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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
• Кваліфіковані медичні фахівці: лікар, медсестра, терапевт, а 

також медичні працівники чи пацієнти, що дотримуються вказівок 
кваліфікованих медичних фахівців.

• Користувач також повинен бути взмозі розуміти загальне 
функціонування приладу небулайзера Nami Cat і зміст цього 
керівництва з експлуатації.

Пацієнти, для яких призначений цей прилад
Особи, які страждають від респіраторних захворювань і потребують 
проведення інгаляційних процедур.

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

Період використання
Вказаний період використання є дійсним за умови, що прилад 
використовується для розпилення 3 рази на день протягом 10 хвилин 
за кімнатної температури (23 °C). Цей період може змінюватися в 
залежності від умов експлуатації.
 Компресор (основний блок): 5 років
 Повітряна трубка, комплект небулайзера, загубник,  
 маска для дітей, маска для дорослих, адаптер: 1 рік
 Повітряний фільтр: 70 разів
Часте використання приладу може призвести до скорочення періоду 
використання.

Примітка.  Ніколи не використовуйте бензол, розчинники та займисті 
хімічні речовини. Еластичні ремені (без латексу) не можна 
дезінфікувати. Знімайте їх під час дезінфекції масок.

 ● Кип’ятіння
Небулайзерну камеру, загубник й адаптер також можна дезінфікувати за 
допомогою кип’ятіння протягом 15–20 хвилин у великій кількості води. 
Після кип’ятіння обережно видаліть частинки, струсіть воду та дайте 
висохнути на повітрі в чистому приміщенні.
Примітка.  Забороняється кип’ятити маску й повітряну трубку.

Заміна повітряного фільтра
Якщо повітряний фільтр змінив колір або ви 
користувалися фільтром більше 70 разів, замініть 
його новим. Щоб придбати фільтри, див. розділ «Інші 
додаткові/запасні деталі». Зніміть кришку повітряного 
фільтра за допомогою плоскої викрутки, як показано 
на малюнку; зніміть фільтр і встановіть новий фільтр.
Установіть кришку повітряного фільтра на місце.

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

Технічні дані
Категорія товару: Обладнання для розпилення аерозолів
Опис товару: Компресорний небулайзер
Модель (код): Nami Cat (NE-C303K-KDE/NE-C303L-KDE/

NE-C303J-KDE)
Номінальне навантаження: 230 В, 50 Гц змінного струму
Споживана потужність: 150 ВА
Режим роботи: Постійне використання
Температура / вологість / 
тиск повітря під час 
експлуатації:

Від +5 °C до +40 °C / від 15 % до 85 % ВВ / 
700–1060 гПа

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

Від -20 °C до +60 °C / від 5 % до 95 % ВВ / 
500–1060 гПа

Класифікація: Тип BF (робоча частина): загубник і маски
Клас II (захист від ураження електричним 
струмом)

Ступінь захисту IP: IP21 (захист від проникнення)
Вага компресора: Прибл. 1,1 кг (тільки компресор)
Розміри компресора: Прибл. 180 (Ш) × 135 (В) × 148 (Д) мм
Комплект: Компресор, небулайзерна камера, 

повітряна трубка (ПВХ, 100 см), загубник, 
адаптер, маска для дорослих (ПВХ), маска 
для дітей (ПВХ), інструкція з експлуатації

Відповідна кількість ліків: Мін. 2 мл, макс. 12 мл
Залишкова кількість ліків: Прибл. 0,7 мл
Звук: рівень шуму 
(на відстані 1 м)

Прибл. 58 дБ

Розмір часток (ММАД): Прибл. 3,4 мкм
Коефіцієнт розпилення 
(втрата ваги):

Прибл. 0,35 мл/хв (NaCl 0,9 %)

Подача аерозолю 
(2 мл, 1 % NaF):

Прибл. 0,21 мл

Швидкість подачі аерозолю 
(2 мл, 1 % NaF):

Прибл. 0,06 мл/хв

ММАД = Середньозважений аеродинамічний діаметр

Накопичувальна % маса частки фториду натрію

Результати каскадних ударних вимірювань для розміру часток
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Компресорний небулайзер

Nami Cat (NE-C303L-KDE)
Nami Cat (NE-C303J-KDE)

Інструкція з експлуатації

Елементи приладу

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. 

Поради з техніки безпеки
 Уважно прочитайте інструкції перед застосуванням.

Попередження:
1. Використовуйте прилад лише як інгалятор (для лікування). Будь-

яке інше використання неправильне і може бути небезпечним. 
Виробник не несе відповідальності за неналежне використання.

2. Прилад не призначено для використання з метою анестезії або в 
циклі вентиляційного дихання.

3. Завжди витягуйте штепсель з розетки після використання.
4. Не накривайте вентиляційні отвори під час використання. Компресор 

може нагріватися та спричиняти опіки, якщо його торкнутися.
5. Компресор і штепсель не є водонепроникними. Не допускайте 

потрапляння на них води або інших рідин. Якщо на них все ж 
потрапила рідина, негайно витягніть штепсель із розетки та витріть 
рідину.

6. Не намагайтеся ремонтувати прилад. Див. розділ «Пошук 
несправностей».

7. Тримайте прилад у недоступному для немовлят і дітей місці. 
Прилад може містити дрібні деталі, які можна проковтнути.

8. Необхідно пильно стежити за приладом, якщо ним користуються 
діти, інваліди або інші особи поблизу них.

9. Інформацію про тип, дози та режим лікування запитуйте у свого 
терапевта або пульмонолога.

10. Цей прилад заборонено використовувати для лікування пацієнтів, 
які втратили свідомість або не можуть самостійно дихати.

11. Після закінчення лікування не забудьте від’єднати повітряну трубку 
від комплекту небулайзера й від компресора.

12. Враховуючи довжину шнура живлення і повітряної трубки, вони 
можуть становити загрозу задушення.

13. Використовуйте компресор лише там, де під час лікування можна 
легко витягти штепсель із розетки.

14. Якщо під час використання приладу у вас з’явились алергічні 
реакції або інші проблеми, слід негайно припинити процедуру та 
звернутися до лікаря.

15. У радіусі 30 см від місця використання цього пристрою не має бути 
мобільних телефонів і будь-яких інших електричних пристроїв, 
які створюють електромагнітні поля. Вони можуть призвести до 
погіршення роботи приладу.

16. Не використовуйте олії, відвари й трав’яні настої для інгаляції в 
компресорному небулайзері.

Еластичні ремені 
(2 шт.)

Інструкція з експлуатації

Маска для дітей 
(ПВХ)

Маска для 
дорослих (ПВХ)

Загубник

Адаптер

Повітряна трубка
(ПВХ, 100 см)

Вентиляційні отвори Штепсель

Шнур 
живлення

Вигляд ззаду

З’єднувач для повітряної трубки

Резервуар для ліків

Розпилювальна 
головка

Верхня частина 
для інгаляції 

Комплект небулайзера

Вимикач 
живлення

Вентиляційні 
отвори

Тримач 
комплекту 
небулайзера

З’єднувач для 
повітряної трубки

Кришка повітряного 
фільтра із самим 
фільтром

Компресор (основний блок)

Перегородка

Аерозоль

Ліки 

Аерозоль

Ліки 

Стиснене повітря

Принципи використання

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

2. Вставте штепсель в розетку. 
Примітка.  Не розміщуйте прилад у місцях, де буде складно 

відключити шнур живлення.

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. Встановіть верхню частину для інгаляції назад на 
резервуар для ліків.
1) Опустіть верхню частину для інгаляції, 

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

годинниковою стрілкою.

7. Щільно приєднайте адаптер і маску або 
загубник до небулайзерної камери.

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 30 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. 
Обережно вдихніть ліки. Видихніть через комплект небулайзера.

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

Очищення і щоденна дезінфекція
Ретельно мийте руки перед очищенням і дезінфекцією небулайзерної 
камери. Завжди дезінфікуйте компоненти приладу перед першим 
використанням, якщо приладом не користувалися тривалий час, а 
також після останнього сеансу лікування впродовж дня. Після кожного 
використання прибирайте залишки ліків і очищуйте небулайзерну 
камеру. Це дозволяє запобігати неефективному розпиленню і зменшити 
ризик виникнення інфекцій.
Дивіться наведені нижче інструкції.

 ● Очищення небулайзерної камери, масок, загубника й адаптера
Повністю розкладіть небулайзерну камеру. Промийте деталі в теплій 
воді з м’яким і нейтральним миючим засобом. Ретельно промийте під 
струменем гарячої води, злегка постукайте, щоб видалити зайву воду 
і дайте висохнути на повітрі в чистому місці. Рекомендується міняти 
комплект небулайзера після 100–120 процедур або після 20 циклів 
кип’ятіння.

 ● Очищення компресора
По-перше, перевірте, чи від’єднано шнур живлення від електричної 
розетки. Протріть м’якою тканиною, змоченою у воді або м’якому і 
нейтральному миючому засобі.

 ● Видалення конденсату з повітряної трубки
Якщо всередині повітряної трубки залишається волога, дотримуйтеся 
наведених нижче вказівок. Переконайтеся, що повітряну трубку під’єднано 
до компресора. Від’єднайте повітряну трубку від небулайзерної камери. 
Увімкніть компресор і просушіть повітряну трубку, пропустивши крізь неї 
потік повітря.

 ● Дезінфекція небулайзерної камери, масок, загубника й адаптера
Виконуйте дезінфекцію компонентів перед першим використанням 
приладу, після тривалого часу невикористання, а також у кінці дня після 
останнього використання. Якщо деталі приладу сильно забруднені, 
замініть їх новими. Небулайзерна камера, маски, загубник й адаптер 
можна дезінфікувати за допомогою хімічних засобів для дезінфекції, 
таких як етанол, гіпохлорит натрію (Milton), четвертинний амоній (Osvan), 
хлоргексидин (Hibitane) і амфотерний сурфактант (Tego), дотримуючись 
інструкцій з їхнього використання. Після цього промийте компоненти 
чистою теплою водою і дайте висохнути на повітрі.

Правильний кут
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a. Витрати і ризики, пов’язані з транспортуванням.
b. Витрати на ремонт і (або) несправності, пов’язані з виконанням

ремонту неуповноваженими 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, зокрема особових, отриманих

унаслідок 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.
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.

Додаткове медичне обладнання

Опис товару Модель
Комплект небулайзера NEB6024

Маска для дорослих (ПВХ) NEB6007

Маска для дітей (ПВХ) NEB6008

Загубник NEB6019

Адаптер NEB6015

Повітряна трубка (ПВХ, 100 см) NEB6004

Назальний душ* NEB6014
* Прочищає закладений ніс і зменшує назальні симптоми респіраторних захворювань.

Інші додаткові/запасні деталі

Опис товару Модель
Комплект повітряних фільтрів (вміст: 
3 екземпляри) 3AC408

Важлива інформація про електромагнітну сумісність (ЕМС)
Цей прилад виробництва компанії 3A HEALTH CARE S.r.l. відповідає 
стандарту EN 60601-1-2:2015 щодо електромагнітної сумісності (ЕМС).
Додаткову документацію щодо відповідності вимогам стандарту EMC 
можна отримати в компанії OMRON HEALTHCARE EUROPE за адресою, 
зазначеною в цій інструкції або на сайті www.omron-healthcare.com.

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.

Виробник 3A HEALTH CARE S.r.l. 
Via Marziale Cerutti, 90F/G 
25017 Lonato del Garda (BS) 
Італія

Дистриб’ютор OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
НІДЕРЛАНДИ
www.omron-healthcare.com

Дочірні компанії

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, 
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, НІМЕЧЧИНА
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, ФРАНЦІЯ
www.omron-healthcare.com

Пояснення позначок

Дивіться інструкцію з 
використання

Обмеження відносної 
вологості

Робоча частина — тип 
BF, ступінь захисту від 
ураження електричним 
струмом (струм витоку)

Обмеження 
атмосферного тиску

Клас ll
Захист від ураження 
електричним струмом

Увімкнення живлення

IP XX

Клас захисту від 
проникнення пилу, 
що забезпечується 
відповідно до 
стандарту IEC 60529

Вимкнення живлення

Маркування CE Змінний струм

Номер партії Прилад медичного 
призначення

Серійний номер Дата виготовлення

Обмеження 
температури

Дату виробництва продукту включено до серійного номера, вказаного 
на продукті та/або упаковці. Перші 4 цифри — це рік виробництва, 
наступні 2 цифри — місяць виробництва.

Примітки загального характеру:
• Класифікація IP означає ступінь захисту, що забезпечується корпусом

відповідно до стандарту IEC 60529. Компресор захищено від твердих
сторонніх предметів діаметром від 12 мм і більше, наприклад пальців,
і від вертикального падіння крапель води, які можуть спричинити
проблеми під час нормальної роботи.

• 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.

• 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.

Пошук несправностей
Якщо під час використання приладу виникають будь-які з описаних нижче 
проблем, насамперед переконайтесь у відсутності іншого електричного 
пристрою на відстані до 30 см. Якщо проблема не зникає, див. інструкції, 
наведені в таблиці нижче.
Прилад не вмикається
• Переконайтеся, що штепсель правильно вставлено в розетку.
• Переконайтеся, що вимикач живлення знаходиться в положенні УВІМ.

( ).
Прилад вмикається, але ліки не розпилюються
• Переконайтеся, що розпилювальна головка вставлена в комплект

небулайзера.
• Переконайтеся, що повітряна трубка не стиснута або не зігнута.
• Переконайтеся, що повітряний фільтр не заблокований та не

забруднений. Замініть фільтр, якщо це необхідно.
• Перевірте, чи достатньо ліків у комплекті небулайзера.
Прилад раптово зупиняється під час роботи.
• Термічний запобіжник обірвав живлення приладу через одну з таких

причин:
- прилад працював за температури, що перевищує 40 °C;
- вентиляційні отвори були закриті.

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.  
Про будь-які серйозні інциденти, пов’язані з цим приладом, необхідно 
повідомляти виробнику та компетентним органам держави-члена, у якій 
ви перебуваєте.

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 й 
обслуговування, як це описано в інструкції з експлуатації, цей прилад 
призначений забезпечити вам найвищий 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:

Зроблено в Італії

представник в 
Україні

Уповноважений    ТОВ «ІМПОРТМЕДСЕРВІС»  
02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-б, Офіс 121 
Тел: +38(096) 744-95-52;
dovidka@ims.com.ua; www.ims.com.ua
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Виробник: 3A Healthсare S.r.l., Italy
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Небулайзер компресорний Nami Cat (NE-C303K-KDE)

Виробнича ділянка: 3A Healthсare S.r.l., Italy

Керівництво  з експлуатації  Nami Cat  IM- NE-C303K-KDE.
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