
Зміст

Важливі настанови щодо техніки безпеки

1. Компоненти пристрою

2. Підготування небулайзера до використання

Вступ

Призначення

Компресорний інгалятор (небулайзер)
NE-C801KD

(NE-C801S-KDD)
IM-NE-C801S-KDD-03-02/2017

1887049-0D

UA

Вступ
Призначення
Важливі інструкції з техніки безпеки
1. Компоненти пристрою
Керівництво з експлуатації
2. Підготування небулайзера до використання
2.1  Під’єднання адаптера змінного струму
2.2  Внесення лікарського засобу та складання деталей
3. Приймання препарату
Догляд та обслуговування
4. Очищення та дезінфекція
4.1  Очищення
4.2  Дезінфекція
5. Догляд та зберігання
6. Видалення конденсату з повітряної трубки
7. Заміна повітряного фільтра
8. Усунення несправностей
9. Технічні характеристики
10. Аксесуари та запасні частини

Дякуємо, що обрали OMRON COMP AIR.
Цей продукт було розроблено у співпраці з пульмонологами для успішного 
лікування астми, хронічного бронхіту, алергії та інших респіраторних 
захворювань. Компресор подає повітря до небулайзерного пристрою. Коли 
повітря надходить до пристрою, це перетворює призначені медикаменти, що 
були додані в небулайзер, на аерозоль, мікроскопічні краплини, які можуть 
з легкістю проникати до дихальних шляхів.
OMRON COMP AIR - це пристрій для медичного використання. Використовуйте 
пристрій лише відповідно до вказівок вашого лікаря та/або пульмонолога.
В комплекті до моделі небулайзера NE-C801KD додаються Дитячі аксесуари, 
щоб діти відчували себе більш комфортно під час проведення інгаляційних 
процедур. Це полегшує процес медикаментозного лікування.

Перед використанням пристрою уважно прочитайте всю інформацію, що 
міститься в керівництві з експлуатації, та всю іншу документацію, додану 
до упаковки з пристроєм.
Під час використання електричного пристрою завжди необхідно дотримуватися 
деяких основних запобіжних заходів, особливо якщо поруч знаходяться діти. 
Серед іншого, мова йде про наступне:

Під час очищення та дезінфекції деталей дотримуйтесь наведених нижче 
інструкцій. Ігнорування цих вказівок може призвести до пошкодження, 
неефективного розпилення або інфікування пацієнта. Для отримання 
додаткових вказівок ознайомтеся з розділом "Очищення та дезінфекція".

Під час очищення та дезінфекції деталей дотримуйтесь наведених нижче 
інструкцій. Ігнорування цих вказівок може призвести до пошкодження, 
неефективного розпилення або інфікування пацієнта. Для отримання 
додаткових вказівок ознайомтеся з розділом "Очищення та дезінфекція".

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо їй не запобігти, може 
привести до травмування легкої або середньої тяжкості, чи пошкодження 
пристрою.

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

TM

Принцип роботи небулайзера
Лікарський засіб подається вгору 
по спеціальному каналу та змішується 
зі стисненим повітрям, що виробляється 
компресорним насосом. Cуміш із 
стисненого -повітря та лікарського засобу 
в подальшому перетворюється на 
мілкодисперсний аерозоль та прямує 
вгору, де за допомогою дефлектора 
розбризкується у вигляді ще більш 
дрібних частинок.

Дефлектор

Аерозоль Аерозоль

Канал подачі
лікарського
засобу

Стиснене повітря

Лікарський
засіб

Лікарський
засіб

Сопло

Медичне 
застосування

Цей продукт призначено для вдихання лікарських 
засобів при респіраторних захворюваннях.

Цільова група 
користувачів

• Кваліфікований медичний персонал (лікарі, 
обслуговуючий медичний персонал, фізіотерапевти)
• Особи, які здійснюють догляд за пацієнтом 
(обслуговуючий медичний персонал), або пацієнти 
в домашніх умовах після консультації з 
кваліфікованим медичним фахівцем.
• Користувач також повинен бути в змозі зрозуміти 
загальний принцип роботи небулайзера NE-C801KD 
та зміст керівництва з експлуатації.

Цільова група 
пацієнтів 

Цей продукт не повинен використовуватися 
пацієнтами, які перебувають у непритомному стані 
або не можуть дихати самостійно.

Цей продукт призначено для використання в 
медичному закладі, наприклад, в державній лікарні, 
поліклініці, приватному медичному кабінеті або 
в домашніх умовах в звичайних житлових приміщеннях.

Галузь 
використання

Термін 
придатності

Нижче зазначені терміни придатності за умови, 
що пристрій використовується для розпилення 
2 мл засобу двічі на день по 6 хвилин за кімнатної 
температури (23°C). Термін придатності може 
варіюватися в залежності від середовища 
використання. 
Часте використання пристрою може скоротити 
термін його придатності. 
Компресор (основний блок)                  5 років 
Небулайзерна камера                           1 рік 
(Заглушка, кришка небулайзерної камери, відбійник, 
резервуар для ліків) 
Дитячі аксесуар                                      1 рік 
Загубник                                                  1 рік
Повітряна трубка (ПВХ, 100 см)/
(Силікон, 100 см)                                    1 рік
Повітряний фільтр                               60 днів
Маска (Стирол-етилен-бутилен-стирол) 
та адаптер                                              1 рік

Запобіжні 
заходи 
під час 
використання 

Будь ласка, ознайомтеся з попередженнями 
та запобіжними заходами, що містяться 
в керівництві з експлуатації.

Попередження:

Увага!

(Використання)
Під час вибору типу, дозування та введення препарату, дотримуйтесь 
інструкцій вашого лікаря або пульмонолога.

• 

Не використовуйте мікрохвильову піч, сушарню для посуду або фен для 
сушіння пристрою чи його деталей.

• Під час від'єднання адаптера 
змінного струму обов'язково 
спочатку від'єднайте його від 
розетки, а потім вийміть штекер 
з компресора.

• 

Не розміщуйте пристрій у місцях, 
де важко від'єднати шнур живлення 
від розетки.

• 

Не використовуйте паровий стерилізатор (автоклав), газовий етиленоксид-
стерилізатор або низькотемпературний плазмовий стерилізатор.

• 

Під час дезінфекції деталей шляхом кип'ятіння стежте за тим, щоб вся вода не 
випаровувалася. В іншому випадку це може призвести до пожежі.

• 

Під час використання пристрою виникають шуми і вібрації, створювані насосом 
компресора. Шум також виникає через вихід стисненого повітря 
з небулайзерної камери. Це абсолютно нормально і не вказує на вихід 
пристрою з ладу.

• 

Не використовуйте пристрій за температури вище + 40 °C.• 
Переконайтеся, що повітряна трубка щільно під’єднана до компресора і 
небулайзерної камери та не може від'єднатися. Під час вставлення повітряної 
трубки до роз'єму злегка поверніть штуцер повітряної трубки, щоб вона 
не могла від'єднатися під час використанні.

• 

За допомогою адаптера змінного струму, що додається, пристрій може бути 
повністю ізольовано від джерела живлення. Для повної ізоляції пристрою від 
джерела живлення вийміть вилку з розетки.

• 

Перед утилізацією пристрою, аксесуарів або додаткових деталей прочитайте 
та дотримуйтесь пункту "Належна утилізація продукту" в розділі "Технічні 
характеристики".

• 

Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням. Не використовуйте 
пристрій для інших цілей.

• 

(Небезпека ураження електричним струмом)
Не використовуйте компресор або адаптер змінного струму, якщо вони вологі, 
і не під’єднуйте їх до розетки або інших пристроїв вологими руками.

• 

(Очищення та дезінфекція)

Загальні заходи безпеки:

(Очищення та дезінфекція)

(Експлуатація)

Очистіть та продезінфікуйте небулайзер, маску або загубник перед 
використанням в наступних випадках:
— під час першого використання після придбання
— якщо пристрій довгий час не використовувався
— якщо пристрій використовується декількома особами

• 

Перевіряйте пристрій та деталі перед кожним використанням і переконайтеся, 
що немає перешкод для експлуатації. Передусім зверніть увагу на наступні 
моменти:
— Відбійник, сопло, дитячі аксесуари та повітряний шланг не пошкоджені.
— Сопло не є забитим.
— Компресор працює нормально.

• 

Компресор і адаптер змінного струму не є водонепроникними. Не розпилюйте 
воду або інші рідини на ці пристрої. У випадку контакту з водою або іншою 
рідиною негайно від'єднайте адаптер змінного струму від розетки та видаліть 
рідину марлею або іншим матеріалом, що вбирає вологу.

• 

Не занурюйте компресор у воду або інші рідини.• 
Не використовуйте та не зберігайте пристрій у місцях з підвищеною вологістю, 
таких як ванна кімната.

• 

Використовуйте лише оригінальний адаптер змінного струму OMRON. 
Використання адаптера, який не є схваленим з боку виробника небулайзера, 
може призвести до його пошкодження.

• 

Не використовуйте пристрій, якщо шнур живлення або вилка пошкоджені.• 
Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.• 
Прочитайте та дотримуйтесь вказівок пункту "Важлива інформація щодо 
електромагнітної сумісності (ЕМС)" в розділі Технічні характеристики.

• 

Обов'язково вимийте або протріть всі деталі після використання та 
переконайтеся, що вони були ретельно продезінфіковані і вже висохли. 
Зберігайте їх у чистому місці.

• 

Не допускайте висихання очисного розчину на деталях.• 

Використання пристрою дітьми або інвалідами, або в їх присутності повинно 
супроводжуватись постійним наглядом та контролем.

• 

(Небезпека ураження електричним струмом)
Після використання та перед очищенням пристрою завжди вимикайте адаптер 
змінного струму з розетки.

• 

Під’єднуйте пристрій до розетки з відповідним рівнем напруги. 
Не перевантажуйте розетку. Не використовуйте подовжувачі.

• 

Після використання та перед очищенням пристрою завжди від'єднуйте від 
нього адаптер змінного струму.

• 

Завжди стежте за тим, щоб кабель живлення використовувався 
за призначенням.

• 

Втручання або модифікації, які не були схвалені OMRON HEALTHCARE, 
призведуть до анулювання гарантії на пристрій.

• 

Переконайтеся, що повітряна трубка щільно під’єднана до компресора 
та небулайзерної камери і не може від'єднатися.  Під час 
вставлення повітряної трубки до  роз'єму злегка поверніть штуцер 
повітряної трубки, щоб він не міг від'єднатися під час використання.

Переконайтеся, що повітряна трубка досі під’єднана 
до роз'єму на компресорі.

• 

Будьте обережні, щоб не пролити лікарський засіб під час встановлення 
повітряної трубки. Завжди стежте за тим, щоб небулайзер знаходився 
у вертикальному положенні.

• 

Не тягніть занадто сильно за кабель живлення.• 

Не обертайте кабель живлення навколо компресора або адаптера змінного струму.• 

Переконайтеся, що всі деталі пристрою встановлено правильно.• 
Перед використанням переконайтеся, що відбійник встановлено правильно.• 
Переконайтеся, що повітряний фільтр встановлено правильно.• 
Переконайтеся, що повітряний фільтр є чистим. Якщо повітряний фільтр 
використовувався більше 60 днів, замініть його на новий.

• 

Не проливайте рідини або ліки на компресор.• 
Не нахиляйте небулайзер більш ніж на 45 градусів в будь-якому напрямку та 
не струшуйте його під час використання.

• 

Не використовуйте та не зберігайте пристрій з вигнутою або перекрученою 
повітряною трубкою.

• 

Використовуйте лише оригінальні деталі для небулайзерної камери, повітряної 
трубки, повітряного фільтра та кришки повітряного фільтра.

• 

Не додавайте до резервуара для ліків більше 7 мл лікарського засобу.• 
Не переносьте небулайзер та не залишайте його без нагляду, якщо 
в резервуарі для ліків є лікарський засіб.

• 

Не залишайте пристрій без уваги в присутності немовлят, дітей та 
недієздатних осіб.

• 

Не наражайте прилад або його деталі сильним ударам, наприклад, не кидайте 
його на підлогу.

• 

Не деформуйте відбійник та не встромляйте голку або інші гострі предмети 
в сопло резервуара для ліків.

• 

Не вставляйте пальці або предмети в компресор.• 
В жодному разі не розбирайте компресор або адаптер змінного струму та 
не намагайтеся їх полагодити.

• 

Не залишайте пристрій або деталі пристрою в місцях, де вони наражаються 
впливу екстремальних температур або змін вологості (наприклад, в автомобілі 
влітку) або в місцях, де вони наражаються впливу прямих сонячних променів.

• 

Не блокуйте кришку повітряного фільтра.• 
Не використовуйте пристрій, якщо ви втомилися або сонливі.• 
Не блокуйте щілину між заглушкою та впуском інгаляційного повітря.• 
Схвалено лише для використання людьми.• 
Безперервне використання може скоротити термін служби пристрою.• 
Не використовуйте пристрій безперервно протягом більш ніж 20 хвилин. 
Перед повторним використанням пристрою має пройти 40 хвилин.

• 

Очистіть та продезінфікуйте небулайзер, маску або загубник перед 
використанням в наступних випадках:

Під час використання пристрою основний блок може нагріватись.• 
Торкайтеся основного пристрою лише в тому випадку, якщо це необхідно для 
певних дій, наприклад, для вимкнення живлення під час розпилення.

• 

Протріть обличчя після зняття маски, на обличчі не повинно бути залишків ліків.• 
Не використовуйте пошкоджену небулайзерну камеру або загубник.• 
Не використовуйте пристрій на відстані менш ніж 30 см від портативних 
радіочастотних пристроїв зв'язку, що генерують електромагнітні поля, таких як 
мобільні телефони, радіопристрої та пристрої Wi-Fi. Це може призвести до 
несправності приладу та створити потенційно небезпечну ситуацію.

• 

Не використовуйте пристрій одночасно з іншими медичними електричними 
пристроями (ME-пристроями). Це може призвести до несправності 
вимірювального приладу та створити потенційно небезпечну ситуацію.

Інструкції з очищення та дезінфекції див. у розділі 4.

Переконайтеся, що повітряний фільтр регулярно замінюється. 
Див.розділ 7 "Заміна повітряного фільтра".

Примітка:

• 

Якщо під час використання пристрою виникають алергічні реакції або інші 
відчуття, що викликають занепокоєння, негайно припиніть використання 
пристрою та зверніться до лікаря.

• 

Не використовуйте лише одну воду без лікарських засобів в небулайзері 
в якості аерозолю для вдихання.

• 

Зберігайте пристрій та дитячі аксесуари в недоступному для немовлят і дітей 
місці. Пристрій може містити дрібні деталі, які вони можуть проковтнути.

• 

Після використання відкладайте повітряну трубку на зберігання лише в тому 
випадку, якщо в ній не присутні залишки лікарського засобу або волога.

• 

Не використовуйте та не зберігайте пристрій у середовищі, де він наражається 
впливу шкідливих газів або летких речовин.

• 

Не використовуйте пристрій в умовах, де може відбутися контакт 
з легкозаймистими газами.

• 

Під час використання пристрою не накривайте компресор ковдрою, рушником 
або чимось подібним.

• 

Перед використанням переконайтеся, що камера небулайзера та дитячі 
аксесуари чисті.

• 

Після кожного використання видаляйте залишки ліків та щоразу використовуйте 
свіжі ліки.

• 

Не використовуйте пристрій в дихальних контурах для анестезії.• 
Зберігайте деталі в чистому місці, щоб уникнути зараження.• 

Не дозволяйте немовлятам і дітям грати з дитячими аксесуарами для 
небулайзера. Дитячі аксесуари - це не іграшка, а частина комплекту небулайзера.

• 

Збережіть це керівництво з експлуатації 
для подальшого використання.

Небулайзерна камера

Компрессор (основний блок)

Тримач небулайзерної камери

Конектор повітряної
трубки

Штекер повітряної трубки

Мережевий вимикач

Вид зі зворотного боку

Повітряна трубка

Конектор
повітряної
трубки

Кришка повітряного фільтра
* Повітряний фільтр
   розташований в середині

Роз'єм
живлення

Небулайзерна камера

Інше приладдя, що входить до комплекту поставки 

Заглушка

Загубник

Запасні 
повітряні фільтри x 5

Дитяча маска (Стирол-етилен-
бутилен-стирол) та адаптер

Повітрозабирач

Відбійник

Соплo

Резервуар для 
лікарських засобів

Роз'єм для 
повітряної трубки 

Кришка 
небулайзерної 
камери

Дитячі аксесуари
(Усміхнений ведмедик)

Адаптер змінного струму
Сумка для зберігання
Керівництво з експлуатації
Гарантійний талон

Попередження:

— під час першого використання після придбання
— якщо пристрій довгий час не використовувався
— якщо пристрій використовується декількома людьми
Для отримання додаткових вказівок ознайомтеся з розділом 
"Очищення та дезінфекція".

2.1 Під’єднання адаптера змінного струму

1. Переконайтеся, що кнопка 
живлення вимкнена.
Переконайтеся, що кнопка 
живлення знаходиться 
в положенні ВИКЛ (      ).

2. Вставте штекер адаптера 
змінного струму в роз'єм 
живлення основного 
блока (компресора). 

Штекер адаптера 
змінного струму

Роз’єм 
підключення

3. Увімкніть адаптер змінного 
струму в розетку.
Примітка:

Розетка

2.2 Внесення лікарського засобу та складання 
          деталей

1. Зніміть маску або загубник, 
дитячі аксесуари та заглушку 
з небулайзера.

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

проти годинникової стрілки. 
2)

3. Помістіть потрібну кількість призначеного 
лікарського засобу до резервуару для ліків.

Увага!
Ємність резервуара для ліків 
становить від 2 до 7 мл.
Примітка: 
Одиниці вимірювання на небулайзерній 
камері мають лише довідковий характер. 
Одиниці вимірювання на зовнішньому боці резервуара призначені 
для вимірювання без встановленого відбійника. Використовуйте 
одиниці вимірювання на шприці або ампулі, щоб точно відміряти 
кількість лікарського засобу.

4. Переконайтеся, що відбійник 
правильно прикріплено до кришки 
небулайзерної камери.

5. Закріпіть кришку небулайзерної 
камери на резервуарі для ліків.

1) Зіставте виступ на кришці 
небулайзерної камери 
з виїмкою на резервуарі 
для лікарських засобів, 
як показано на рисунку.

2) Поверніть кришку небулайзерної 
камери за годинниковою стрілкою 
та зіставте її з резервуаром для 
ліків доти, доки вона не зафіксується.

Зніміть кришку небулайзерної камери 
з резервуара для додавання лікарських засобів. 

6. Прикріпіть заглушку, дитячі аксесуари, 
маску або загубник до небулайзера.

1) Закріпіть заглушку на повітрозабирачі.
2) Прикріпіть дитячі аксесуари 

до кришки небулайзерної камери.
3) Прикріпіть маску або загубник 

до кришки небулайзерної камери.

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

7. Під’єднайте повітряну трубку.

1) Злегка зігніть роз'єм повітряної трубки та щільно 
притисніть його до з'єднання повітряної трубки 
на компресорі. 

2) Злегка зігніть роз'єм повітряної трубки та щільно 
притисніть його до з'єднання повітряної трубки 
на резервуарі для лікарських засобів.

Примітка:

3. Приймання лікарського засобу

1. Тримайте небулайзерну камеру 
як показано на малюнку праворуч. 
Дотримуйтесь вказівок свого 
лікаря або пульмонолога.

Увага! 
Не нахиляйте камеру небулайзера більш ніж 
на 45 градусів в будь-якому напрямку. Лікарський 
засіб може потрапити в рот, або це може призвести 
до неефективного розпилення засобу.

2. Натисніть кнопку живлення, 
щоб перемкнути її 
в положення ВКЛ (   ).
Компресор запускається 
та починається розпилення 
лікарського засобу.

Примітка: Зверніть увагу на те, чи утворюється аерозоль.
Щоб зупинити розпилення
Натисніть кнопку живлення, щоб перемкнути її 
в положення ВИКЛ (    ).

Попередження:
Під час використання пристрою не накривайте компресор 
ковдрою, рушником або чимось подібним.

Увага!
• Не блокуйте кришку повітряного фільтра.
• Не використовуйте пристрій безперервно протягом більш ніж 20 хвилин. 
   Перед повторним використанням пристрою має пройти 40 хвилин.
• Під час використання пристрою основний блок може нагріватись.
• Торкайтеся основного пристрою лише в тому випадку, якщо це 
  необхідно для певних дій, наприклад, для вимкнення живлення 
  під час розпилення.
Примітка: Не залишайте компресор ввімкненим протягом 

тривалого часу. Це може призвести до перегрівання 
або несправності компресора.

3. Проведіть інгаляцію лікарського засобу відповідно до 
вказівок вашого лікаря та/або пульмонолога.

Використання загубника
Піднесіть загубник до рота 
та починайте вдихання лікарського 
засобу. Дихання має бути рівним та повільним.
Видихайте спокійно через загубник.

45° 45°

Прямий кут

Надягніть маску так, щоб вона закривала 
ніс і рот, та починайте вдихання 
лікарського засобу. 
Видихайте через маску.

4. Вимкніть пристрій після завершення сеансу інгаляції. 
Переконайтеся, що в повітряній трубці немає конденсаційної 
рідини або вологи. Вийміть адаптер змінного струму 
з розетки та від'єднайте його від компресора.

Примітка: Під час цього міцно притримуйте штекер адаптера 
та притисніть його донизу, щоб безпечно 
від'єднати адаптер.

Увага!
Не тягніть за шнур живлення.
Це може призвести до його пошкодження

Попередження:
В повітряній трубці може утворитися конденсат. Не відкладайте 
повітряну трубку на зберігання, якщо вона містить конденсат 
або вологу. Інакше це може призвести до інфікування.

Зіставте мітку на компресорі з міткою 
на небулайзері, як показано на малюнку 

Примітка:

Якщо в повітряній трубці залишається волога або рідина, 
обов'язково виконайте дії, описані нижче, щоб видалити 
вологу з повітряної трубки. 

1)

Від'єднайте повітряну трубку від небулайзера.2)
Увімкніть компресор та дайте повітрю прокачатися через 
повітряну трубку, щоб витіснити з неї вологу.

Використовуйте тримач небулайзера для тимчасового 
утримання небулайзерної камери у вертикальному 
положенні

3)



Не залишайте пристрій без уваги в присутності немовлят, дітей 
та недієздатних осіб.

• 

Не наражайте прилад або його деталі сильним ударам, наприклад, не кидайте 
його на підлогу.

• 

Не зберігайте пристрій за надмірно високих або холодних температур, 
за високої вологості або під прямим впливом сонячного світла.

• 

Не зминайте та не перегинайте повітряну трубку.• 
Утилізуйте пристрій та використані аксесуари 
або додаткові деталі відповідно 
до місцевого законодавства.

• 

Використовуйте лише повітряні фільтри OMRON, призначені для 
цього пристрою. Не використовуйте пристрій без фільтра.

• 

Повітряні фільтри можна вставляти будь-яким боком.• 
Перед встановленням переконайтеся, що повітряний фільтр чистий 
та не містить пилу.

• 

Не мийте та не чистіть фільтр. Якщо повітряний фільтр намок, 
замініть його. Вологі повітряні фільтри можуть призвести 
до закупорювання.

• 

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.• 
Виробництво цього продукту OMRON підпорядковується суворій системі 
контролю якості компанії OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Японія.

• 

Пристрій може не працювати, якщо температурах або напруга відрізняються 
від тих, які зазначені в технічних характеристиках.

• 

Не використовуйте пристрій в умовах, де може відбутися контакт 
з легкозаймистими газами.

• 

Цей пристрій повністю відповідає вимогам Директиви ЄС 93/42/EEC 
(для медичних пристроїв) та європейського стандарту 13544-1:2007+A1:2009 
(обладнання для респіраторної терапії, частина 1: Системи інгаляції 
та їх компоненти).

• 
Продуктивність може варіюватися в залежності від ліків, що використовуються, 
таких як суспензії або ліки з високою в'язкістю.
Для отримання додаткової інформації див. специфікацію постачальника ліків.

• 

Актуальну технічну інформацію можна знайти на веб-сайті 
OMRON HEALTHCARE EUROPE. 
URL-адреса: www.omron-healthcare.com

• 

Класифікація IP вказує на ступінь захисту корпусів відповідно до стандарту 
IEC 60529. Компресор та адаптер змінного струму оснащені захистом від 
потрапляння твердих сторонніх предметів діаметром 12 мм і більше 
(наприклад, пальцю), а також від крапель води, що падають вертикально, 
які можуть вплинути на нормальну роботу системи.

• 

Будь ласка, зв'яжіться з дилером OMRON, якщо вам потрібні додаткові 
повітряні фільтри або якщо деталі, що поставляються з пристроєм, 
пошкоджені або відсутні. 

• 

Переконайтеся, що повітряна трубка під’єднана до втулки повітряної 
трубки компресора.

1)

Від'єднайте повітряну трубку від небулайзерної камери.2)
Увімкніть компресор та дозвольте повітрю прокачатися через 
повітряну трубку, щоб витіснити з неї вологу. 

3)

4. Очищення та дезінфекція

4.1 Очищення
Очищуйте деталі пристрою після кожного використання, щоб 
видалити залишки ліків. Це дозволить запобігти неефективному 
розпиленню або інфекції.

Деталі, які можна мити
• Конструкція небулайзера (кришка небулайзерної камери,

резервуар для ліків), дитячі аксесуари, маски, загубник,
повітряна трубка (силікон)
Вимийте деталі в теплій воді за допомогою м'якого миючого засобу 
(нейтрального миючого засобу). Ретельно промийте їх чистою гарячою 
водопровідною водою та дайте їм висохнути на повітрі в чистому 
середовищі.

• Відбійник
Промийте його проточною водою.

Деталі, що не миються
• Компресор, повітряна трубка (ПВХ)

Насамперед переконайтеся, що вилка вийнята з розетки.
Протріть деталі м'якою тканиною, змоченою водою або м'яким миючим 
засобом (нейтральним миючим засобом).

• Повітряний фільтр
Не мийте та не очищуйте повітряний фільтр. Якщо повітряний фільтр 
намок, замініть його. Вологі повітряні фільтри можуть призвести 
до закупорювання. 

4.2 Дезінфекція
Завжди дезінфікуйте деталі після останнього сеансу інгаляції, 
що відбувся в певний день. Якщо деталі сильно забруднені, 
їх слід оновити.
Щоб обрати методу дезінфекції, див. таблицю нижче.

Увага!
Не використовуйте паровий стерилізатор (автоклав), газовий етиленоксид-
стерилізатор або низькотемпературний ¬плазмовий стерилізатор.

Примітка: В результаті частих очищення та дезінфекцій з поверхні дитячого 
аксесуара може зійти фарба.

Особливості догляду за відбійником
Відбійник є важливою частиною 
небулайзера, що використовується 
для розпилення ліків.
Для правильного догляду 
за відбійником обов'язково 
дотримуйтесь таких запобіжних заходів:

Примітка:
• Промивайте відбійник після кожного застосування. 
• Для очищення деталей не використовуйте щітку
  або шпильки.
• Під час дезінфекції деталей шляхом кип'ятіння завжди використовуйте
багато води.

• Не кип'ятіть відбійник разом з іншими предметами, які не входять до складу 
комплекту небулайзера.

• Для сушіння деталей не використовуйте мікрохвильову піч, сушарку
для посуду або фен.

Дефлектор

Відбійник

o: припустимо х: неприпустимо

A. Використовуйте дезінфікуючий засіб, який можна придбати в мережі 
роздрібної торгівлі. Дотримуйтесь інструкцій виробника дезінфікуючих засобів.

Примітка: Ніколи не проводьте очистку деталей небулайзера бензином 
для промивання, розчинником або займистими хімікатами.
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Спирт
Етанол 

для дезинфекції
Гіпохлорид натрію

Milton*
(0,1 %, 15 хв)

Четвертинний амоній 
Хлорид

алкілдіметилбензи-
ламмонія (Осван)*

(0,1 %, 10 хв)
Хлоргексидин

Контамінований
спирт Гібітан*
(0,5% , 30 хв)
Атмосферна 
поверхнево-

активна речовина
Tego 51*

(0,2% , 15 хв)
B Кип'ятіння

Приклад комерційно доступного дезінфікуючого засобу. (Концентрація 
та тривалість обробки, зазначені в таблиці, стосуються умов, в яких 
перевірявся термін служби деталей у разі використання кожного 
дезінфікуючого засобу відповідно до вказівок в його інструкції 
з застосування. Зверніть увагу, що тести проводилися не для того, щоб 
довести ефективність дезінфікуючих засобів. Існує відсутність наміру 
рекомендувати саме ці дезінфікуючі засоби. Умови використання 
та інгредієнти дезінфікуючих засобів відрізняються залежно від виробника.

Уважно прочитайте інструкцію щодо застосування перед використанням та відповідним 
чином продезінфікуйте кожну деталь. Зверніть увагу, що термін служби деталей може бути 
коротшим залежно від умов, навколишнього середовища та частоти їх використання.) 

*

Перед дезінфекцією зніміть гумову стрічку маски** 

o o o o** х х х

o o o х х х х

o o o oo** х х

o o o oo** х х

o o o oo** х х

o o o oo** х х

Деталі можливо кип'ятити протягом 15-20 хвилин.
Після кип'ятіння обережно 
витягніть деталі, струсіть з них надлишок 
вологи та дайте висохнути на повітрі 
в чистому приміщенні.  

5. Догляд та зберігання

Щоб завжди підтримувати пристрій в найкращому стані та захистити 
його від пошкоджень, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

Увага!

Примітка:

Примітка: Небулайзерну камеру слід замінити після використання протягом 
одного року.

Якщо в повітряній трубці залишається волога або рідина, обов'язково 
виконайте дії, описані нижче, щоб видалити вологу з повітряної трубки.

6. Видалення конденсату з повітряної трубки

Бензин

Розчинник

7. Заміна повітряного фільтра

Якщо повітряний фільтр використовувався більше 60 днів, замініть його 
на новий.

1. Зніміть кришку
повітряного фільтра
з компресора.

2. Замініть
повітряний фільтр.

3. Встановіть кришку
повітряного фільтра
на місце.

Переконайтеся,
що він правильно
закріплений.

Примітка:

8. Усунення несправностей

На випадок, якщо пристрій вийде з ладу під час роботи, див. способи 
усунення несправностей, що зазначені в таблиці. Більш детальні 
інструкції також можна знайти на відповідних сторінках 
цього керівництва.

Примітка: У разі, якщо жодне з запропонованих рішень не дозволило 
вирішити проблему, не намагайтеся ремонтувати прилад 
самостійно. Жодна з його деталей не призначена для 
обслуговування користувачем.
Зверніться до авторизованого дилера або представника 
компанії OMRON.

Проблема Причина Усунення
Нічого 
не відбувається 
при натисканні 
кнопки живлення.

Чи правильно 
під’єднано адаптер 
змінного струму 
до розетки 
і компресора? 

Переконайтеся, що вилка  
під’єднана до розетки. 
У разі необхідності 
вийміть та знову 
вставте вилку.

Немає 
розпилення 
або недостатнє 
розпилення, 
коли живлення 
ввімкнено. 

Пристрій занадто 
гучний.

Пристрій надто 
гарячий.

Чи міститься 
лікарський засіб 
в резервуарі з ліками?

Помістіть необхідну 
кількість лікарського 
засобу до резервуару 
для ліків.Чи є занадто багато/

занадто мало 
лікарського засобу 
у резервуарі для ліків?
Відсутній відбійник 
або він неправильно 
вставлений?

Правильно вставте 
відбійник.

Чи правильно зібрана 
небулайзерна камера?

Правильно зберіть 
небулайзерну камеру.

Чи забилось 
сопло?

Переконайтеся, 
що сопло вільне 
від засмічення.

Переконайтеся, що 
небулайзерна камера 
нахилена не більше ніж 
на 45 градусів.

Чи сильно нахилена 
небулайзерна 
камера?

Чи правильно 
під’єднано повітряну 
трубку?

Переконайтеся, що 
повітряна трубка правильно  
під’єднана до компресора 
та небулайзерної камери.

Повітряна трубка 
перегнута або 
пошкоджена?

Переконайтеся, що 
в повітряній трубці 
немає перегинів.

Чи забруднений 
повітряний фільтр?
Чи правильно 
встановлена кришка 
повітряного фільтра?

Чи накритий чимось 
компресор?

Під час роботи нічим 
не накривайте компресор.

Не використовуйте 
пристрій безперервно 
протягом більш ніж 
20 хвилин. Перед 
повторним використанням 
пристрою має пройти 
40 хвилин.

Правильно встановіть
кришку повітряного 
фільтра.

Замініть повітряний 
фільтр.

Чи забилася 
повітряна трубка?

Переконайтеся, що 
в повітряній трубці 
немає засмічень.

Пристрій працює 
безперервно 
протягом 20 хвилин? 

9. Технічні характеристики 
Категорія продукту: Небулайзер
Опис продукту: Компресорний інгалятор (небулайзер)
Модель (артикул): NE-C801KD (NE-C801S-KDD)
Параметри адаптера 
змінного струму:

100–240 V ~ 350 mA, 50/60 Hz

Номінальні значення 
(компресор інгалятора): 

12 V постійного струму 0,8 A

Умови експлуатації: Переривчаста робота 20 хв. на режимі 
ВКЛ/40 хв. на режимі ВИКЛ Від +10°C 
до +40°C/відносна вологість від 30% 
до 85%, від 700 до 1060 ГПа

Робоча температура, 
вологість, тиск повітря:

Температура зберігання 
та транспортування/вологість/
тиск повітря:

Від -20°C до +60°C/відносна вологість 
від 10% до 95%, від 700 до 1060 Гпа

Вага: Орієнтовно 270 г (тільки компресор)
Габарити: Орієнтовно 142 (Ш) Х 72 (В) Х 98 (Г) мм 

(тільки компресор)
Комплект поставки: Компресор, небулайзерна камера, дитячі 

аксесуари (усміхнений ведмедик), 
повітряна трубка (ПВХ, 100 см), 5 запасних 
повітряних фільтрів, загубник, дитяча 
маска (стирол-етилен-бутилен-стирол), 
адаптер змінного струму, сумка для 
зберігання, керівництво з експлуатації, 
гарантійний талон.

Класифікація ступенів 
захисту:

Клас II (захист від ураження електричним 
струмом), робоча частина апарату типу 
BF, загубник, дитяча маска IP21 (захист 
від проникнення бактерій та забруднень)

Примітка:

Розшифрування символів

Користувач повинен прочитати керівництво 
з експлуатації

Робоча частина апарату - тип BF,
Ступінь захисту від ураження електричним 
струмом (струм витоку)

Клас ll
Захист від ураження електричним струмом

Ступінь захисту від проникнення відповідно 
до стандарту IEC 60529

Маркування CE

IP XX

Серійний номер

Температурний діапазон

Діапазон вологості повітря

Обмеження атмосферного тиску 

 або Живлення вимкнуте або в режимі очікування

Живлення увімкнуто

Індикація полярності роз'єму

Запобіжник

Тільки для використання всередині приміщень

Змінний струм

Постійний струм

Сертифіковано TÜV

Рівень ефективності джерела живлення

Логотип компанії-постачальника адаптера 
змінного струму

Логотип компанії-постачальника адаптера 
змінного струму

Товарний знак компресорного інгаляційного 
пристрою OMRON (COMP A-I-R, 
COMP A-I-R Basic, COMP A-I-R Elite, 
COMP A-I-R Pro)

Товарний знак мембранного інгалятора OMRON

Товарний знак ультразвукового інгалятора 
OMRON

Дата виготовлення виробу включена в серійний номер, зазначений 
на паспортній табличці та/або на упаковці: перші чотири цифри означають 
рік виготовлення, наступні 2 цифри вказують на місяць виготовлення.

,

EN 60601-1;
IEC 60601-1,

Технічні характеристики небулайзерної камери з компресором 
OMRON NE-C801KD з використанням технології OMRON V. V. T. 
Небулайзерна камера (технологія віртуальних клапанів):

Результат вимірювання розмірів частинок за допомогою каскадного імпактора  

Примітка:

Розмір часток: **MMAD близько 3 мкм
MMAD = Медіанний аеродинамічний 
діаметр за масою

Ємність резервуара 
для лікарського засобу:

Макс. 7 мл

Відповідний об'єм 
лікарського засобу:

Мін. 2 мл - Макс. 7 мл

Рівень шуму: *Рівень шуму (на відстані 1 м) 46 дБ
Виробність небулайзера 
(вихід аерозолю):

* Близько 0,3 мл/хв (по втраті маси)

Подача аерозолю: ** 0,47 мл (2 мл, 1% NaF)
Швидкість подачі 
аерозолю:

** 0,06 мл/хв (2 мл, 1% NaF)
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Незалежно визначено професором, доктором наук Хіросі Такано 
з кафедри хімічної інженерії та матеріалознавства факультету 
науки та техніки університету Досіся, Кіото, Японія, відповідно 
до стандарту EN 13544-1:2007

**
Дані, отримані компанією OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.,*

Важлива інформація про електромагнітну сумісність (ЕМС)
Зростання кількості електронних пристроїв, таких як персональні комп’ютери 
та мобільні телефони, може призвести до того, що медичні пристрої під 
час їх використання наражаються впливу електромагнітних перешкод 
від вищезазначених пристроїв. 
Електромагнітні перешкоди можуть призвести до несправності медичного 
пристрою та створити потенційно небезпечну ситуацію. 
Медичне обладнання також не повинно заважати роботі інших пристроїв.
Стандарт EN60601-1-2:2015 було запроваджено для регулювання вимог до 
ЕМС (електромагнітної сумісності) з метою уникнення небезпечних ситуацій 
з продуктом. Цей стандарт визначає рівні стійкості до електромагнітних 
перешкод і максимальні значення електромагнітного випромінювання 
для медичного обладнання.
Цей медичний пристрій, виготовлений компанією OMRON HEALTHCARE, 
відповідає вимогам стандарту EN60601-1-2:2015 як з точки зору стійкості 
до електромагнітних перешкод, так і з точки зору шкідливого випромінювання. 
Проте, слід дотримуватися окремих запобіжних заходів:

Більш детальну інформацію відповідно до стандарту EN60601-1-2:2015 можна 
запросити в OMRON HEALTHCARE EUROPE (адреса 
міститься в керівництві з експлуатації).
Інформація також доступна за адресою www.omron-healthcare.com.

Належна утилізація продукту (відпрацьоване
електричне та електронне обладнання)

Цей символ на продукті або описі до нього вказує, що даний продукт не підлягає 
утилізації разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну 
служби. Щоб запобігти можливому негативному впливу на довкілля або 
здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка, 
відокремте цей пристрій від інших видів відходів  і утилізуйте його належним 
чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.
Для утилізації приладу зверніться до спеціалізованих пунктів приймання, 
розташованих у вашому місті, або до місцевих органів влади для отримання 
докладної інформації про те, куди і як повернути цей прилад для екологічно 
безпечної переробки.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та 
перевірити умови і положення контракту купівлі-продажу. Цей продукт не 
повинен бути утилізований окремо від інших відходів комерційного сектору.

Під час проведення інгаляційних процедур не використовуйте медичний 
пристрій поруч з портативними радіочастотними пристроями зв'язку, які 
генерують електромагнітні поля, такими як мобільні телефони, 
радіопристрої та Wi-Fi. Це може призвести до несправності вимірювального 
приладу і створити потенційно небезпечну ситуацію. Рекомендована 
мінімальна відстань складає 30 см. У разі коротшої відстані перевірте, 
чи правильно працює пристрій.

• 

10. Аксесуари та запасні частини
Додаткове медичне приладдя
(згідно з директивою 93/42/EEC про медичні пристрої)

Інші додаткові деталі/
запасні деталі

Небулайзерна камера 
V.V.T. N-01 з загубником

Небулайзерна камера V.V.T. 
N-01 з дитячим аксесуаром 
(усміхнений ведмідик)

Небулайзерна камера 
V.V.T. N-01 з дитячим 
аксесуаром (щасливий 
кролик)

Загубник
Modell: NEB-MP-E

Масковий набір для дітей 
(стирол-этилен-бутилен-
стирол)
Модель: NEB-MSSS-E

Модель: NEB-NEST3-81E

Адаптер 
змінного струму
Модель: C30-E-AC

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

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

5 шт.
Модель: NEB-AFR-30E

Небулайзерна камера 
№: N-01

Загубник

Модель: 
NEB-NKKD1-81E Модель: 

NEB-NKKD2-81E 

Вироблено у В'єтнамі

Виробник OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
вул. Куноцубо, 53, Терадо-чо, Муко, Кіото, 
617-0002 Японія

Представник 
на території ЄС

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Скорпіус, 33, 2132 LR - Хофддорп, Нідерланди
www.omron-healthcare.com

Потужності 
виробництва

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING 
VIETNAM CO., LTD.
№. 28 VSIP II, вул. 2, Індустріальний парк 
«В'єтнам – Сингапур» II, Міська агломерація 
індустріальних послуг в провінції Біньзионг
Хоа Фу Вард, ТхузаумотПровінція Біньзионг, 
В'єтнам

Філія

OMRON MEDIZINTECHNIK 
HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Готтліб Даймлер Штрасе, 10, 68165 Мангайм, 
Німеччина 
www.omron-healthcare.com

Небулайзер компресорний NE-C801  KD (NE-C801S-KDD)

UA.TR.001

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:

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

Керівництво з експлуатації NE-C801 KD IM-NE-C801S-KDD.
Дата редакції 03 лютого 2017 р.




