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Цей виріб є медичним приладом, який  слід використовувати під керівництвом лікаря. Інформацію
про тип, дози та режим  лікування запитуйте у свого терапевта або фармацевта.
Цей прилад не призначено для використання в якості  домашнього небулайзера з метою зволоження 
слизових оболонок носа та горла.
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Використання за призначенням
Медичне
призначення

Користувачі, для
яких призначений 
цей прилад
Пацієнти, для яких
призначений цей
прилад
Середовище для 
використання

Період 
використання

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

• Пацієнти з бронхіальною астмою, запаленням носа або хронічним обструктивним
захворюванням легенів

• Пацієнти, які потребують зволоженого кисню після операції
Цей прилад призначений як для використання в медичних установах, наприклад, 
лікарнях, клініках і кабінетах лікарів, так і для домашнього використання під пильним 
керівництвом кваліфікованого  медика. Деякі лікарні/клініки можуть надавати свої 
прилади в оренду.

Вказаний період використання  є дійсним за умови, що прилад використовується для 
розпилення 30 мл сольового розчину з температурою 26 °C і водою в знімному 
резервуарі з температурою 26 °C 18 разів на день протягом 10 хвилин за температурою
в приміщенні 23 °C:
Цей період може змінюватися в залежності від умов експлуатації.
Часте використання приладу може призвести до скорочення періоду використання.

Ретельно дотримуйтесь усіх порад і застережень, описаних в  керівництві
з експлуатації.

• Кваліфікований медичний персонал, наприклад, лікарі, медсестри і пульмонологи
• Особи, які здійснюють догляд за пацієнтом або пацієнти після консультації з

кваліфікованим медичним спеціалістом

Основний блок 5 років
Знімний резервуар для  води 5 років
Шнур живлення 5           років
Кришка чаші для ліків 1 рік
Силіконове ущільнення (прокладка) 1 рік
Тримач чаші для ліків 1 рік
Загубник 1 рік
Шланг для інгаляцій М 1 рік
Чаша для ліків 6 місяців

Заходи безпеки
під час 
використання
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Важливі заходи безпеки
У цьому розділі наведено інформацію про те, як безпечно
 використовувати прилад та запобігти травмування себе
 та інших осіб, а також пошкодження майна.

Попередження: Означає потенційно небезпечну
ситуацію, що може призвести до
смерті чи важких травм.

(Використання)
• При виборі типу, дози і режиму лікування дотримуйтесь  інструкцій
Вашого лікаря і/або фармацевта.

• Тримайте прилад в недоступному для немовлят і дітей місці.
• Завжди видаляйте залишки ліків після інгаляції та завжди
використовуйте свіжі ліки для інгаляцій.

• Цей прилад не повинен використовуватися пацієнтами, які
знаходяться без свідомості або не можуть дихати самостійно.

• Не використовуйтедля інгаляцій в небулайзері саму воду.
• Не використовуйте цей прилад, коли пацієнт підключений до
автоматичного респіратора.

• Не використовуйте прилад в анестезіологічних або дихальних
контурах.

• Не торкайтеся вібруючої пластини, коли прилад підключений до
електромережі.

• Не використовуйте прилад у приміщенні, де він може
контактувати з легкозаймистими газами.

• Під час використання не закривайте отвори в нижній частині приладу.
• Не використовуйте та не зберігайте прилад у приміщеннях з
підвищеною вологістю, наприклад у ванній кімнаті.

(Джерело живлення)
• Щоб уникнути ураження електричним струмом, підключайте це

обладнання тільки до мережі живлення із заземленням.
• Не використовуйте прилад з пошкодженим штепселем або
кабелем живлення.

• Підключайте кабель живлення до розетки з відповідною напругою.
Не використовуйте «трійники».

• Ніколи не підключайте і не відключайте кабель електроживлення
мокрими руками.

(Очищення та дезінфекція)
• Виконуйте очищення та дезінфекцію елементів приладу перед першим 

використанням приладу, після тривалого часу невикористання, а
також у разі забруднення небулайзерної камери.

• Виконуйте очищення та дезінфекцію небулайзерної камери,
шланга для інгаляцій і загубника після кожного використання.

• Якщо прилад використовується різними людьми, очищайте та
дезінфікуйте небулайзерну камеру, шланг для інгаляції і загубник
після кожного використання приладу іншою людиною.

• Дотримуйтеся інструкцій виробника антисептичного засобу і не
залишайте антисептик на приладі після дезінфекції.

• Після очищення і дезінфекції дочекайтеся повного висихання
деталей і зберігайте прилад у чистому місці, щоб на нього не
потрапляв бруд.

• Чаша для ліків є витратним матеріалом. У разі пошкодження або
деформації чаші замініть її новою перед використанням.

• При збиранні приладу не торкайтеся безпосередньо деталей,
через які будуть доставлятися ліки або аерозоль.

• Основний блок і кабельелектроживлення не захищені від вологи.
Не допускайте потрапляння на них води або інших рідин.

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

(Використання)
• Переконайтеся, що в шлангу для інгаляцій не лишилось ліків.
• Перед кожним використанням додавайте свіжу воду у знімний
резервуар для води.

• Використання приладу дітьми або інвалідами чи в їх присутності
повинно здійснюватись під постійним контролем батьків або осіб,
які відповідальні за догляд за пацієнтом.

• Переконайтеся, що контакт резервуара для води и основного
блоку не забруднені.

• Переконайтеся, що повітряний фільтр встановлено правильно.
• Щоб уникнути залишків ліків на обличчі, обов`язково витріть
обличчя після зняття маски.

• Не дозволяйте потрапляти в очі лікарському розчину, що розпилюється.
• Не використовуйте небулайзер, якщо резервуар для ліків порожній.
• Схвалено для використання тільки для лікування людей.

• Використовуйте лише оригінальні та додаткові аксесуари
OMRON, які вказані для цього пристрою.

• Не додавайте в резервуар для ліків більше, ніж 150 мл
лікарських розчинів.

• Не піддавайте пристрій будь-яким сильним ударам, таким як
падіння на підлогу.

• Не встромляйте пальці або сторонні предмети всередину
основного блока. Не прикріплюйте знімний резервуар для води
до основного блоку, поки він вологий зовні.

• Під час використання не накривайте основний блок ковдрою,
рушником чи будь-яким іншим предметом.

• Не розбирайте та не намагайтесь самостійно відремонтувати
основний блок або кабель електроживлення.

• Маска та загубник можуть нагріватись до 47 °C. Негайно
знімайте їх одразу після закінчення використання приладу.

(Джерело живлення)
• Використовуйте тільки оригінальний кабель живлення.
• Надійно вставляйте штепсель в розетку.
• Прибирайте пил зі штепсельної розетки.
• Під час використання кабелю живлення, будьте обережні і
не робіть наступне:

       Не пошкоджуйте. Не ламайте.
       Не розбирайте.  Не згинайте і не тягніть із зусиллям.
       Не скручуйте. Не скручуйте у вузол під час

використання.
       Не перетискайте. Не розміщуйте під важкими 

предметами.
• При від'єднанні штепселя від розетки, не тягніть за кабель
електроживлення.
Переконайтеся, що від'єднуєте штепсель безпечно.

• Відключайте прилад, якщо він не буде використовуватися
протягом тривалого періоду часу.

• Якщо під час використання виникає відключення електроживлення,
негайно вимкніть кнопку живлення та відключіть пристрій від
електромережі.

• Завжди від'єднуйте кабель живлення від пристрою перед очищенням.
• Не розміщуйте прилад впритул до стіни.
• Відстань між приладом та стіною має бути не менше 10 см.

(Очищення та дезінфекція)
• Після кожного використання зливайте воду із знімного резервуара.
• Видаляйте будь-які лікарські розчини, які можуть потрапити на вісь
вентиляційної установки.

• При перенесенні або переміщенні основного блоку міцно утримуйте
його за ручку або сам блок.

• Не використовуйте мікрохвильову піч для кип'ятіння чи сушіння деталей.
• Не використовуйте фен для волосся для сушіння деталей.
• Не використовуйте посудомийну машину для миття або сушіння 
деталей пристрою.

• Під час очищення контактів приладу дотримуйтеся безпеки і не 
торкайтесь пацієнта.

Загальні запобіжні заходи
• Не наливайте в знімний резервуар для воді ніякої рідини, крім
водопровідної води. Це може пошкодити вібруючу пластину або
погіршити її роботу.

• Під час інгаляції не розміщуйте основний блок вище голови
пацієнта. Ліки можуть пролитися на обличчя чи одежу пацієнта..

• Не переносіть та не залишайте без нагляду основний блок, якщо
в чаші для ліків міститься препарат. Це може призвести до
проливання ліків, пошкодження основного блока або
забруднення області навколо нього.

• Використовуйте даний прилад тільки для інгаляцій.
• При очищенні знімного резервуара для води, дотримуйтесь
безпеки і намагайтесь не пошкодити вібруючу пластину.

• При стерилізації в автоклаві слідкуйте за тим, щоб жодна з
деталей пристрою не торкалась металевих частин, які контактують 
з нагрівальним елементом стерилізатора. Оскільки нагрівальний
елемент стає гарячим, будь-які деталі при контакті з ним можуть
розплавитися або деформуватися.

• Ніколи не використовуйте для очищення бензин чи розчинник.
• Приутилізації або переробці основного  блоку, його приладдя
або будь-яких аксесуарів, використовуйте їх як медичні відходи
відповідно до методів, встановлених Вашим місцевим органом
влади.
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Важливі заходи безпеки

Перед кожним використанням перевіряйте прилад, щоб переконатися, що немає  ніяких  проблем.

У разі виникнення помилки приладу (E1, E3 або E4) негайно застосуйте описану нижче процедуру.

(1) Від'єднайте прилад від мережі і переконайтеся у неможливості його використання. (Стор. 22)
(2) Забороніть іншим особам використовувати прилад, розмістивши на ньому попередження про

несправність.
(3) Зверніться до дистриб'ютора, у  якого Ви придбали прилад,  або до авторизованого центру

продажу OMRON.

Перевірка приладу

Усунення несправностей

Винятки
Компанія OMRON не несе відповідальності за будь-які з наступних випадків: 
1. Відмова в роботі або пошкодження приладу внаслідок техобслуговування чи ремонту, виконаного

будь-якою компанією, крім OMRON або його призначених представників
2. Відмова в роботі або пошкодженняприладу внаслідок використання продукції чи матеріалів іншої компанії
3. Відмова в роботі або пошкодженняприладу внаслідок техобслуговування або ремонту з використанням

запасних частин, не передбачених компанією OMRON
4. Відмова в роботі або пошкодженняприладучи нещасні випадки, які пов`язані з цим приладом, внаслідок

недотримання заходів безпеки і інструкцій з експлуатації, зазначених в даному керівництві
5. Відмова в роботі або пошкодженняприладувнаслідок недотримання умов експлуатації (наприклад,

стосовно джерела живлення і середовища установки), як зазначається в даній інструкції з експлуатації
6. Відмова в роботі або пошкодженняприладувнаслідок зміни, модифікації або його ремонту не

уповноваженими на такі дії особами
7. Відмова в роботі або пошкодженняприладувнаслідок пожежі, землетрусу, повені, удару блискавки чи

інших природних катастроф

1. Вміст цього посібника може змінюватися без попереднього повідомлення.
2. Незважаючи на те, що при складанні цього посібника ми зробили все можливе, щоб включити точну і

відповідну інформацію, просимо Вас звертатися до компанії OMRON у разі виявлення будь-яких
недоліків або помилок.

3. Несанкціоноване копіювання цього посібника, повне або часткове, заборонено. Закон про авторське
право забороняє будь-яке використання цього посібника, крім особистого (корпоративного) використання,
без згоди компанії OMRON.
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Професійний ультразвуковий небулайзер зі знімним резервуаром
 для води

Особливості приладу 

Принцип роботи небулайзера NE-U780

Особливості приладу

1 Енергія від ультразвукової вібрації 
передається на препарат у чашу для
медикаментів через воду в знімному
резервуарі для води.

Розпилюваний лікарський засіб 

Ліки

Вібратор

Вода

Повітря з 
вентилятора

2 Препарат у медичній чаші 
розпорошується і розсіюється за
допомогою ультразвукових коливань.

3 Препарат у чаші для ліків розпилюється
і розповсюджується за допомогою
ультразвукових коливань.  

Потік повітря, який створює вентилятор, 
видуває розпорошені частки лікарського 
розчину в процесі, відомому як небулізація.

Примітки:
• Атомізація/пульверизація/
  перетворення в аерозоль:  

Процес, при якому лікарський 
засіб перетворюється на аерозоль.

• Небулізація: Процес, при якому аерозольний лікарський засіб, 
випаровується і виводиться даним приладом назовні.

1. Гладка форма для легкого очищення 
Основний блок легко очищується і дезінфікується завдяки сенсорним перемикачам і 
повітряним шляхам, які легко протираються і дезінфікуються.

знімний
РЕЗЕРВУАР

2. Аксесуари, стійкі до автоклавування
Кришку чаші для ліків, шланг для інгаляцій, загубник і маску для інгаляцій (додаткова
опція) можна дезінфікувати за допомогою автоклава або рідини для стерилізації.

3. Великий, зручний для перегляду РК-дисплей
Прилад обладнаний великим РК-дисплеєм, який дозволяє легко і швидко визначати 
налаштування таймера, об'єму потоку повітря і об'єму розпилення. Підсвічування
забезпечує видимість дисплея навіть у темних приміщеннях.

4. Звукова сигналізація
За допомогою звукової сигналізації прилад попереджує про виникнення помилки або про
завершення заданого часу. Світлодіодний індикатори помилок вказує на виникнення 
будь-якої помилки.

Ультразвуковий небулайзер OMRON NE-U780 оснащений знімним 
резервуаром для води, який можна занурювати у рідину для дезінфекції 
та очищення.
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Комплект поставки

Основний блок
Примітка: Повітряний фільтр вже
                 встановлено

Мережевий кабель
Примітка:  цей прилад забезпечує 

захист класу I від
ураження електричним
струмом. Використовуйте 
тільки заземлений кабель
живлення, який надається 
в комплекті.

Знімний резервуар
для води

Примітка: включає ручку
                 кришки.

Кришка чаші для лікарських засобів
Примітка: Включає силіконову прокладку.

 Загубник

Керівництво з експлуатації
Гарантійний талон

Тримач чаші для ліків

 Шланг для інгаляцій M

 Чаша для ліків × 2

Докладніше про додаткове обладнання див. у розділі «Додаткове
медичне обладнання». (         Стор. 25) 

Індикатор живлення

Світлодіодний індикатор 
СТАРТ/СТОП/«START/STOP»

При використанні таймеру
відображається залишковий час 
розпилення ліків. Час може бути
встановлено від 1 хв. до 30 хв.
Під час безперервного розпилення 
на цифровій частині дисплея 
показується проста анімація. 
(        Стор. 10)

Якщо виникла внутрішня помилка, 
на дисплеї відображається код
помилки, наприклад «      » 
(        Стор. 22)

Кнопка СТАРТ/СТОП/«START/STOP»
(         Стор.11)

Місце виникнення будь-якої
помилки відображається
світлодіодними індикаторами.
(         Див. стор.22)

Дисплей таймеру і дисплей
внутрішньої помилки

Дисплей рівня

Кнопка скидання (         Стор. 19)

Кнопка таймера (         Стор. 10)

Кнопка регулювання об`єму
повітряного потоку (        Стор. 10) 
Кнопка регулювання об`єму  
розпилення  (        Стор. 10)  

Світиться при початку процесу розпилення.

Світиться, коли кнопка живлення в 
положенні «УВІМК.» / «ON». 

Відображає об`єм повітряного потоку і об`єм
розпилення. (        Стор. 10)

Дисплей
Дисплей помилок
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Назви деталей приладу

вентилятора

Верхня частина 
основного блоку

Задня частина
основного блоку

Гніздо електричної
розетки

Вентилятор

повітряного 

Вібратор

для ліків

ліків

Силіконова
прокладка

Місце встановлення
силіконової прокладки

Тримач 

ліків

резервуар 
для води

Контакти блока

Контакти блока

Ручка знімного резервуара 
для води (з кришкою ручки)

Контакт 
резервуара 
для води

Мережевий кабель
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Перед інгаляцією

 Стерилізація за допомогою етиленоксидного газового стерилізатора 
За допомогою етиленоксидного газового стерилізатору можна стерилізувати тільки основний блок. 
Не намагайтеся стерилізувати знімний резервуар для води або інші деталі приладу за допомогою 
газового стерилізатора. Для отримання додаткової інформації дивіться інструкцію з експлуатації 
стерилізатора і зверніться до виробника газового етіленоксидного стерилізатора.
Примітка: 

Примітки:
• Після занурення промийте деталі під струмом 
  води та швидко їх висушіть. Будьте обережні і 
  зберігайте їх таким чином, щоб уникнути інфекції.
• Якщо використовується кольоровий дезінфікуючий
  засіб, наприклад Гібітан (Hibitane), деякі частини
  можуть дещо змінювати з часом колір. Це не 
  вказує на їх проблему з властивостями матеріалу.

 Етиленоксидний газ залишатиметься на гумових та пластмасових деталях небулайзера.
Виконайте аерацію (заміну повітря) протягом відповідного інтервалу часу після стерилізації, 
як це рекомендується виробником стерилізатора до тих пір, поки деталі приладу не будуть
повністю безпечними для використання людьми.

 Стерилізація за допомогою низькотемпературного плазмового 
стерилізатора
Тільки основний блок може бути стерилізований за допомогою низькотемпературного 
плазмового стерилізатора. Не намагайтеся стерилізувати знімний резервуар для води або інші 
частини приладу в плазмовому низькотемпературному стерилізаторі.
Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції з експлуатації стерилізатора та
запобіжної інформації.

Різні деталі необхідно дезінфікувати, використовуючи різні методи. Див. "Таблиця дезінфекції”. 
(       Див. стор. 8 і стор. 9)

 Дезінфекція киплячою водою
Деталі приладу, як правило, повинні бути занурені в киплячу воду протягом 10 - 30 хвилин.
Примітка: з часом деякі частини можуть злегка змінити колір, але це не вказує на їх проблему з 
властивостями матеріалу.

 Дезінфекція з використання хімічних дезінфікуючих засобів
Різні дезінфікуючі засоби орієнтовані на різні бактерії. Для отримання додаткової інформації
про ефективність конкретного дезінфікуючого засобу див. відповідну інструкцію з експлуатації 
та інформацію про заходи безпеки. Деякі дезінфікуючі засоби можуть викликати алергічну 
реакцію. Незважаючи на те, що кількість часу, за який деталі повинні бути занурені у засіб,
залежить від використовуваного дезінфікуючого засобу, загальна тривалість процесу становить
принаймні від 30 до 60 хвилин. Типові допустимі засоби для дезінфекції

 • Етанол
 • Гіпохлорит натрію: Milton (0,1 %), Purelox (0,1 %) або 
еквівалентний засіб

 • Бензалконій хлорид: Osvan (0,1 %)
 • Хлоргексидин: Hibitane (0,5 %), Maskin (0,5 %)
 • Амфотерна поверхнево-активна речовина: Tego 51 
(0,2 %) або еквівалентний засіб

Дезінфекція основного блока

Дезінфекція деталей небулайзера
Попередження

Перед тим, як збирати прилад, дочекайтеся повного висихання його частин після очищення і дезінфекції та 
зберігайте небулайзер в чистому місці так, щоб на нього не потрапляв бруд.

Перед кожним використанням очищуйте та дезінфікуйте деталі приладу. 
Очищуйте та дезінфікуйте деталі приладу перед першим використанням 
і після того, як прилад не використовувався протягом тривалого періоду часу.

«Обслуговування» (  Стор. 19)

Дезінфекція
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Перед інгаляцією
 Використання автоклава
Ознайомтеся з інструкцією з експлуатації стерилізатора і заходами безпеки.
Деталі повинні бути знаходитись в автоклав протягом 15 хвилин при температурі 121 °С.
Примітки:
• Під час стерилізації в автоклаві, доглядайте за тим, щоб ніякі частини приладу не стикалися
  з металевими частинами, які контактують з нагрівачем або нагрівачем стерилізатора. Оскільки
  нагрівач стає гарячим, будь-які деталі, що контактують з ним, можуть розплавитись або 
  деформуватись.
• Деякі деталі приладу можуть з часом дещо втрачати колір, але це не вказує на проблеми з
  їх матеріалами.

 Таблиця дезінфекції
Деталі можна дезінфікувати, використовуючи методи, які наведені в таблиці нижче. Для отримання
додаткової інформації про дезінфекцію основного блоку див. розділ «Дезінфекція основного блоку».
(       Стор. 7) Додаткову інформацію стосовно процесу дезінфекції див. в інструкціях та 
застереженнях щодо використання дезінфікуючого засобу.
Примітка: Засоби позначаються наступними скороченнями:
                 сополімер акрилонітрилу, бутадієну й стиролу: АБС-сополімер (ABS);
                 полифеніленсульфідна смола: ПФС (PPS);поліетиленова смола:ПЕ (PE);
                 полікарбонатна смола: ПК (PC);поліметилпентен: ПМП (PMP); поліпропіленова смола: ПП (PP);
                 полістиролова смола: ПС (PS); полівінілхлоридна смола: ПВХ(PVC);термопластичний еластомір: ТПЕ (TПE).

Хімічний 
засіб для 

дезінфекції
АвтоклавМатеріалиДеталі

Чаша для ліків

Тримач чаші для ліків

Кришка вентилятора

Кришка вентилятора 
для антибактеріального 
фільтра

Вентилятор

Корпус повітряного 
фільтра поліпропілен

поліпропілен

поліпропілен

поліпропілен

Кришка чаші для ліків: ПМП
Силіконове ущільнення 
(прокладка): силіконова гума

Змінний резервуар для води: 
 АБС/ППС
Ручка кришки: АБС

АБС

АБС

Кришка чаші для ліків 
(з силіконовим 
прокладкою)

Змінний резервуар для 
води
Примітка: зніміть ручку 

кришки перед 
дезінфекцією.

Окріп

 : застосовується     : не застосовується
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Перед інгаляцією

* Жаростійкий поліпропілен

Хімічний 
засіб для 

дезінфекції
АвтоклавМатеріалиДеталі Окріп

(Не дезінфікуйте 
ремінець.)

(Не дезінфікуйте 
ремінець.)

(Не дезінфікуйте 
ремінець.)

(Не дезінфікуйте 
ремінець.)

(Не дезінфікуйте 
ремінець.)

(Не дезінфікуйте крюк.)

(Не дезінфікуйте 
ремінець.)

Маска: ТПЕ
Ремінець: гумаНабір масок для інгаляції (L)

Набір масок для інгаляції (S)

Набір для доставки ліків

Маска: ТПЕ
Ремінець: гума

Шланг: ТПЕ
Кінці шланга: ТПЕ

Кришка: ПМП
Ковпачок: силіконова гума
Силіконове ущільнення 
(прокладка): силіконова гума
Пляшка: ПП
Силіконове ущільнення 
(прокладка): силіконова гума
Трубка: силіконова гума
Крюк: нержавіюча сталь

Шланг для інгаляцій M
Шланг для інгаляцій L

Набір для тривалого 
розпилення

Повітряний фільтр

Загубник поліпропілен*

ПС
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юєіцялагні дереП 
 

Підготовка 

Продовження

Наповнення
знімного
резервуара 
для води

1

1. Міцно тримайтесяза ручку для
    знімного резервуара для води 
    та підніміть його, щоб зняти з 
    основного блоку.

Ручка 
знімного 
резервуара 
для води

2. Помістіть палець під виступ на 
    тримачі чаші для ліків ізніміть 
    небулайзерну камеру.

Виступ

3. Наповніть водопровідною водою 
     знімний резервуар для води

Заповніть резервуар водою до 
оптимального рівня, але не перевищуйте
рівень максимального наповнення.
Оптимальний Лінія максимального

наповнення

Примітки:
• Якщо у знімному резервуарі недостатньо води, 
  з'являється помилка"       WATER LEVEL". 
  Додайте води.
• Якщо температура води занадто низька, 
  ефективність розпилення може зменшитися. 
  (Рекомендована температура +26 °С.)
• Не наливайте в знімний резервуар для води 
  ніяких інших рідин, крім водопровідної води. 
  Це може призвести до пошкодження або 
  погіршення роботи вібруючої пластини.
• Після кожного використання міняйте воду в 
  знімному резервуарі. Якщо прилад працює 
  безперервно протягом тривалого періоду часу, 
  замінюйте воду принаймні кожні 24 години.
  Див. розділ «Використання приладу протягом
  тривалих періодів часу».(       Стор. 17)

рівень води
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Перед інгаляцією

Додавання ліків
в чашу 

2
1. Поверніть кришку чаші для 
    ліків небулайзерної камери 
    проти годинникової стрілки, 
    щоб зняти її. 

2. Додайте необхідну кількість 
ліків в чашу.

мл
мл

бу

3. Вирівняйте позначку  на 
кришці чаші для ліків з 
позначкою  на тримачі чаші 
для ліків, притисніть їх одна 
до одної і поверніть кришку за 
годинниковою стрілкою до 
положення, зазначеного 
позначкою .

4. Встановіть набір для 
розпилення на знімний 
резервуар для води.
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Перед інгаляцією

Збірка 
основного блоку 

3
1. Закріпіть знімний резервуар 
    для води в основному блоці.

Натискайте на резервуар, поки не 
почуєте клацання.

Увага
Не прикріплюйте знімний резервуар для води до 
основного блоку, поки він вологий зовні.

2. Щільно прикріпіть шланг для 
    інгаляції, тримач шланга, 
    загубник або інше приладдя.

3. Переконайтеся, що кнопка 
     живлення знаходиться в 
     положенні «ВИМК.» і підключіть
     кабель живлення до основного 
     блока та електричної розетки.

Примітка: використовуйте
                  тільки оригінальний
                 кабель живлення.

4. Увімкніть кнопку живлення і 
    переконайтеся, що всі світлодіодні
    індикатори помилки на дисплеї 
    помилок загоряються, а потім 
    знову гаснуть.

Якщо один або більше індикаторів помилки 
продовжують світитися, див. докладну 
інформацію про місце виникнення помилки
у розділі «Пошук несправностей» 
(       Стор. 22). Якщо світяться індикатори 
помилки від       до      , прилад не 
працюватиме.
Якщо знімний резервуар для води не 
встановлено належним чином, то при 
натисканні кнопки START / STOP подається
звуковий сигнал тривоги. Заново встановіть
резервуар належним чином.

Примітка: При включенні кнопки живлення, 
                 Ви можете почути звук працюючих
                 вентиляторів. Це нормально і не є 
                 ознакою несправності.

Усі індикатори
світяться

Жоден індикатор
не світиться

5. Прилад готовий до 
     використання. 

UK
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Використовуючи кнопки «AIR-FLOW VOLUME»
/ОБ`ЄМ ПОТОКУ            і «NEBULIZATION
VOLUME»/ОБ`ЄМ РОЗПИЛЕННЯ               
встановіть об`єм повітряного потоку і об`єм 
розпилення. Обидва параметри можна
перевірити на дисплеях рівня, які 
змінюються, показуючи поточне значення.

Установка часу
інгаляції

1
Натискайте кнопки TIMER(MIN)/ТАЙМЕР(ХВ.)
           для встановлення часу інгаляції.

 Налаштування таймера
Таймер може бути встановлений в 
інтервалі до 30 хвилин з кроком в 1 
хвилину. Натискайте і утримуйте кнопки, 
щоб збільшити або зменшити час на 5 
хвилин. Індикатор    буде блимати над 
позначкою (MIN) (ХВ.) на дисплеї таймера.

 Безперервне розпилення
Виберіть режим«CONTINUOUS»/ 
(Безперервний) за допомогою кнопки 
таймера      . Режим «CONTINUOUS»/
(Безперервний) є наступним після 
«30 MIN”». Індикатор     буде блимати 
над міткою «CONTINUOUS»на дисплеї
таймера.

Установка об`єму 
повітряного 
потоку та об`єму 
розпилення

2

Об`єм повітряного
потоку — це кількість
повітря, яке 
потрапляє до 
кришки чаші для 
ліків.
11-ть налаштувань
від 0 (рівень не 
відображається) до 
10-ти (відображення
максимального рівня)
Об'єм розпилення —
це кількість аерозолю,
який утворюється в 
результаті розпилення
препарату.
10 налаштувань від 
1 (мінімальний рівень)
до 10 (максимальний
рівень)

Примітки:
• Відрегулюйте об'єм потоку повітря та об'єм 
  розпилення відповідно призначеної терапії.
• Залежно від типу використовуваних ліків 
   розпилювання ліків може відбуватися 
   нерівномірно.
• Якщо Ви почнете використовувати прилад зі 
  150-ти мл препарату і обидва об'єму повітряного
   потоку та об'єму розпилення встановлені на мітку 
   «10», процес розпилювання може стати
   переривчастим. Якщо це відбувається, 
   відкоригуйте об'єм розпилення. 

Метод інгаляції
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Метод інгаляції

Продовження

Натискання 
кнопки 
START/STOP

3

Світиться індикатор START/STOP,
включається вентилятор і починається 
процес розпилення

 Якщо використовується
таймер 
На дисплеї час буде відраховуватись 
по одній хвилині. Щоб змінити 
налаштування таймера під час роботи,
натискайте кнопками таймера           , 
щоб змінити таймер і перезапустити його 
з новим часом.

 Під час безперервної роботи
На цифровій частині дисплея таймера 
відображається проста циклічна анімація.

Ви також можете регулювати об'єм 
повітряного потоку та об'єм розпилення, 
спостерігаючи за виходом аерозолю зі 
шлангу для інгаляцій.

Вдихання аерозолю4
<Приклад використання>

Замість загубника можна використовувати 
інгаляційну маску (постачається окремо). 

 Під час інгаляції
Не згинайте шланг для інгаляцій та не 
перекривайте отвір загубника.
• Це може призвести
до накопичення
ліків у шлангу та
зменшення об'єму
розпилення.

Під час
використання не
ставте основний
блок вище рівні
голови пацієнта.
• Це може
призвести до
пролиття ліків
на обличчя або
одяг.

 Прилад видає сигнал тривоги
і зупиняє роботу, якщо... 
• Кришку чаші для ліків знято під час інгаляції.
• Рівень води в знімному резервуарі для води
падає нижче певного рівня.

• Кришку вентилятора знято.
• В основному блоці виникає внутрішня
  помилка.
Індикатор помилки буде світитись, коли 
звучить сигнал тривоги або відображається
повідомлення про помилку. Щоб зупинити
звукову сигналізацію, натисніть кнопку 
START / STOP. Див. "Усунення несправностей" 
(       Стор. 22) та перевірте.
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Метод інгаляції

Припинення
інгаляції 

5

 Якщо використовується 
таймер

роботу, коли
оли робота 

поча

Тепер можна встановити час для 

 Щоб зупинити інгаляцію під 
час використання таймера

щоб 
зупинити роботу

 було 
вст почати 

у,

 Щоб скасувати інгаляцію в 
безперервному режимі

щоб 
зупинити роботу почати 

у,
бе

кнопку живлення в по
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Метод інгаляції (з використанням додаткових аксесуарів)

Ви можете використовувати додатковий бактеріальний фільтр U17-2-E (постачається окремо) 
для генерації повітря, з якого були видалені бактерії. Це одноразовий фільтр і повторно не 
використовується і його слід утилізувати після використання.
Для використання бактеріального фільтру U17-2-Eнеобхідне наступне додаткове приладдя:
• Небулайзерна камера NEB-LMCC-78E для тривалих інгаляцій
• Кришка вентилятора NEB-BFC-78E для бактеріального фільтру
• Додатковий шланг M NEB-HS-L70E для інгаляцій
Примітка: Потрібно додатково до частин, що використовуються для інгаляції.

Використання антибактеріального фільтра

Використовуючи небулайзерну камеру NEB-LMCC-78E (постачається окремо) для тривалих інгаляцій 
замість кришки чаші для ліків зберіть знімний резервуар для води і небулайзерну камеру як для 
звичайного використовування. Див. кроки      та      у розділі «Перед інгаляцією». (        Стор.11)1 2

1 Встановіть кришку
вентилятора для 
антибактеріального фільтра.  
Замість звичайної кришки вентилятора 
використовуйте додаткову кришку
вентилятора для антибактеріального
фільтра NEB-BFC-78E. 

2 Зніміть важіль регулювання
об'єму повітря на наборі для
тривалого розпилення і закрийте
отвір для повітря ковпачком.  

3 Закріпіть знімний резервуар для
води, на якому встановлено
набір для тривалого
розпилення, в основному блоці.

Кришка 
вентилятора для 
антибактеріального
фільтра
(NEB-BFC-78E)

Отвір
для
повітря

Набір для тривалого
розпилення 
(NEB-LMCC-78E)

Важіль регулювання
об'єму повітря 

1

2

3

4 Зніміть кришку антибактері-
ального фільтра з набору 
для тривалого розпилення.

5 Прикріпіть антибактеріальний 
фільтр до набору для 
тривалого розпилення.

6 Прикріпіть шланг для інгаля -
цій до антибактеріального 
фільтра і підключіть інший 
кінець шланга до отвору для 
повітря у кришці вентилятора.

Ковпачок 
антибакте-
ріального 
фільтра

Антибактеріальний 
фільтр (U17-2-E)

Шланг для інгаляцій

4

5

6

Наступні кроки див. у п. 2 під кроком 
в розділі «Перед інгаляцією». (       Стор. 12)

3

Встановіть об'єм потоку повітря на «10» під час 
використання антибактеріального фільтра.

Ковпачок отвору 
для повітря

В
аж

ли
ва

 
ін

ф
ор

м
ац

ія
Е

ле
м

ен
ти

 
пр

ил
ад

у
Ін

ст
ру

кц
ії 

з 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
До

гля
д т

а т
ех

ніч
не

 
об

сл
уго

ву
ва

нн
я

Те
хн

іч
ні

 д
ан

і 



17

Метод інгаляції (з використанням додаткових аксесуарів)

 

1

При використанні в якості зволожувача підключіть
зовнішнє джерело кисню до кисневої трубки 
небулайзерної камери для тривалого розпилення
NEB-LMCC-78Е (постачається окремо).

Щоб зупинити потік повітря з вентилятора
основного блоку, наприклад, для забезпечення 
кисневої терапії, встановіть об`єм повітряного 
потоку на значення «0», зніміть важіль 
регулювання об`єму повітря та прикріпіть 
кришку/заглушку відсіку повітря небулайзерної 
камери тривалої інгаляції.
Методи експлуатації та інгаляції такі ж, як при і 
звичайному використанні. (       Стор. 13)

Примітка: Не всі виробники обладнання для кисневої 
терапії можуть бути підключені до даного 
небулайзера. 

Примітка: Переконайтесь, що отвір для 
повітря не заблокований 
ковпачком. 

Безперервне розпилення ліків об’ємом, що перевищує 150 мл, можна проводити за допомогою 
небулайзерної камери для тривалих інгаляцій NEB-LMCC-78E і набору для доставки ліків U10-11-E 
(постачається окремо). 

Використання в якості зволожувача

Використання приладу протягом тривалих періодів часу

трубка  повітря

отвору 
для 
повітря

 для повітря

Використовуючи небулайзерну камеру для тривалих інгаляцій NEB-LMCC-78E, замість кришки для ліків
зберіть знімний резервуар для води і небулайзерну камеру як для стандартного використання.  Див. 
кроки      та       в розділі «Перед інгаляцією» (        Стор.10)1 2

1 Закріпіть знімний резервуар
для води, до якого прикріплено
небулайзерну камеру для 
тривалого розпилення, на 
основному блоці.

отвору
для повітря

повітря 

Небулайзерна камера для тривалих інгаляцій
(NEB-LMCC-78E) 
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Метод інгаляції (з використанням додаткового обладнання)

2 Налийте препарат у колбу для
доставки лікарських засобів.

3 Переконайтесь, що силіконова
прокладка знаходиться 
всередині кришки колби для 
доставки ліків і щільно 
закрийте кришку.
Примітка: При недотримання цього правила
                 повітрябуде проникнути через 
                 заглушку в колбу, в результаті 
                 чого буде переповнення рідини в
                 колбі для подачі лікарського засобу.

4 Зніміть заглушку з трубки 
подачі лікарського засобу
небулайзерної камери для 
тривалої інгаляції і приєднайте 
трубку небулайзерної камери
для тривалої інгаляції.

5 Підвісьте колбу для доставки 
ліків у зручне місце, наприклад, 
на штатив для крапельниці.

Примітка: Переконайтесь, що трубка не зігнута, 
                 якщо трубка зігнута, препарат не 
                 буде надходити. Якщо трубка
                 занадто довга, відріжте зайву 
                 частину.

Наступні кроки див. у п. 2 під кроком      в розділі
«Перед інгаляцією». (       Стор. 9)  

п. 3

Встановіть таймер в положення "CONTINUOUS”
і відрегулюйте об`єм потоку повітря, як це 
вимагається, спостерігаючи за виходом 
аерозолю. Об`єм потоку повітря також можна 
коригувати, відкриваючи і закриваючи важіль
регулювання повітряного потоку.

Примітка: Під час тривалого розпилення препарат 
                 може накопичуватися у шлангу, що 
                 призводить до зменшення об'єму 
                 розпилення. У такому випадку видаліть 
                 препарат зі шланга. 

Набір для доставки ліків (U10-11-E)

Колба для доставки ліків

Кришка

Трубка

Трубка для
доставки ліків

Ковпачок 
трубки для 
доставки 
ліків

Важіль  
регулювання 
об'єму повітря

2

3

4

5

Поверніть важіль регулювання об'єму повітря 
у вертикальне положення, щоб перекрити 
потік повітря або у горизонтальне положення,
щоб відкрити його.

Перекрито               Відкрито
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Обслуговування

Коли час розпилення перевищить приблизно 100 годин, почне блимати індикатор «      CHECK FILTER» 
(ПЕРЕВІРТЕ ФІЛЬТР). Перевірте повітряний фільтр.

Перевірка повітряного фільтру

1 Вимкніть кнопку живлення і
від'єднайте шнур живлення 
від основного блоку та
мережевої розетки.

1

2 Поверніть кришку чаші для
ліків, щоб від'єднати її від
кришки вентилятора.  

2

3 Зніміть кришку вентилятора.

Кришка 
вентилятора

3

4 Зніміть корпус повітряного
фільтру і переконайтеся, що
повітряний фільтр не 
забруднений. 
У разі надмірного забруднення замініть
його новим повітряним фільтром. 

4

5 Встановіть корпус повітряного
фільтру і кришку вентилятора
у початкове положення і 
вирівнявши кришку чаші для 
ліків таким чином, щоб вона 
була приєднана до кришки 
вентилятора.

6 Підключіть мережевий кабель
до основного блоку і мережевої
розетки, увімкніть живлення
кнопкою живлення, а потім 
натисніть і утримуйте кнопку 
скидання протягом 2 секунд.
Світлодіодний індикатор помилки 
«      CHECK FILTER» (ПЕРЕВІРТЕ ФІЛЬТР) 
згасне. Навіть, якщо огляд чи заміна 
повітряного фільтру відбувається при 
згаслому індикаторі помилки, можете 
натиснути і утримувати кнопку скидання 
протягом 2 секунд, щоб скинути 
100-годинний таймер.

Примітка: Повітряний фільтр призначений для фільтрації пилу з повітря, а не пару або розпилених чи пароподібних
лікарських засобів.Використання небулайзера в безпосередній близькості до пристрою, який виробляє пар
або пароподібні ліки, може призвести до погіршення роботи фільтру швидше, ніж зазвичай. Перевіряйте
якомога частіше. 
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Обслуговування
Обслуговування деталей приладу

Попередження
• При збиранні приладу не торкайтесь 
  безпосередньо деталей і частин, через які 
  постачаються ліки або аерозоль.
• Не торкайтеся вібратора, коли прилад 
  підключений до електромережі.

1 Вимкніть кнопку живлення і
від'єднайте шнур живлення 
від основного блока і розетки.

2 Від'єднайте шланг для 
інгаляцій, загубник та інші
деталі від основного блоку.

3 Вийміть знімний резервуар
для води з основного блоку. 

4 Зніміть небулайзерну 
камеру зі знімного резервуару
для води і розберіть його.

5 Повністю вилийте залишок 
препарату та воду, що 
залишився у знімному 
резервуарі для води.

6 Зніміть кришку ручки зі 
знімного резервуара для
води.
Примітка: Якщо чистити та дезінфікувати
                 знімний резервуар для води з 
                 кришкою для ручки, резервуар 
                 не висихає повністю, що призводить 
                 до росту бактерій.

Ручка кришки

Продовження
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Обслуговування

Ретельно видаляйте будь-який бруд з основного блоку, використовуючи тканину, змоченою водою
або дезінфікуючим спиртом та злегка віджатою.
Примітка: В жодному разі не очищувати бензолом чи розчинниками.

Обслуговування основного блоку 

Обслуговування вентилятора

Увага
Переконайтеся, що контакти резервуара для води
і основного блоку не забруднені.

Попередження
Основний блок і штекер мережевого кабелю не
захищенні від вологи.Не допускайте потрапляння 
води чи іншої рідини на ці деталі.

Зберігання
Дайте деталям пристрою повністю висохнути перед зберіганням.
Під час зберігання слідкуйте за тим, щоб на такі деталі не потрапляла інфекція.

Не зберігайте деталі в місцях, де вони будуть знаходитись під впливом прямих сонячних променів,
високих температур, підвищеної вологості, надмірного пилу, води, вібрації або механічних ударів. 

7 Зніміть кришку вентилятора і
корпус повітряного фільтру. 
Від`єднайте вентилятор.

Кришка вентилятора

Вісь установки вентилятора

Вентилятор

Корпус повітряного 
фільтра

8 Очистіть та продезінфікуйте 
всі деталі.
Висушуйте деталі одразу після їх 
дезінфекції. Більш детальну інформацію
щодо дезінфекції деталей див. у розділі 
«Дезінфекція деталей» 
(  Стор. 7) 

Якщо вісь вентиляційної установки 
забруднена, ретельно протріть її.

Повітряний фільтр не підлягає чищенню 
чи дезінфекції. Видаліть його із корпусу 
повітряного фільтру. Див. розділ
«Перевірка повітряного фільтру»
(  Стор. 19)

9 Встановіть на місце 
вентилятор, корпус 
повітряного фільтру і кришку
вентилятора.
При встановленні вентилятора, натисніть
на нього зі зусиллям так, щоб він повністю
сів на вісь вентиляційної установки.

10 Встановіть знімний резервуар
для води на основний блок.
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 Усунення несправностей 
Проблема Елемент, що потребує перевірки Спосіб вирішення

Індикатор 
живлення не 
світиться 

Чи правильно підключено кабель живлення до 
розетки та основного блоку?

Підключіть прилад до розетки. 
 (  Стор. 12)

Розпилення не 
виконується.

Індикатор «  WATER LEVEL» (РІВЕНЬ ВОДИ) 
світиться через недостатній об'єм води у знімному 
резервуарі для води?

Наповніть резервуар водою до оптимального
рівня.  (  Стор. 10)

Чи правильно прикріплено чашку для ліків та 
знімний резервуар для води?

Встановіть деталі належним чином. 
 (  Стор. 11)

Чи не відкрита кришка вентилятора? Щільно закрийте кришку.

Чи встановлений вентилятор? Встановіть вентилятор належним чином. 
 (  Стор. 21)

Чи не забагато у чаші для ліків
лікарського препарату?

Зменшіть об'єм препарату до 150 мл або 
менше. (  Стор. 11)

Ви додавали дистильовану чи очищену воду до 
знімного резервуара для води? Додайте в резервуар водопровідну воду.

Чи не забруднені контакти основного блоку і
знімного резервуара для води?

Ретельно протріть забруднені контакти 
тканиною, змоченою у воді або спирті для
дезінфекції і злегка віджатою.

Чи не зігнутий шланг для інгаляцій і не 
накопичилися в ньому ліки? 

Випряміть шланг для інгаляції та видаліть 
весь накопичений препарат.

Чи увімкнена кнопка START / STOP? Натисніть кнопку START/STOP.
 (  Стор. 14)

Низький рівень 
аерозолю.
Низька 
потужність 
розпилення.

Чи не замало у чаші для ліків лікарського препарату? Додайте препарат, щоб у чаші було 
принаймні 10 мл.  (  Стор. 11)

Чаша для ліків пошкоджена або деформована? Замініть чашу для ліків новою.

У чаші для ліків забагато препарату? Зменшить об'єм препарату до 150 мл або 
менше.  (  Стор. 11)

Значення об'єму розпилення або об'єму потоку 
повітря надто низьке?

Установіть більше значення. 
 (  Стор. 13)

Температура у приміщенні або температура води
надто низька? 

Замініть воду в знімному резервуарі водою з 
температурою приблизно 26 °C. 

Чи не забруднена чашка ліків?
Продезінфікуйте чашу для ліків. Якщо 
забруднення не видаляється, замініть чашу для 
ліків новою.  (  Стор. 19 та Стор. 8)

Розпилення 
виконується 
нерівномірно.

Чи не забагато в чаші для ліків лікарського препарату? Уменшіть об'єм препарату до 150 мл або 
менше. (  Стор. 11)

Чи містить чаша для ліків 150 мл препарату і
чивстановлені максимальні значення для об'єму 
повітряного потоку та об'ємурозпилення?

Відрегулюйте об'єм розпилення. 
 (  Стор. 13)

Проблема Елемент, що потребує перевірки Спосіб вирішення
 иротакиднІ 

помилки
Горить 
індикатор .

Замало води у знімному
резервуарі для води. 

Наповніть резервуар водою до 
оптимального рівня.  (  Стор. 10)

Горить 
індикатор . Кришка чаші для ліків відкрита. Щільно закрийте кришку. 

 (  Стор. 11)
Горить 
індикатор . Кришка вентилятора відкрита. Щільно закрийте кришку.

Індикатор  
блимає.

Настав час перевірки повітряного 
фільтра.
(Індикатор загоряється приблизно 
після 100 годин розпилення.)

Перевірте повітряний фільтр. У разі 
надмірного забруднення замініть його 
новим повітряним фільтром.
  (  Стор. 19)

1E ротакиднІ Внутрішній вентилятор основного 
блока зупинився.

Від'єднайте шнур, позначте основний 
блок як несправний і зверніться до 
авторизованого центру продажу або 
дистриб'ютора компанії OMRON.

Індикатор E3
У внутрішньому програмному 
забезпеченні основного блока 
сталася помилка.

Індикатор E4
У внутрішньому коливальному 
контурі основного блока сталося 
коротке замикання. 

Індикатор E5 Знімний резервуар для води не 
закріплено належним чином.

Зніміть знімний резервуар для води і 
закріпіть його в основному блоці.  
 (  Стор. 12)

Примітка: Якщо жоден із запропонованих способів не вирішує проблему, не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад- 
                 він непризначений для ремонту користувачами. Будь ласка, зверніться до Вашого продавця, дистриб'ютора 
                 або уповноваженого представника компанії OMRON.
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Технічні дані
Технічні характеристики

Категорія товару: Небулайзери
Опис товару: Ультразвуковий небулайзер
Модель (-код): NE-U780 (NE-U780-E)
Номінальна потужність: 220—240 В ~ 50/60 Гц
Споживана потужність: Прибл. 85 ВА
Запобіжник: T1,25 A L250 В
Ультразвукова частота: Прибл. 1,63 МГц
Розмір часток: **ММАД Прибл. 4,6 мкм (ММАД = Середньо аеродинамічний діаметр

Об'єм води для охолодження:  Прибл. 450 мл
Об'єм чаші для ліків: Прибл. 150 мл (мін. 10 мл)
Звук: ***Менше 40 дБ
Швидкість розпилення: *Прибл. 0,5 ~ 3 мл/хв, регулюється.
Подача аерозолю: **3,04 мл
Швидкість подачі аерозолю: **0,14 мл/хв
Об'єм повітря: Макс. 17 л/хв.
Габаритні розміри: Прибл. 295 (Ш) х 219 (В) х 196 (Д) мм (тільки основний блок)
Вага: Прибл. 2,5 кг (тільки основний блок)
Температура навколишнього 
повітря/відносна вологість/
атмосферний тиск під час 
експлуатації:

Від +10 до +40 °C / від 25 до 85 % ВВ / 700—1060 гПа

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

Від -20 до +60 °C / від 10 до 95 % ВВ / 700—1060 гПа

Комплект поставки: Основний блок, знімний резервуар для води, кришка яаші для ліків, 
тримач чаші для ліків, інгаляційний шланг M, загубник, чаша для ліків
(2 од.), кабель живлення, інструкція з експлуатації, гарантійний талон.

Класифікація: Клас I (Захист від ураження електричним струмом), 
           Тип BF (Робоча частина) (Загубник і інгаляційний шланг)
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Сумарний процентний розподіл часток фтористого натрію нижньої фракції
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Розмір часток Dp (мкм)

Результат вимірювань за допомогою каскадного ударного пристрою для розміру часток

* Типові значення з внутрішніх даних, отриманих шляхом вимірювання роботи пристрою з 30 млфізіологічного розчину
з температурою 26 °C, кімнатній температурі 23 °C, теплою водою з температурою 26 °C у знімному резервуарі для
води і тільки одним приєднаним інгаляційним шлангом M.

** Виміряні значення відображають внутрішні дані отримані за допомогою імпактора нового покоління (NGI), 
використовуючи 30 млводного розчинуNaF.
Дані отримані компанією OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., відповідно до стандарту EN13544-1:2007+A1:2009.

 

*** Виміряне компанією OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Примітка: продуктивність може змінюватись залежно від типу лікарських засобів таких, як суспензії або препарати високої 

в`язкості.За більш детальну інформацією звертайтесь до постачальника ліків.

часток середньої маси)
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Технічні дані
Примітки:
• Технічні дані можуть бути змінені без попереднього повідомлення користувачів.
• У чаші для ліків може залишатися приблизно 10 мл препарату. Точний об'єм залежіть від препарату, що використовується,

а також налаштувань об'єму потоку повітря та об'єму розпилення.
 

• Швидкість розпилення залежіть від препарату, що використовується, додаткового обладнання та швидкості дихання
пацієнта.

• Даний продукт OMRON виготовлено відповідно до вимог системи якості корпорації OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.,
Японія.

• Пристрій може не працювати, якщо температура використання та напруга електромережі відрізняються від визначених
в специфікації.

• Цей прилад відповідає вимогам Директиви ЄС 93/42/EEC (Директива про медичне обладнання) і європейського
стандарту EN13544-1:2007+A1:2009, Обладнання для лікування дихальних шляхів — Частина 1. Інгаляційні системи та
їх компоненти.

• Актуальну технічну інформацію можна отримати на сайті компанії OMRON HEALTHCARE EUROPE.
URL: www.omron-healthcare.com

= Тип BF робоча частина Уважно прочитайте
керівництво з експлуатації 

= Живлення вимкнено

= Змінний струм = Живлення увімкнено

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісністі (ЕМС)

Зі збільшенням кількісті електронних пристроїв, таких як ПК та мобільні (стільникові) телефони, медичні пристрої, 
що використовуються, можуть бути чутливими до електромагнітних перешкод, які виробляються іншими пристроями. 
Електромагнітні перешкоди можуть призвести до неправильної роботи медичного пристрою та створювати потенційно
небезпечну ситуацію.

Медичні прилади також не повинні заважати роботі інших пристроїв.
Для того, щоб врегулювати вимоги до ЕМС (електромагнітної сумісності) з метою запобігання виникнення небезпечних 
ситуацій від використання продукції, був застосований стандарт EN60601-1-2:2007. Цей стандарт визначає рівні 
стійкості до електромагнітних перешкод, а також максимальні рівні електромагнітних випромінювань для медичних 
виробів.

Тим не менше, слід дотримуватися спеціальних запобіжних заходів:
• Не використовуйте мобільні (стільникові) телефони та інші прилади, які генерують сильні електричні або

електромагнітні поля, біля медичного пристрою. Це може призвести до неправильної роботи приладу та
створювати потенційно небезпечну ситуацію.
Переконайтеся у правильності роботи приладу, якщо відстань менша.

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

Належна утилізація приладу
(відпрацьоване електричне і електронне обладнання)

Цей символ на приладі чи описі до нього вказує, що даний прилад не підлягає утилізації разом з іншими домашніми
відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути можливого впливу на довкілля або здоров'я людей через
неконтрольовану утилізацію відходів, відокремте цей прилад від відходів інших типів і здавайте його на вторинну 
переробку, сприяючи таким чином раціональному повторному використанню матеріальних ресурсів.

Для утилізації приладу зверніться в спеціалізовані пункти прийому, які розташовані в Вашому місті чи до місцевих 
органів влади для отримання докладної інформації про те куди і як повернути даний прилад для екологічно безпечної 
переробки.

Цей продукт не містить жодних небезпечних речовин.
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Нижче наведено перелік додаткового обладнання, яке можна придбати окремо.
Щоб замовити додаткове обладнання, зверніться до дистриб'ютора або уповноваженого представник 
компанії OMRON.

Примітка: Матеріали позначаються наступними скороченнями:
Акрилонітрил-бутадієн-стирол (АБС), поліфеніленсульфідна смола (ППС), поліметілпентен: (ПМП), 
поліпропіленова смола (ПП), полістирол (ПС), термопластичний еластомер (ТПЕ).

Небулайзерна камера  Матеріали: ПМП/ПП/силіконова гума
+  + + Модель: NEB-NZU-78E

Кришка чаші для ліків 
Матеріали: ПМП

Чаша для ліків 
Матеріали: ПП
Примітка: для передачі ультразвукових вібрацій.
(Пошкодження або деформація може завадити 
розпиленню. Використовувати з обережністю.)

Силіконове ущільнення 
(прокладка)  
Матеріали: силіконова гума

Тримач чаші для ліків 
Матеріали: ПП

Знімний резервуар для води
Матеріали: АБС/ППС
Модель: NEB-RWT-78E
Примітка: обладнаний кришкою 
для ручки.

Силіконове ущільнення 
(прокладка)
Вміст: 5 шт
Матеріали: силіконова гума
Модель: NEB-SP-78E

Чаша для ліків
Вміст: 5 шт
Матеріали: ПП
Модель: U12-1-E
Примітка:Для передачі
ультразвукових вібрацій. 
(Пошкодження або деформація 
може завадити розпиленню). 

Матеріали: ПП/ПС
Модель: NEB-AFS-78E
Примітка: захищає від потрапляння 
пилу та інших забруднюючих 
речовин з повітря.

Повітряний фільтр
Вміст: 5 шт
Матеріали: ПС
Модель: U17-4P2-E
Примітка: захищає від потрапляння 
пилу та інших забруднюючих 
речовин з повітря.

Антибактеріальний фільтр
Матеріали: ПП/ПМП
Модель: U17-2-E
Примітка: обладнаний адаптером. 
Використовується для інгаляцій 
при очищенні дихальних шляхів 
тощо. Не використовуйте повторно.

Кришка вентилятора для 
антибактеріального фільтра
Матеріали: АБС
Модель: NEB-BFC-78E
Примітка: використовується для 
набору тривалого розпилення 
(NEB-LMCC-78E), коли 
використовується 
антибактеріальний фільтр (U17-2-E).

Набір для тривалого 
розпилення
Матеріали: ПМП/силіконова гума
Модель: NEB-LMCC-78E
Примітка: використовується під час 
безперервного розпилення. 
Використовується з набором для 
доставки ліків (U10-11-E).

Набір для доставки ліків
Матеріали: ПП/силіконова гума/
нержавіюча сталь
Модель: U10-11-E
Примітка: доставляє препарат, щоб 
підтримувати в чаші для ліків 
постійний рівень наповнення. 
Використовується під час тривалого 
зволоження або інгаляції. 

Набір масок для інгаляції (S)
Вміст: 3 шт
Матеріали: ТПЕ/силіконова гума
Модель: NEB-MSISS-78E
Примітка: містить ремінець. 
Дозволяє виконувати інгаляцію 
через рот і ніс одночасно.

Набір масок для інгаляції (L)
Вміст: 3 шт
Матеріали: ТПЕ/силіконова гума
Модель: NEB-MSILS-78E
Примітка: містить ремінець. 
Дозволяє виконувати інгаляцію 
через рот і нос одночасно.

Шланг для інгаляцій M
Матеріали: ТПЕ
Модель: NEB-HS-L70E
Довжина: 700 мм

Шланг для інгаляцій L
Матеріали: ТПЕ
Модель: NEB-HS-L15E
Довжина: 1500 мм

Набір загубників
Вміст: 5 шт
Матеріали: ПП
Модель: NEB-MPSS-78E
Примітка: вставляється у рот, щоб 
полегшити інгаляцію.

Примітка: усе додаткове обладнання є витратними елементами, у тому числі таке, що постачається в комплекті з
основним блоком. 
 

(в рамках Директиви ЄС 93/42/EEC щодо медичних приладів)
Додаткове медичне обладнання
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