб видалити залишки 
ліків або слизу. Це дозволяє запобігати неефективному розпиленню або 
аспірації та зменшити ризик виникнення інфекцій. Не використовуйте 
для чищення щітку або шпильку.
• Деталі, які можна мити: комплект небулайзера, маска для дитини (ПВХ), 

назальний аспіратор, загубник. 
Промивайте описані деталі в теплій воді з додаванням м'якого 
нейтрального мийного засобу. Ретельно промийте під струменем 
гарячої води, злегка постукайте, щоб видалити зайву воду і дайте 
висохнути на повітрі в чистому місці. Бажано міняти комплект 
небулайзера або назальний аспіратор DuoBaby після 100—
120 процедур або після 20 циклів кип'ятіння.

• Деталі, які не слід мити: компресор, повітряна трубка (ПВХ). 
Спочатку обов'язково від'єднайте штепсель від електричної розетки. 
Протріть м'якою тканиною, змоченою у воді або м'якому нейтральному 
мийному засобі. 
Повітряний фільтр 
Забороняється мити або очищувати повітряний фільтр. Див. розділ 
«Зміна повітряного фільтра».

Дезінфекція
Завжди дезінфікуйте деталі приладу після останньої процедури за 
день. Якщо деталі приладу сильно забруднені, замініть їх новими. Щоб 
вибрати спосіб дезінфекції, див. наведену нижче таблицю.

o: застосовується X: не застосовується
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Див. 
примітки 

нижче

Етанол o o o o X X
Гіпохлорит натрію o o o o X X

Milton*
Четвертинний амоній o o o o X X

Osvan*
Хлоргексидин o o o o X X

Hibitane*
Амфотерна поверхнево-

активна речовина o o o o X X
Tego*

B Кип'ятіння o o o X X X
 * Приклад доступного в продажу засобу для дезінфекції.
Примітки:
• Використовуйте засіб для дезінфекції, доступний в продажі. Виконуйте інструкції, 

зазначені виробником засобу для дезінфекції.
• Ніколи не використовуйте бензин, розчинники і займисті хімічні речовини.
• Після миття комплекту небулайзера та (або) назального аспіратора засобом для 

дезінфекції промийте його чистою і теплою водою та ретельно висушіть перед 
використанням.

• Указані деталі можна кип'ятити протягом 15—20 хвилин.
• Після кип'ятіння ретельно зберіть деталі, струсіть воду та дайте висохнути на 

повітрі в чистому приміщенні.

Пошук та усунення несправностей (основний блок, 
комплект небулайзера та назальний аспіратор) 

Якщо прилад вийшов з ладу перед використанням або в процесі 
експлуатації, перевірте наступні умови.

Проблема Причина Вирішення проблеми
Після увімкнення 
приладу нічого не 
відбувається.

Шнур живлення під’єднано 
до розетки?

Переконайтеся, що штекер 
вставлено в розетку. В разі 
потреби витягніть штекер, а 
потім вставте його знову.

Після увімкнення 
приладу 
розпилення/
аспірація не 
відбувається, 
або дія приладу 
занадто слабка.

Чи достатньо ліків у 
резервуарі для ліків? (Лише 
для комплекту небулайзера.)

Додайте необхідну кількість 
ліків в резервуар.

Розпилювальну головку 
встановлено правильно? 
(Лише для комплекту 
небулайзера.)

Встановіть розпилювальну 
головку правильно.

Комплект небулайзера або 
назальний аспіратор зібрано 
правильно?

Зберіть комплект небулайзера 
або назальний аспіратор 
належним чином.

Чи заблоковано патрубок 
комплекту небулайзера або 
аспіратора?

Переконайтеся, що в патрубку 
відсутні перешкоди; слідкуйте, 
щоб не затиснути патрубок.

Комплект небулайзера 
або назального аспіратора 
нахилено під гострим кутом?

Слідкуйте, щоб комплект 
небулайзера було 
розташовано під кутом менше 
60 градусів; аспіратор же має 
розташовуватися вертикально.

Повітряну трубку під’єднано 
правильно?

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

Повітряна трубка 
пошкоджена, забита або 
зігнута?

Переконайтеся, що в повітряній 
трубці відсутні перегини, а 
також що вона не пошкоджена 
та не забита.

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 недостатньо 
вентилюється.

Не накривайте компресор під 
час використання.
Забороняється блокувати 
вентиляційні отвори.
Не використовуйте прилад у 
середовищах з температурами, 
що перевищують 40 °C. 

Компресор раптово 
зупиняється під час 
роботи приладу.

Термічний запобіжник 
обірвав живлення приладу 
через перегрівання.

Див. примітку нижче.

Примітки:
Не намагайтеся ремонтувати прилад. Не розкривайте прилад та (або) не вносьте 
самовільні зміни до його конструкції. Жодна деталь приладу не передбачає 
обслуговування з боку користувача. Поверніть прилад до авторизованого центру 
продажу або дистриб'ютора компанії OMRON.

Технічні дані
Опис товару: Компресорний інгалятор

з назальним аспіратором
Модель (код): DuoBaby (NE-C301-E)
Номінальне навантаження: 230 В ~ 50 Гц
Споживана потужність: 140 ВА
Температура навколишнього 
повітря / відносна вологість / 
атмосферний тиск під час 
експлуатації:

Від +10 до +40 °C / від 10 до 95% ВВ / 
690—1060 гПа

Температура/вологість/ 
тиск повітря під час 
зберігання татранспортування:

Від –20 до +70 °C / від 5 до 95% ВВ / 
690—1060 гПа

Вага: Прибл. 1,7 кг (тільки компресор)
Розміри: Прибл. 170 (Ш) х 280 (Д) х 105,5 (В) мм
Комплект поставки: Компресор, небулайзерна камера, 

повітряна трубка, загубник, маска 
для дитини, назальний аспіратор, 
керівництво з  експлуатації.

Порядок використання комплекту небулайзера

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

2. Вставте штепсель в розетку.
3. Зніміть верхню частину для інгаляції з резервуара для 

ліків.
1) Поверніть верхню частину для інгаляції проти 

годинникової стрілки.
2) Підніміть верхню частину для інгаляції, відтягнувши її від 

резервуара для ліків. 
4. Додайте необхідну кількість прописаних 

ліків у резервуар.

5. Перевірте наявність розпилювальної головки 
всередині резервуара для ліків.

6. Виберіть належну верхню частину для інгаляції, як 
вказано в «Посібнику користувача».

 Щоб встановити верхню частину для інгаляції назад 
на резервуар для ліків, виконуйте описані нижче дії.
1) Опустіть верхню частину для інгаляції, 

притиснувши її до резервуара для ліків.
2) Поверніть верхню частину для інгаляції за 

годинниковою стрілкою.

7. Щільно приєднайте 
маску для дитини або 
загубник до комплекту 
небулайзера.

8. Прикріпіть повітряну трубку. Поверніть 
з'єднувач повітряної трубки і надійно 
вставте її в отвір.

9. Тримайте комплект 
небулайзера, як показано 
на малюнку справа. 
Дотримуйтесь порад свого 
лікаря або пульмонолога.

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

10. Встановіть вимикач живлення в положення УВІМК. ( ). Після 
запуску компресора генерується аерозоль і починається процес 
розпилення. Вдихайте ліки. Видихніть через комплект небулайзера.

11. Коли лікування закінчено, вимкніть прилад і від'єднайте компресор 
від електричної розетки.

12. Очистіть та продезінфікуйте всі (розібрані) деталі, як вказано 
в розділі «Очищення і щоденна дезінфекція».

Порядок використання назального аспіратора.
Сухі залишки слизу та дуже щільний слиз всередині носа можна 
розчинити за допомогою сольового розчину. Після додавання сольового 
розчину (який допоможе звільнити назальні виділення) до обох ніздрів 
дитини зачекайте кілька хвилин та витріть слиз, що витікатиме з носа, 
за допомогою шматка тканини. Назальний аспіратор можна застосовувати 
виключно після видалення текучого слизу під ніздрями. 

1

2

Резервуар для 
ліків

Розпилювальна 
головка

1

2

Правильний кут

  =  Клас ll 
обладнання

 =  Застосовується 
частина типу BF

 = Вимкніть

  Див. до інструкцію 
з використання IP 21  = Увімкнути

~ Змінний струм

Комплект небулайзера
Відповідна кількість ліків: Мін. 1 мл, макс. 12 мл

Звук: Рівень шуму (на відстані 1 м) 63 дБ
Небулайзер 
для верхніх 
дихальних 

шляхів

Небулайзер 
для нижніх 
дихальних 

шляхів
Розмір часток (ММАД*): Прибл. 9 мкм Прибл. 4 мкм
Коефіцієнт розпилення 
(втрата ваги):

Прибл. 0,4 мл/хв Прибл. 0,2 мл/хв

Подача аерозолю  
(3 мл, 1% NaF):

Прибл. 0,54 мл Прибл. 0,50 мл

Швидкість подачі аерозолю 
(1% NaF):

Прибл. 0,16 мл/хв Прибл. 0,12 мл/хв

*ММАД = середньозважений аеродинамічний діаметр
Результат каскадних ударних вимірювань для розміру часток

Накопичувальна % маса частки фториду натрію
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Розмір часток Dp (мкм)

Верхня частина для інгаляції 2 (синього кольору) 
для нижніх дихальних шляхів

Верхня частина для інгаляції 1 (зеленого 
кольору) для верхніх дихальних шляхів

Назальний аспіратор
Тиск відсмоктування: Мін. –0,15 бар, макс. –0,2 бар
Потік повітря: Прибл. 4 л/хв
Макс. об'єм вмісту 
збиральної камери: 7 мл

Примітки загального характеру:
• У прилад може бути внесено зміни без попереднього повідомлення користувачів.
• 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 їхні компоненти.

• Експлуатаційні характеристики приладу можуть змінюватися в залежності від 
типу ліків, наприклад, у вигляді суспензії або з високою в'язкістю. Додаткову 
інформацію див. у інструкціях постачальників препарату.

• Повну і актуальну інформацію з цього питання ви можете отримати на сайті 
компанії OMRON Healthcare Europe. URL: www.omron-healthcare.com

Посібник користувача комплекту небулайзера
Небулайзер DuoBaby — це медичний прилад, який генерує аерозоль 
з регульованими характеристиками, щоб адаптуватися до респіраторної 
патології пацієнта.

Верхня частина 2 для інгаляції 
нижніх дихальних шляхів 
(синього кольору): лікує такі 
патологічні стани, як астма, 
бронхіт, бронхіоліт, бронхоектаз та 
бронхопневмонія.
Розмір часток (ММАД) становить 
прибл. 4 мкм.

Верхня частина 1 для інгаляції 
верхніх дихальних шляхів 
(зеленого кольору): лікує такі 
патологічні стани, як риніт, синусит, 
фарингіт, тонзиліт та ларингіт.
Розмір часток (ММАД) становить 
прибл. 9 мкм.

Гарантія
Дякуємо за те, що придбали продукцію OMRON. Цей продукт виготовлений 
з високоякісних матеріалів з великою увагою до деталей від час виробництва. 
За умови правильної експлуатації і обслуговування, як це описано в інструкції з 
експлуатації, цей прилад призначений забезпечити вам високий рівень комфорту.
Компанія OMRON надає гарантію на цей виріб протягом 3 років з дати покупки. 
Належна конструкція, якість виготовлення 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:
a. Витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням.
b. Витрати на ремонт та (або) несправності, пов'язані з виконанням ремонту не 

уповноваженими особами.
c. Періодичні перевірки та обслуговування.
d. Несправність або зношування додаткового обладнання або іншого приладдя 

крім основного приладу, якщо це явно не вказано в гарантії.
e. Витрати, пов'язані з відмовою у прийнятті позову (за них буде стягуватись плата).
f. Відшкодування будь-яких збитків, включаючи особові, отриманих у результаті 

неправильного використання виробу. У разі виникнення потреби у гарантійному 
обслуговуванні, зверніться до дилера, у якого ви придбали вирів, або до 
авторизованого дистриб'ютора компанії OMRON. Щоб дізнатися адресу, 
подивиться упаковку / інструкцію, або зверніться до спеціалізованого магазину 
роздрібної торгівлі.

Якщо у вас виникли труднощі в пошуку служб обслуговування клієнтів OMRON, 
зверніться до нас для отримання цих відомостей.
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 відмовитися від надання гарантійних послуг за умови 
надання недостатньо чіткої інформації.




