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Cihazın Parça ve Aksesuar Listesi                     
1. Cihaz                                     9. Maske ( Yetişkin-Pediatrik)                                 
2. İlaç haznesi üst parçası          10. Elektrik bağlantı kablosu 
3. Pisper A – B – C                    11. Açma – Kapama düğmesi  
4. İlaç haznesi alt parçası           12. Filtre yuvası kapağı  
5. İlaç ( Aerosol Solüsyon )        13.Cihaz-bağlantı hortumu 
6. Lastik bağlantı                            birleştirici  parça     
7. Bağlantı hortumu                   14. Akım düzenleyici valf                                                          
8. Ağızlık parçası                       15. İlaç haznesi tutucu 

 
                                        Teknik Özellikler 
Maksimum 
İlaç 
Haznesi 
Kapasitesi 

 
Maksimum 

Basınç 

 
Maksimum   
    Akım 

 
Gürültü 
Düzeyi 

 
Kullanım 

Süresi 

 
Voltaj 

 
Ağırlık 

 
Boyutlar 

cm. 
 

 
7 ml. 

 
2,4 bar 

 
17 lt./dk. 

54 dB 
50 (cm. 

uzaklıktan) 

 
30 dk. açık 
30 dk. kapalı 

 
230 V 
50 Hz 

 
1,5 kg. 

23 uzunluk 
 12 yükseklik 

   19 genişlik 

 
 



 
*   Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım  kılavuzunu dikkatlice   

okuyunuz.                                                   
*   Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.                   
*   Cihazı sadece reçete edilmiş inhalasyon solüsyonları ile kullanınız.                                           
*   Çocukların ve özürlülerin cihazı kullanımı esnasında yanlarından ayrılmayınız.                            
*   Elektrik kablosu hasarlı cihazı çalıştırmayınız.                                   
*   Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.                        
*   Cihazın hava giriş ve çıkış bölümlerini kapatmayınız.                               
*   Cihazı suya batırmayınız, yıkamayınız.                                                   
*   Cihazı uyurken kullanmayınız.                                                       
*   Cihazı sert bir zemin üzerinde çalıştırınız.                                        
*   Cihazı elleriniz ıslakken çalıştırmayınız.          
*   Eğer cihazın filtresi ıslanırsa yenisiyle değiştiriniz.                           
*   Banyo veya duş alırken cihazı kullanmayınız.                   
*   Cihazı temizlerken fişini prizden çekmeyi unutmayınız.                      
*   Enfeksiyon ve mikrop bulaşma riskine karşı aksesuarların kişisel kullanımı tavsiye 

edilir. Kullanım sıklığına bağlı olarak  aksesuarları değiştiriniz. 
*   Tedaviniz sonrası ilaç haznesi içinde ilaç bırakmayınız. 
*   Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.   
*   Esansiyel yağlar kullanmayın, yağlı ilaçlar ve maddeler  plastik aksesuarlara zarar   
     verebilir. 
*   Satıcı tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız.         
*   Cihazla  oksijen veya nitro oksit ile temas ettiğinde alevlenecek anestezik 

karışımlar kullanmayınız. 
*   Herhangi bir arıza veya çalışmama durumunda    
   - Fişini çekiniz ve kurcalamayınız.     
   - Yetkili servis tarafından onarılmalıdır.  
*   Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, çocuklar için tehlikeli olacak küçük    
      parçalarını dışarıda bırakmamaya özen gösteriniz. 
*   Cihazı önerilen şekilde kullanınız. Yanlış kullanmaya bağlı insanlara, hayvanlara        
     veya eşyalara gelebilecek zararlardan üretici ve satıcı firma sorumlu tutulamaz. 
*   Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.    
UYARILAR                                                                                                                            

 * Tedavinizin aksamaması açısından elektrik kesintisi  veya  arıza ihtimaline karşılık  
    doktorunuz tarafından  önerilen başka bir alternatif ilaç veya aletin  
    bulundurulmasını öneririz.                                                                                                    
 * Tedavinizin doktorunuz tarafından önerilmesi gereklidir.                                  
 * Cihaz sürekli max. 30 dk. çalışma kapasitesine sahiptir.                                  
    Bu süreden sonra cihaz 30 dk. kapatılarak dinlendirilmelidir.                            
 * Cihazın ortalama hızı aynı kaldığı için motor hızındaki dalgalanmalar tolereedilebilir.                    
 * Üretici ve Satıcı firma sadece aşağıdaki durumlardan dolayı kendilerini sorumlu    
    tutarlar:                                                                                                     
        - Cihazın test ve tamir, bakım işlemleri yetkili personel tarafından yapılmışsa,                       
        - Cihazın kullanıldığı yerdeki elektrik sistemi yürürlükteki sistemle uyumluysa,                       
        - Bakım ve kullanım talimatlarına uyulduysa,                                                
 * Üretici ve satıcı firma cihaz ve aksesuarların uygun olmayan yanlış kullanımından    
    doğan hasarlardan sorumlu değildir.                



 
 
 
 
 
 
KULLANMA VE TEMİZLEME TALİMATLARI 
KULLANIM 
*  Cihazın fişini prize takınız. Voltajının uyumlu olmasına dikkat ediniz.  
*  Doktorunuzun önerdiği ilacı, ilaç haznesinin alt parçasına önerilen miktarda   
    koyunuz.                                    
*  İlaç haznesinin üst parçasını, alt parçaya takınız. 
*  İlaç haznesine maske veya ağızlığı yerleştiriniz. 
*  Bağlantı hortumunun bir ucunu ilaç haznesinin altına, diğer ucunu da birleştiriciye   
    bağlayarak cihaza takınız. 
*  Açma – kapama düğmesini “on” konumuna  getiriniz. 
*  Kapatmak içinse “off” konumuna getiriniz.      
*  Tedaviden iyi sonuç almak için dik bir pozisyonda oturunuz. Eğer maske ile  
    kullanıyorsanız yüzünüze iyice yerleştiriniz. Her solunum hareketinin sonunda biraz 

duracak şekilde yavaşça soluk alarak hızlıca soluk veriniz. 
*   Eğer ağızlık parçası kullanıyorsanız dişlerinizin  arasında tutarak dudaklarınızı 

kapayın ve  ağzınızdan soluk alınız.                                                                                     
*   Alt solunum yollarındaki problemler için ağızlık parçası kullanarak tedavi yapmak   
    yararlıdır.                                                                                                      
*   Tedavi esnasında dinlenmek gerekli ise nebülizatörü kapatınız.                                                
*   Eğer cihaz aralıklı olarak aerosol veriyorsa  tedaviyi sonlandırınız.                                            
*   Uygulamanın sonunda aksesuarları tarif edildiği gibi iyice yıkayın ve steril ediniz.                       
*   Uygulamanın sonunda cihaz kullanılmayacaksa fişini  çekiniz.                                                 
                                                                                                                               
    TEMİZLİK                                                                                                                
*   Fişini çekiniz. Cihazı ve aksesuarlarını her uygulamadan sonra temizleyiniz.                               
*   Temizlik için nebülizatör ile birlikte verilen el  kitabını inceleyiniz.                                             
     Önemli Uyarı :  maske ve bağlantı hortumu kaynar suya konulmamalıdır.                                
*   Temizlik için özel kimyasal dezenfektanlar  kullanılabilir.                                                 
*   Benzen, alkol gibi volatil sıvıları kullanmayınız.                       
*   Bütün parçaları temizledikten sonra dikkatlice kurulayınız. 
BAKIM 
*    Eğer cihaz sık kullanılıyorsa hava filtresi yılda bir  değiştirilebilir. 
*    Filtreyi değiştirmek için filtre kapağını açınız.        
*    Eski filtreyi çıkarıp yerine yenisini yerleştiriniz ve  filtre kapağını tekrar kapatınız.  
*    Cihaz içinde 3 A güvenlik sigortası vardır.Bu sigortanın değiştirilmesi bütün diğer  
      tamir işlemlerinde olduğu gibi yetkili servis tarafından yapılmalıdır.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GARANTİ KOŞULLARI 
*    Garanti fabrikasyon veya materyal  defektlerinden  doğacak arızalarda ve  
      kullanıcı veya yetkili olmayan birisinin müdahele etmediği hallerde geçerlidir.    
*    Müşteri nakil ücretini öder. 
Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:                                                    
*   Aksesuarlar, parçalar ve parçaların zarar görmesi, üreticiye-satıcıya ait olmayan  
     taşıma sırasında cihazın düşmesi,hasar görmesi vb. gibi durumlarda.       
*   Bir arıza ortaya çıktığı zaman garanti sertifikası ve  fatura ile birlikte yetkili servise 

yollanmalıdır. Aksi  takdirde garanti geçerli olmaz ve tamir ücreti alınır. 
*   Tamir için verildiğinde cihazın orijinal setinin değişmemiş   olması gerekir.  

Cihazdaki herhangi bir değişiklik garantiyi  geçersiz kılar. 
 
Dikkat :  Bu elektromedikal bir alettir ve hijyenik  sebeplerden dolayı cihazın 
değiştirilmesi yasaktır.  
Dikkat :  Garanti fatura ve garanti belgesi ile birlikte geçerlidir. 
 
                        FİRMAMIZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 
 


