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APARAT CU PISTON PENTRU
TERAPIE CU AEROSOLI
Instrucţiuni de utilizare şi garanţie

Vă rugăm citiţi cu atenţie înainte de utilizare instrucţiunile şi
avertizările conţinute în acest manual şi păstraţi-le mereu
împreună cu aparatul. Aparatul cu piston pentru terapia cu aerosoli
este unul dintre instrumentele cele mai eficace pentru tratarea
afecţiunilor căilor respiratorii superioare şi inferioare.
Sistemul de funcţionare cu piston oferă o ultra rapidă şi foarte fină
inhalare prin nebulizare şi poate fi utilizat cu majoritatea medicamentelor
prescrise, crescând astfel beneficiile tratamentului.
Datorită performanţelor de calitate ridicată, poate fi considerat un
instrument profesional. Este uşor de utilizat şi este ideal pentru uz
domestic. Fiabil, rezistent şi fără a fi necesară lubrifierea lui, este
fabricat în conformitate cu normele europene în vigoare cu privire la
criteriile de fabricaţie şi de siguranţă pentru aparatura cu utilizare
electro-medicală (Standardul EN 60 601-1, EN13544-1).
IMPORTANT!
1. Aparatul trebuie utilizat doar cu rolul de sistem pentru terapia cu
aerosoli. Orice altă utilizare diferită faţă de cea prevăzută este
considerată necorespunzătoare şi deci periculoasă pentru utilizator.
Producătorul nu poate fi făcut responsabil pentru orice vătămare
cauzată de utilizarea improprie.
2. Aparatul nu trebuie utilizat în prezenţa unui anestezic care este
inflamabil când intră în contact cu aerul, oxigenul sau protoxidul de
azot.
3. Corecta funcţionare a aparatului poate fi afectată de interferenţe
electromagnetice cauzate de televizor, radio etc; în cazul în care
se întâmplă acest lucru, încercaţi să mutaţi aparatul până când
interferenţele dispar sau încercaţi să-l conectaţi la altă priză de
curent.
4. Nu utilizaţi niciodată prelungitoare sau adaptoare; se recomandă
derularea completă a cablului electric de alimentare pentru a evita
o supraîncălzire periculoasă. Păstraţi cablul la distanţă de
suprafeţele calde. Nu manipulaţi niciodată ştecherul cu mâinile ude
şi nu utilizaţi niciodată produsul în timp ce faceţi baie sau duş.
5. Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua electrică după
folosire.
6. Produsul nu trebuie introdus niciodată în apă; dacă se întâmplă ca
produsul să intre în apă, scoateţi imediat aparatul din priză. Nu
scoateţi şi nu atingeţi aparatul căzut în apă înainte de a-l fi scos din
priză. Nu utilizaţi aparatul după ce l-aţi scos din apă (contactaţi
imediat vânzătorul).
7. Pentru orice reparaţie adresaţi-vă societăţii care comercializează
produsul. Nu desfaceţi şi/sau modificaţi proprietăţile aparatului.
Dacă aparatul nu funcţionează în mod corect, închideţi-l şi consultaţi
manualul de instrucţiuni.
8. Nu păstraţi accesoriile la îndemâna copiilor. Copiii şi persoanele
invalide trebuie să utilizeze aparatul sub stricta supraveghere
a unui adult care a citit cu atenţie prezentul manual de
instrucţiuni. Păstraţi flaconul aparatului departe de copiii mai
mici de 3 ani, deoarece conţine piese de mici dimensiuni ce
pot fi înghiţite.
9. Acesta este un dispozitiv medical pentru uz domestic şi trebuie
să fie utilizat numai conform prescripţiei medicului. Aparatul
trebuie utilizat în conformitate totală cu indicaţiile din prezentul
manual de instrucţiuni. Este important ca pacientul să citească
şi să înţeleagă informaţiile pentru utilizarea şi întreţinerea
produsului. Contactaţi vânzătorul pentru orice altă informaţie
necesară.

8. Duza flaconului de nebulizare
9. Partea inferioară a flaconului de nebulizare
10.Tub de legătură pentru aer
CURĂŢARE ŞI DEZINFECTARE
Spălaţi-vă bine pe mâini înainte de a începe curăţarea şi dezinfectarea
accesoriilor. Nu spălaţi niciodată aparatul sub robinet sau prin îmbăiere.
Dacă trebuie curăţat, utilizaţi o cârpă umedă cu detergent (nu utilizaţi
detergenţi abrazivi).
Aparat cu carcasă neprotejată împotriva pătrunderii lichidelor.
Schimbarea filtrului: ridicaţi capacul port-filtrului, utilizând o
şurubelniţă plată, conform Figurii 1a; desprindeţi filtrul care trebuie
înlocuit şi introduceţi filtrul nou, conform Figurii 1b. Introduceţi capacul
port-filtrului, asigurându-vă că este bine fixat pe suprafaţă.
Curăţarea aparatului: Consultaţi pagina cu instrucţiunile flaconului
de nebulizare.
CONTAMINAREA CU MICROBI
În cazul unor patologii cu riscuri de infecţie şi contaminare cu microbi
se recomandă utilizarea personală a accesoriilor şi a flaconului de
nebulizare (consultaţi-vă întotdeauna medicul dvs.).
PROBLEME, CAUZE ŞI SOLUŢII
Aparatul nu porneşte.
• Asiguraţi-vă de introducerea corectă a cablului de legătură.
• Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia deschis (I)
Aparatul este pornit dar nu nebulizează.
• Asiguraţi-vă că este bine introdusă duza în interiorul flaconului de
nebulizare.
• Asiguraţi-vă că tubul de legătură pentru aer nu este strivit sau îndoit.
• Asiguraţi-vă că filtrul de aspirare a aerului nu este obturat sau murdar.
Dacă este necesar, înlocuiţi-l cu unul nou.
• Asiguraţi-vă că produsul farmaceutic se află în interiorul flaconului.
Aparatul nu funcţionează.
• S-a declanşat protecţia la supraîncălzire din următoarele motive:
1. Aparatul a funcţionat dincolo de limitele de operare date în acest
		 manual de instrucţiuni.
2. Aparatul a fost folosit în apropiere de surse de căldură sau în
încăperi cu o temperatură de peste 40 de grade C. Lăsaţi-l să se
		 răcească pentru cel puţin o oră şi apoi reporniţi-l.
N.B. Dacă aparatul tot nu funcţionează în mod corect, după ce aţi
efectuat verificările de mai sus, adresaţi-vă vânzătorului.
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municipal solid mixt, ci duceţi-l la un centru de colectare amplasat în
zona dvs. sau returnaţi-l distribuitorului, în cazul în care achiziţionaţi
un aparat nou de acelasi tip şi cu aceleaşi funcţii. Această procedură
de colectare selectivă a echipamentelor electrice şi electronice este
efectuată în concordanţă cu politica europeană de mediu în vederea
menţinerii, protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurător şi
pentru evitarea unor potenţiale efecte asupra sănătăţii oamenilor
cauzate de prezenţa unor substanţe periculoase din aceste dispozitive
sau ca urmare a utilizării necorespunzătoare. Atenţie! Depozitarea
improprie a echipamentelor electrice sau electronice ar putea atrage
sancţiuni.
GARANŢIE
Aparatul are o garanţie de 2 ani de la data achiziţionării sale, care
trebuie să fie demonstrată prin ştampila sau semnătura
comerciantului şi prin chitanţa/bonul fiscal, care se păstrează
împreună cu prezentul document.
Această perioadă este conformă legislaţiei în vigoare (cf. D.Lgs. nr.
24 din 02.02.2002 si a regulamentelor ulterioare ale consumatorului
(D.Lgs. nr. 206 din 03.09.2005), şi se aplică doar în cazul
consumatorilor persoane fizice. Produsele LAICA sunt proiectate ca
produse de uz casnic, prin urmare nu este permisă utilizarea acestora
în mediu industrial. Garanţia acoperă exclusiv defectele de fabricaţieşi
nu este valabilă pentru pagube produse ca urmare a unor evenimente
accidentale, utilizare greşită, neglijenţă sau de utilizare
necorespunzătoare a produsului. Utilizaţi doar accesoriile livrate.
Utilizarea de alte accesorii poate avea drept consecinţă anularea
valabilităţii garanţiei. Nu desfaceţi aparatul sub niciun motiv. În cazul
dezasamblării şi intervenţiei asupra aparatului, garanţia se anulează
automat. Garanţia nu este valabilă pentru piese supuse uzurii din cauza
utilizării şi nici pentru baterii, dacă acestea sunt furnizate împreună cu
aparatul. Garanţia expiră la 2 ani de la cumpărarea produsului. În acest
caz intervenţiile de asistenţă tehnică se vor efectua contracost. Pentru
informaţii privind intervenţiile de asistenţă tehnică – pe durata
termenului de garanţie sau contra cost – scrieti la office@
laicahealthcare.ro. Nu se percepe nicio taxă pentru intervenţii, inclusiv
reparaţii şi înlocuiri – care se încadrează în termenul de garantie. În
cazul unor defecţiuni, adresaţi-va distribuitorului. Toate intervenţiile
acoperite de condiţiile de garanţie (inclusiv schimbarea produsului sau
a unor părţi componente ale acestuia) nu vor prelungi durata iniţială a
perioadei de garanţie pentru produsul înlocuit.
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Dispozitivul nu este vândut într-un pachet steril. Efectuaţi
întotdeauna operaţiunile de curăţire înainte şi după fiecare utilizare.
Când utilizaţi dispozitivul urmaţi măsurile uzuale de igienă şi
curăţare (spălaţi-vă pe mâini şi executaţi operaţiunile de curăţare
aşa cum sunt descrise în secţiunea specifică a acestui manual)
Dispozitivul conţine componente de mici dimensiuni care pot fi
îndepărtate sau înghiţite cu uşurinţă. Utilizarea de către persoane
minore sau persoane cu handicap impune aşadar prezenţa unui
adult în deplinătatea facultăţilor mentale. Nu lăsaţi dispozitivul
nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu
handicap.
Păstraţi dispozitivul într-un loc uscat şi curat, care să nu fie expus
la lumină, surse de căldură sau agenţi atmosferici.
După scoaterea din uz, aruncaţi dispozitivul în conformitate cu
standardele în vigoare.
În cazul unor patologii cu riscuri de infecţie şi contaminare cu microbi
se recomandă utilizarea personală a accesoriilor şi a flaconului de
nebulizare (consultaţi-vă întotdeauna medicul dvs.).

INDICAŢII PENTRU PREGĂTIREA ŞI PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A
DISPOZITIVULUI
Dispozitivul nu este steril. Înainte de utilizare efectuaţi operaţiunile de
curăţare şi dezinfectare indicate la secţiunea corespunzătoare. Pentru
a introduce medicamentul, rotiţi partea superioară a flaconului de
nebulizare în sensul opus acelor de ceasornic până când se desprinde.
Turnaţi cantitatea de medicament prescrisă de doctorul dvs. în tancul
de nebulizar e.
IMPORTANT: În cazul umplerii excesive, goliţi flaconul, curăţaţi-o şi
repetaţi operaţiunea. După introducerea medicamentului, conectaţi
partea superioară a flaconului pe tancul de nebulizare, rotiţi în sensul
acelor de ceasornic şi introduceţi accesoriul prescris de doctorul dvs.
în partea superioară a flaconului de nebulizare. Conectaţi bine un capăt
al tubului de aer la flaconul de nebulizare iar celălalt capăt la zona de
evacuare a aerului de pe aparat de nebulizare pentru terapia cu
aerosoli. Porniţi compresorul pentru a începe tratamentul.
IMPORTANT! NU INHALAŢI NICIODATĂ ÎN POZIŢIE ORIZONTALĂ.
NU ÎNCLINAŢI FLACONUL DE NEBULIZARE MAI MULT DE 60°.

WWW.LAICAHEALTHCARE.RO

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1. Conectaţi aparatul la o priză cu acelaşi voltaj ca aparatul.
2. Consultaţi pagina cu instrucţiunile flaconului de nebulizare.
3. Conectaţi tub de legatura pentru aer la flacon.
4. Aplicaţi accesoriul de tratament selecţionat: masca, dispozitivul
pentru gură sau dispozitivul nazal.
5. După utilizare, închideţi aparatul şi scoateţi-l din priză. Realizaţi o
spălare atentă a pieselor utilizate. Înfăşuraţi cablul în compartimentul
adecvat de sub aparat. Înainte de a reporni din nou aparatul,
asiguraţi-vă că s-a răcit şi a coborât la temperatura mediului ambiant.
Laica S.p.A. Viale del Lavoro, 10 – Fraz. Ponte – 36021 Barbarano
Vicentino (VI) – Italia.
Fabricat în Italia 		
ACCESORII ÎN DOTAREA STANDARD
1. Mască pentru copii
2. Mască pentru adulţi
3. Dispozitiv nazal
4. Dispozitiv pentru gură
5. Racord
6. Întrerupător de oprire/pornire
7. Partea superioară a flaconului de nebulizare

SPECIFICAŢII TEHNICE
Electrocompresor cu pison cu protecţie la supraîncălzire.
Aparat clasa a II-a
Aparat tip B
Atenţie – consultaţi instrucţiunile de utilizare
Întrerupător închis
Întrerupător deschis
Curent alternativ
Nu utilizaţi aparatul când faceţi baie sau duş
Tensiune (230V 50 Hz 150 VA)
Siguranţă (T1,6A – 250V)
Presiune de lucru (cu vaporizator): aprox. 0,6 bari
Presiune maximă: aprox. 185 kPA
Debit de aer: 5l/min.
Nivel de zgomot: 58 dBA
Rata de nebulizare: 0,35l/min
MMAD; 2,61 um
GSD: 2,75
Debit de aerosoli: 143 ul
Rata de debit: 87 ul
Dimensiuni: 200 x 160 x 120 mm
Greutate: 1,3 kg
Timpi de utilizare: 20/40 min. DESCHIS/ÎNCHIS
Filtru profesional de aspiraţie: 50/70 microni
Clasa de risc: Iia
Condiţii de utilizare:
Temperatură: min. 10°C; max. 40°C,
umiditatea aerului: min. 10% max. 95%
Condiţii de păstrare:
Temperatură: min. -25°C; max. 70°C,
umiditatea aerului: min. 10% max. 95%
Presiunea atmosferică de utilizare/păstrare:
Min. 960 hPA; max. 1060 hPa
PROCEDURA DE ÎNDEPĂRTARE:
(CF. DIRECTIVEI 2002/96/CE - DEEE)
Simbolul de la baza aparatului indică colectarea selectivă a
echipamentelor electrice şi electronice. La sfârşitul duratei de
viaţă a aparatului, nu-l depozitaţi împreună cu celelalte deşeuri

Producătorul îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele daune
directe sau indirecte asupra persoanelor, bunurilor şi animalelor de
companie, care decurg din încălcarea dispoziţiilor cuprinse în manualul
cu instrucţiunile de utilizare - în special în ceea ce priveşte informaţiile
cu privire la instalarea, utilizarea şi întreţinerea aparatului. Fiind
permanent implicată în îmbunătăţirea propriilor produse, compania
LAICA, îşi rezervă dreptul să modifice produsele sale integral sau
parţial conform cerinţelor de fabricaţie, fără o anunţare prealabilă şi
fără ca aceasta să implice o răspundere din partea firmei Laica sau a
distribuitorilor săi.
INSTRUCŢIUNILE DE UTILIZARE A FLACONULUI DE NEBULIZARE
Proiectat şi realizat în conformitate cu ultimele standarde, flaconul de
nebulizare din dotare este este un Dispozitiv Medical (Clasa a II-a de
Risc – Directiva Dispozitive Medicale 93/42/CEE), foarte eficient pentru
terapiile medicale care utilizează vaporizarea (nebulizarea) cu aerosoli.
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
• Se recomandă utilizarea dispozitivului de un singur pacient.
• Dispozitivul trebuie să fie utilizat numai cu compresoare pentru
terapia cu aerosoli conform normelor în vigoare şi al cărui mod de
utilizare este prevăzut în manualul cu instrucţiunile de utilizare.
• Dispozitiv necorespunzător pentru anestezie şi ventilare pulmonară.
• Dispozitivul trebuie să fie utilizat cu accesoriile originale indicate în
manualul de instrucţiuni.
• Informaţiile referitoare la conexiunea şi utilizarea împreună cu
dispozitivele aferente terapiei cu aerosoli sunt prezentate în
instrucţiunile de utilizare a aparatelor. Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile şi indicaţiile de siguranţă conţinute în manualele de
instrucţiuni ale dispozitivelor pentru terapia cu aerosoli.
• Utilizaţi întotdeauna dispozitivul şi accesoriile sale respectând
recomandările medicului dvs.
• Utilizaţi exclusiv produsele farmaceutice prescrise de medicul dvs.,
administrându-le potrivit indicaţiilor acestuia.
• Nu utilizaţi dispozitivul pentru alt scop decât cel pentru care a fost
construit, şi anume Vaporizator (nebulizator) pentru terapia cu
aerosoli. Producătorul nu poate fi considerat răspunzător în cazul
unei utilizări improprii.

INDICAŢII PENTRU CURĂŢAREA DISPOZITIVULUI
După fiecare utilizare, curăţaţi toate componentele flaconului, eliminând
reziduurile de medicamente sau eventualele impurităţi.
Curăţaţi fiecare componentă după cum se descrie mai jos, mai puţin
tubul de legătură pentru aer care, în cazul tratamentului unui alt pacient
sau în cazul în care este murdar trebuie înlocuit. Spălaţi toate
componentele (cu excepţia tubului de legătură pentru aer) cu apă caldă
de la robinet (max. 60°C) timp de cinci minute adăugând, dacă este
necesar, o cantitate mică de detergent, respectând indicaţiile de dozare
şi limitele de utilizare oferite de producătorul detergentului. Clătiţi bine
şi asiguraţi-vă că toate depozitele au fost îndepărtate şi lăsaţi-le să se
usuce. Toate componentele nebulizatorului pot fi dezinfectate (cu
excepţia tubului de legătură pentru aer) cu dezinfectanţi chimici
respectând indicaţiile de dozare şi limitele de utilizare oferite de
producătorul dezinfectantului.
Acestea sunt de obicei disponibile la farmacii (Milton®, Amuchina® etc.).
Toate componentele nebulizatorului pot fi sterilizate sub abur de
căldură (cu excepţia tubului de legătură pentru aer şi a măştilor) la
121°C (20 minute) sau 134°C (7 minute) (EN554/ISO11134).
Ambalajul de sterilizare trebuie să fie conform EN868/ISO11607 şi
potrivit pentru sterilizarea cu abur.
După sterilizare lăsaţi întotdeauna toate componentele nebulizorului
să se răcească la temperatura ambientală înainte de utilizare. Nu
repetaţi ciclul de sterilizare când componentele nebulizorului sunt calde.
DURATA DE FOLOSIRE A DISPOZITIVULUI
Se recomandă înlocuirea dispozitivului de nebulizare (vaporizare) după
max. 100 – 1200 de tratamente la un singur pacient sau după 20 de
cicluri de sterilizare.
CONDIŢII DE PĂSTRARE ŞI TRANSPORT
Temperatura de păstrare şi transport: -20°C ÷ +70°C
Procentul de umiditate pentru păstrare şi transport: 5% ÷ 95% RH
DATE TEHNICE DE OPERARE
Flux minim de operare: 5l/min +/- 10%
Presiune de operare: 60 kPa (0,6 bari, 8,7 psi) +/- 10%
Flux maxim de operare: 7,5 l/min +/- 10%
Presiune de operare: 150 kPa (1,5 bari, 22,05psi) +/- 10%
Capacitate minimă: 2 ml
Capacitate maximă: 12 ml
Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare!

