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Cuprins

Pachet de livrare
Consultaţi descrierea aparatului şi a accesoriilor, 
pagina 4.
• Inhalator
• Atomizor
• Furtun de aer comprimat
• Piesă bucală
• Mască pentru adulţi
• Mască pentru copii
• Piesă nazală
• Duş nazal
• Filtru de schimb
• Geantă de depozitare
• Prezentele instrucţiuni de utilizare

1. Prezentare
Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră. 
Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, 
testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, 
tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj 
şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de uti-
lizare, să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să 
le puneţi la dispoziţia altor utilizatori şi să respectaţi 
indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

Domeniu de utilizare
Acest inhalator este un aparat de inhalare pentru pul-
verizarea lichidelor şi a medicamentelor în stare lichidă 
(aerosoli) şi pentru tratamentul căilor respiratorii supe-
rioare şi inferioare.
Prin atomizarea şi inhalarea medicamentului prescris 
sau recomandat de medic puteţi preveni afecţiunile că-

ilor respiratorii, puteţi ameliora simptomele aferente şi 
accelera procesul de vindecare. Informaţii suplimentare 
privind posibilităţile de utilizare puteţi să obţineţi de la 
medicul sau farmacistul dumneavoastră.
Aparatul este adecvat pentru inhalarea la domiciliu. 
Inhalaţiile cu medicamente trebuie realizate numai con-
form indicaţiilor medicului. Efectuaţi inhalaţia liniştit şi 
relaxat şi inspiraţi încet şi adânc pentru ca medicamen-
tul să poată să pătrundă până în bronhiile fine aflate 
adânc în piept. Expiraţi normal.
Aparatul nu trebuie să fie calibrat.
După pregătire, aparatul poate fi refolosit. Pregătirea 
cuprinde schimbarea tuturor accesoriilor, inclusiv a 
atomizorului şi a filtrului de aer, precum şi dezinfec-
tarea suprafeţei aparatului cu soluţie uzuală pentru 
dezinfectare.

2. Explicaţia simbolurilor
Următoarele simboluri sunt folosite în prezentele in-
strucţiuni de utilizare.

 Avertizare   Indicaţie de avertizare privind peri-
colele de accidentare sau riscurile 
pentru sănătatea dumneavoastră.

 Atenţie   Indicaţie de siguranţă privind 
posibila defectare a aparatului/
accesoriilor.

 Indicaţie   Indicaţie privind informaţiile impor-
tante.

De pe ambalaj şi de pe plăcuţa de identificare a apara-
tului şi a accesoriilor se folosesc următoarele simboluri.

Element de utilizare tip BF 

Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare 

Aparat din clasa de protecţie 2 

Producător 

I Pornit 

O Oprit 

SN Număr serie 

30 ON /  
30 OFF

30 de minute utilizare, apoi 30 de minute 
pauză înaintea unei noi utilizări.

IP 21 Protecţie împotriva corpurilor străine ≥12,5 mm 
şi împotriva picăturilor verticale de apă
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Simbolul CE atestă conformitatea cu ce-
rinţele de bază ale Directivei 93/42/EEC 
privind produsele medicale.

3.  Indicaţii de avertizare şi de 
sănătate

 Avertizare

• Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că aparatul şi ac-
cesoriile nu prezintă defecţiuni vizibile. În cazul în 
care aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă 
comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru 
clienţi. 

• În caz de defecţiuni ale aparatului, consultaţi capito-
lul „10. Remedierea problemelor”.

• Utilizarea aparatului nu înlocuieşte o consultaţie şi un 
tratament medical. Prin urmare, în cazul oricărui tip 
de durere sau de boală, consultaţi mai întâi medicul 
dumneavoastră.

• Dacă există dubii de orice natură privind starea de 
sănătate, consultaţi medicul dumneavoastră de fa-
milie!

• Când folosiţi atomizorul, respectaţi măsurile generale 
privind igiena.

• În ceea ce priveşte tipul de medicament de utilizat, 
dozarea, frecvenţa şi durata inhalaţiei trebuie să res-
pectaţi întotdeauna indicaţiile medicului.

• Folosiţi numai medicamente prescrise sau recoman-
date de medicul sau farmacistul dumneavoastră.

 Vă rugăm să ţineţi cont de următoarele: 
 Utilizaţi numai componentele indicate de medic pen-

tru tratarea afecţiunii dumneavoastră.
• Verificaţi prospectul medicamentului pentru a des-

coperi dacă există contraindicaţii la utilizarea cu 
sistemele tradiţionale de terapie cu aerosoli.

• Dacă aparatul nu funcţionează corect, dacă se in-
stalează o stare de indispoziţie sau dacă apar dureri, 
întrerupeţi imediat utilizarea.

• Nu apropiaţi aparatul de ochi în timpul utilizării, de-
oarece medicamentul atomizat ar putea produce 
leziuni.

• Nu utilizaţi aparatul în apropierea gazelor inflamabile, 
a acizilor sau a oxidului de azot. 

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii 
sau persoane cu capacitate fizică, senzorială (de 
exemplu, insensibilitate la dureri) sau mintală limita-
tă sau fără experienţa şi/sau cunoştinţele necesare. 
Excepţie face cazul în care sunt supravegheate de 
o persoană responsabilă de siguranţa lor sau dacă 
au fost instruite de această persoană cu privire la 
modul de utilizare a aparatului.

• Înainte de orice lucrări de curăţare şi/sau întreţinere, 
aparatul trebuie oprit, iar ştecărul trebuie scos din 
priză.

• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de 
sufocare).

• Pentru a evita pericolul de prindere sau ştrangulare, 
nu trebuie să depozitaţi cablul şi conductele de aer 
la îndemâna copiilor.

• Nu utilizaţi piese suplimentare care nu sunt recoman-
date de producător.

• Aparatul trebuie racordat numai la tensiunea indicată 
pe plăcuţa de identificare.

• Nu scufundaţi aparatul în apă şi nu îl utilizaţi în în-
căperi cu nivel ridicat de umiditate. Pătrunderea de 
lichide în aparat nu este permisă sub nicio formă.

• Protejaţi aparatul împotriva şocurilor puternice.
• Nu utilizaţi niciodată cablul de alimentare cu mâinile 

umede, vă puteţi curenta.
• Nu scoateţi ştecărul prin priză trăgând de cablu.
• Nu blocaţi cablul de alimentare, nu-l îndoiţi, nu-l tra-

geţi peste obiecte cu muchii ascuţite, nu-l lăsaţi să 
atârne şi protejaţi-l împotriva căldurii.

• Vă recomandăm să înfăşuraţi complet cablul de ali-
mentare pentru a evita supraîncălzirea periculoasă 
a acestuia.

• În cazul în care cablul de racordare la reţea al acestui 
aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă 
acesta nu este detaşabil, aparatul trebuie să fie eli-
minat.

• La deschiderea aparatului, există riscul de electrocu-
tare. Deconectarea de la reţeaua de alimentare este 
garantată numai dacă se scoate ştecărul din priză.

• Nu este permisă modificarea aparatului şi a acceso-
riilor.

• Dacă aparatul a căzut, a fost expus unei umidităţi 
foarte mari sau a suferit alte daune, acesta nu mai 
trebuie utilizat. În caz de dubii, luaţi legătura cu ser-
viciul pentru clienţi sau cu comerciantul.

• Inhalatorul IH 26 trebuie să se utilizeze numai cu ato-
mizoarele Beurer potrivite sau cu accesoriile Beurer 
corespunzătoare. Utilizarea altor atomizoare poate 
influenţa în mod negativ eficienţa terapiei şi, după 
caz, poate deteriora aparatul.

• Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile la îndemâna copiilor 
şi a animalelor de companie.

 Atenţie

• O pană de curent, deranjamente neaşteptate şi alte 
condiţii nefavorabile pot afecta capacitatea de func-
ţionare a aparatului. Din acest motiv se recomandă 
să dispuneţi de un aparat de rezervă sau de un me-
dicament (aprobat de medic).

• Dacă sunt necesare adaptoare sau prelungitoare, 
acestea trebuie să corespundă prescripţiilor de sigu-
ranţă aplicabile. Nu este permisă depăşirea limitei de 
putere electrică, precum şi limita maximă de putere 
indicată pe adaptor.
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• Aparatul şi cablul de alimentare nu trebuie să fie de-
pozitate în apropierea surselor de căldură.

• Nu este permis să utilizaţi aparatul în încăperi în care 
s-au folosit în prealabil spray-uri. Înainte de a începe 
terapia trebuie să aerisiţi aceste încăperi.

• Nu introduceţi obiecte în orificiile de răcire.
• Nu utilizaţi niciodată aparatul dacă acesta emite un 

sunet anormal.
• Din motive de igienă, este obligatoriu ca fiecare uti-

lizator să folosească propriul accesoriu.
• După utilizare, scoateţi întotdeauna cablul din priză.
• Depozitaţi aparatul într-un loc ferit de influenţele 

atmosferice. Aparatul trebuie depozitat în condiţiile 
ambiante prescrise.

SIGURANŢĂ
• In aparat există o siguranţă de supratensiune. Aceas-

ta trebuie să fie înlocuită numai de personal de spe-
cialitate.

Indicaţii generale

 Atenţie

• Utilizaţi aparatul exclusiv:
 –  la persoane,
 –  în scopul pentru care a fost creat (inhalaţie de aero-

sol) şi în modul specificat în prezentele instrucţiuni 
de utilizare.

• Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoa-
să!

• În cazurile acute va prevala primul ajutor.
• Utilizaţi împreună cu medicamentele numai apă disti-

lată sau o soluţie de clorură de sodiu. Alte lichide pot 
cauza, în anumite condiţii, deteriorarea inhalatorului 
sau a atomizorului.

• Acest aparat nu este destinat utilizării în scopuri co-
merciale sau clinice, fiind conceput exclusiv pentru 
uzul propriu în domeniul privat!

Anterior punerii în funcţiune

 Atenţie

• Înaintea folosirii aparatului se va îndepărta întregul 
ambalaj.

• protejaţi aparatul împotriva prafului, a murdăriei şi a 
umidităţii, nu acoperiţi niciodată aparatul în timpul 
utilizării.

• Nu folosiţi aparatul într-un mediu cu mult praf.
• Opriţi imediat aparatul dacă acesta este defect sau 

dacă apar defecţiuni în funcţionare.
• Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru 

defecţiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare 
sau neglijentă a aparatului.

Reparaţii

 Indicaţie

• Nu sunteţi autorizat în niciun caz să demontaţi sau 
să reparaţi aparatul, în caz contrar nefiind posibilă 
garantarea unei funcţionări ireproşabile. În caz de 
nerespectare pierdeţi garanţia.

• Pentru efectuarea reparaţiilor, contactaţi serviciul 
pentru clienţi sau un comerciant autorizat.

4.  Descrierea aparatului şi 
a accesoriilor

Prezentare generală a inhalatorului

1 2

3

4

5 6

1 Mâner de transport
2  Întrerupător de pornire/oprire (partea posterioară)
3 Cablu de alimentare
4 Racord furtun
5 Capacul filtrului împreună cu filtrul
6 Suport atomizor
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Prezentare generală a atomizorului şi a 
accesoriilor

   7 Duş nazal
   8 Furtun de aer comprimat
   9  Atomizor
 10  Element interschimbabil  

de pulverizare
 11 Supapă
 12  Recipient pentru  

medicamente
 13 Piesă bucală
 14 Mască pentru adulţi
 15 Mască pentru copii
 16 Piesă nazală
 17 Filtru de schimb

5. Punerea în funcţiune
Amplasare
Scoateţi aparatul din ambalaj.
Amplasaţi-l pe o suprafaţă plană.
Aveţi grijă ca fantele de aerisire să fie libere.

Înainte de prima utilizare

 Indicaţie

• Înainte de prima utilizare trebuie să curăţaţi şi să 
dezinfectaţi atomizorul şi accesoriile. Consultaţi în 
acest scop „Curăţare şi dezinfectare”, pagina 8.

• Introduceţi furtunul de aer comprimat [8] sub recipi-
entul pentru medicamente [12].

• Introduceţi celălalt cablu al furtunului de aer com-
primat [8] rotind uşor în racordul pentru furtun [4] al 
inhalatorului.

Conexiune la reţea
Aparatul poate fi racordat numai la tensiunea de reţea 
indicată pe plăcuţa de fabricaţie.
• Introduceţi ştecărul cablului de alimentare [3] într-o 

priză corespunzătoare.
• Pentru realizarea conexiunii la reţea, introduceţi şte-

cărul complet în priză.

 Indicaţie

• Asiguraţi-vă că există o priză în apropierea locului de 
amplasare.

• Amplasaţi cablul de alimentare astfel încât să nu 
existe riscul împiedicării de acesta.

• Pentru a decupla inhalatorul de la reţeaua electrică 
după inhalare, opriţi mai întâi aparatul şi scoateţi apoi 
ştecărul din priză.

6. Utilizare
 Atenţie

• Din motive de igienă, este absolut necesar să curăţaţi 
atomizorul [9] şi accesoriile după fiecare tratament şi 
să îl dezinfectaţi zilnic după ultimul tratament.

• Accesoriile trebuie utilizate de o singură persoană; 
nu se recomandă utilizarea de mai multe persoane.

• În cazul în care terapia prevede inhalarea succesivă 
a mai multor medicamente diferite, trebuie să clătiţi 
atomizorul [9] cu apă caldă de la robinet după fie-
care utilizare. Consultaţi în acest scop „Curăţare şi 
dezinfectare” la pagina 8.

• Respectaţi indicaţiile referitoare la înlocuirea filtrului 
din prezentele instrucţiuni de utilizare!

• Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi aparatul în privinţa 
poziţionării corecte a racordurilor furtunului [4] şi a 
atomizorului [9].

• Înainte de utilizarea aparatului, verificaţi-l în privinţa 
funcţionării corespunzătoare prin pornirea inhalato-
rului (cu atomizorul pornit, dar fără medicamente) 

8

9

10

11

12

13

14

17

16

15

8
6
4
2

7
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pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă se elimină 
aer din atomizor [9], aparatul funcţionează.

6.1  Montarea elementului interschimbabil de 
pulverizare

• Deschideţi atomizorul [9] prin rotirea în sens invers 
acelor de ceasornic a părţii superioare, contra reci-
pientului pentru medicamente [12]. Montaţi elemen-
tul interschimbabil de pulverizare [10] în recipientul 
pentru medicamente [12].

• Tubul pentru introducerea medicamentelor trebuie să 
fie bine poziţionat pe tubul pentru ghidarea aerului 
din interiorul pulverizatorului.

6.2 Umplerea atomizorului 
• Introduceţi o soluţie izotonică de 

clorură de sodiu sau direct medi-
camentul în recipientul pentru me-
dicamente [12]. Evitaţi umplerea 
în exces! Cantitatea de umplere 
maximă recomandată este de 
8 ml!

• Utilizaţi medicamentele numai la 
indicaţiile medicului dumneavoas-
tră şi solicitaţi informaţii cu privire 
la durata şi cantitatea de inhalare măsurată!

• În cazul în care cantitatea medicamentelor este mai 
mică de 2 ml, adăugaţi această cantitate de soluţie 
izotonică de clorură de sodiu la min. 4 ml. Este ne-
cesară o diluare în cazul medicamentelor vâscoase. 
Respectaţi indicaţiile medicului dumneavoastră.

6.3 Închiderea atomizorului
• Închideţi atomizorul [9] prin rotirea în sensul acelor 

de ceasornic a părţii superioare, contra recipientului 
pentru medicamente [12]. Ţineţi cont de poziţionarea 
corectă! 

6.4 Montarea supapei
• Apăsaţi supapa albastră [11] în orificiul prevăzut în 

acest scop de pe partea superioară a atomizorului [9].

 Indicaţie

Sistemul de supape garantează o pătrundere mai bună 
în plămâni a medicamentului. Utilizaţi supapa [11] nu-
mai împreună cu piesa bucală [13], niciodată împreună 
cu masca [14,15] sau cu piesa nazală [16].

6.5 Conectarea accesoriului la atomizor
• Conectaţi atomizorul [9] cu accesoriile dorite (piesă 

bucală [13], masca pentru adulţi [14], masca pentru 
copii [15] sau piesa nazală [16]).

 Indicaţie

Inhalaţia prin intermediul piesei bucale este cea mai 
eficientă formă de terapie. Inhalaţia prin mască se reco-
mandă numai în cazul în care nu este posibilă utilizarea 
piesei bucale (de exemplu, la copii care nu pot inhala 
încă prin intermediul piesei bucale).
Dacă utilizaţi masca pentru adulţi [14], aceasta poate fi 
fixată de cap cu ajutorul benzii de fixare a măştii pentru 
adulţi. De asemenea, este disponibilă o bandă de fixare 
şi pentru masca pentru copii [15].

• Înainte de utilizare,deşurubaţi atomizorul de pe su-
port [6], în sus.

• Porniţi inhalatorul cu întrerupătorul Pornire/Oprire [2].
• Debitul de pulverizare al atomizorului indică funcţio-

narea ireproşabilă.

6.6 Tratament
• În timpul inhalării trebuie să staţi drepţi şi relaxaţi pe 

o masă, nu pe un scaun, pentru a nu comprima căile 
respiratorii şi pentru a nu afecta eficienţa tratamen-
tului.

• Inspiraţi adânc medicamentul pulverizat.

 Atenţie

Aparatul nu este destinat utilizării continue; după 
o funcţionare de 30 de minute, trebuie oprit pentru 
30 de minute.

 Indicaţie

În timpul utilizării, ţineţi atomizorul drept (vertical), în 
caz contrar, pulverizarea nu funcţionează şi nu se poate 
garanta o funcţionare ireproşabilă.

 Atenţie

În principiu, uleiurile eterice din plante medicinale, siro-
purile de tuse, soluţiile pentru gargară, soluţiile pentru 
masaj sau pentru băi de abur nu sunt adecvate pentru 
tratamentul cu inhalatoare. Aceşti aditivi sunt adesea 
vâscoşi şi pot influenţa în mod negativ funcţionarea 
corectă a aparatului, precum şi eficienţa tratamentului 
pe termen lung. Dacă prezentaţi o hipersensibilitate 
a sistemului bronhial este posibil ca medicamentele 
cu uleiuri eterice să provoace un bronhospasm acut 
(o contracţie spasmodică a bronhiilor însoţită de disp-
nee). Consultaţi medicul sau farmacistul!

6.7 Încheierea inhalaţiei
Dacă ceaţa începe să fie eliminată neregulat sau dacă 
sunetul de la inhalare este diferit, puteţi opri utilizarea.
• După tratament, opriţi inhalatorul de la întrerupătorul 

de pornire/oprire [2] şi scoateţi-l din priză.
• După utilizare, reaşezaţi atomizorul [9] în suport [6].

10

11

12
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6.8 Duş nazal

19

20

21
22

19. Capac
20.  Rezervor de colectare 

pentru secreţia nazală
21.  Rezervor pentru clorură 

de sodiu
22.  Orifi ciu capac

(pornirea utilizării)

Cu ajutorul duşului nazal vă puteţi curăţa fosele nazale. 
În acest sens, duşul nazal generează un fascicul sub-
ţire pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii sau 
umezirea mucoasei nazale.
Recomandăm utilizarea duşului nazal în caz de răceli, 
uscarea mucoasei nazale, alergii la praf şi polen, in-
flamaţii cronice ale sinusurilor paranazale sau la reco-
mandarea medicului.

 Avertizare
• Nu utilizaţi duşul nazal în asociere cu alte medica-

mente sau uleiuri eterice.

 Atenţie
• Utilizaţi duşul nazal exclusiv cu soluţii izotonice de 

clorură de sodiu.
• Înlocuiţi duşul nazal după un an. 
Capacitatea maximă a duşului nazal este de 10 ml. 
În cazul în care nu sunteţi siguri cu privire la diluarea 
corectă a soluţiei de clorură de sodiu, adresaţi-vă far-
macistului.

6.9 Utilizarea duşului nazal
Pentru a utiliza corect duşul nazal, urmaţi paşii de ac-
ţiune de mai jos:

1.   Rotiţi capacul [19] la 90° în sens 
opus acelor ceasornicului şi tra-
geţi-l în sus.

2.   Trageţi rezervorul de colectare [20] 
în sus.

3.   Umpleţi rezervorul pentru clorură 
de sodiu [21] cu soluţie de clorură 
de sodiu. 

4.   Montaţi rezervorul de colectare [20] 
în rezervorul pentru clorură de so-
diu [21].

5.   Aşezaţi capacul [19] pe rezervorul 
pentru clorură de sodiu [21]. Rotiţi 
capacul [19] în sensul acelor de 
ceasornic până când se blochează.

6.   Introduceţi furtunul de aer compri-
mat [8] de jos în rezervorul pentru 
clorură de sodiu [21]. 8

6
4
2

7.   Poziţionaţi cu atenţie capacul [19] 
într-una din fosele nazale. Respiraţi 
pe nas. 

8.   Apăsaţi butonul Pornire/Oprire [2] 
de pe latura posterioară a inhala-
torului. Pentru a începe utilizarea, 
puneţi un deget deasupra orificiului 
capacului [22] rezervorului.

 Indicaţie
În timpul utilizării, respiraţi încet şi 
uniform pe nas. Înclinaţi uşor capul 
în direcţia opusă fosei nazale care 
trebuie tratată, astfel încât soluţia de 
clorură de sodiu să poată pătrunde 
adânc în nas. 
9.  Pentru a întrerupe sau înceta uti-

lizarea, îndepărtaţi degetul de pe 
orificiul capacului [22] rezervorului 
pentru clorură de sodiu [21].

10.  Puteţi înceta utilizarea imediat ce senzaţia de 
nas înfundat dispare. Utilizarea trebuie înche-
iată cel mai târziu după consumarea cantităţii 
maxime de umplere a aparatului.

6.10 Efectuarea lucrărilor de curăţare
Consultaţi „Curăţare şi dezinfectare” la pagina 8.

7. Schimbarea filtrului
În condiţii normale de utilizare, filtrul de aer tre-
buie înlocuit după aproximativ 500 de ore de 
funcţionare sau la un an. Verificaţi regulat fil-
trul de aer (după 10-12 cicluri de pulverizare). 
Dacă este murdar sau obturat, înlocuiţi filtrul uzat. Dacă 
filtrul s-a umezit, trebuie să fie schimbat cu unul nou.
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 Atenţie

• Nu încercaţi să curăţaţi şi să reutilizaţi filtrul!
• Utilizaţi exclusiv filtre originale ale producătorului, în 

caz contrar, inhalatorul se poate deteriora sau nu se 
mai poate garanta o terapie eficientă şi suficientă.

• Nu se pot efectua lucrări de reparaţie sau întreţinere 
asupra filtrului de aer în timp ce este utilizat.

• Nu utilizaţi niciodată aparatul fără filtru.

Pentru înlocuirea filtrului, procedaţi după cum urmează:

 Atenţie

• În primul rând, opriţi aparatul şi deconectaţi-l de la 
reţea.

• Permiteţi răcirea aparatului.

1.  Îndepărtaţi capacul filtrului [5] 
trăgându-l spre faţă.

 Indicaţie

Dacă filtrul rămâne în aparat după îndepărtarea capa-
cului, scoateţi filtrul din aparat cu o pensetă, de exem-
plu, sau cu ceva asemănător.

2.  Aşezaţi capacul filtrului [5] la loc împreună cu filtrul 
nou.

3. Verificaţi poziţia fixă.

8. Curăţare şi dezinfectare
Atomizorul şi accesoriile

 Avertizare

Respectaţi următoarele reguli de igienă pentru a evita 
probleme de sănătate.
• Atomizorul [9] şi accesoriile sunt prevăzute pentru 

utilizări multiple. Vă rugăm să reţineţi că pentru di-
feritele domenii de utilizare se aplică cerinţe diferite 
privind curăţarea şi igienizarea.

Indicaţii:
• Se interzice curăţarea mecanică a atomizorului şi a 

accesoriilor folosindu-se o perie sau un obiect simi-
lar, întrucât se pot produce daune iremediabile şi nu 
se mai poate garanta rezultatul scontat al tratamen-
tului.

• Vă rugăm să consultaţi medicul dumneavoastră cu 
privire la cerinţele suplimentare privind pregătirea 
igienică necesară (îngrijirea mâinilor, manipularea 
medicamentelor şi a soluţiilor de inhalare) pentru 
grupuri cu risc ridicat (de exemplu, pacienţi cu mu-
coviscidoză).

• După fiecare curăţare şi dezinfectare, aveţi în vedere 
uscarea corespunzătoare. Umiditatea sau umezeala 

reziduală reprezintă un risc crescut de proliferare a 
agenţilor patogeni.

Pregătirea
• Imediat după fiecare utilizare, trebuie 

să se cureţe de resturile de medica-
mente şi de impurităţi toate părţile 
atomizorului [9], cât şi accesoriul 
utilizat.

• Dezasamblaţi în acest scop atomizo-
rul [9] şi duşul nazal [7].

• Scoateţi piesa bucală [13], masca 
[14, 15] sau piesa nazală [16] de pe 
atomizor.

• Demontaţi atomizorul prin rotirea în sens invers 
acelor de ceasornic a părţii superioare a recipien-
tului pentru medicamente [12].

• Îndepărtaţi elementul interschimbabil de pulverizare 
[10] de la recipientul pentru medicamente [12].

• Îndepărtaţi supapa [11] prin extragerea acesteia 
din atomizor [9]. 

• Asamblarea are loc ulterior corespunzător, în succe-
siune inversă.

Curăţare

 Atenţie

Înainte de fiecare operaţie de curăţare, aparatul trebuie 
să fie oprit, scos din priză şi răcit.

Atomizorul şi accesoriile utilizate, precum piesa bu-
cală, masca, duşul nazal etc., trebuie curăţate cu apă 
fierbinte după fiecare utilizare. Ştergeţi cu atenţie pie-
sele folosind o cârpă moale. Asamblaţi piesele când 
s-au uscat complet şi aşezaţi-le într-un recipient uscat 
şi etanş sau efectuaţi dezinfecţia.
Asiguraţi-vă că în timpul curăţării au fost îndepărtate 
toate reziduurile. Nu folosiţi în niciun caz substanţe 
potenţial toxice la contactul cu pielea sau mucoasele, 
la înghiţire sau inhalare.
Pentru curăţarea aparatului utilizaţi o cârpă moale, us-
cată şi un agent de curăţare neabraziv.
Nu utilizaţi agenţi de curăţare puternici şi nu ţineţi ni-
ciodată aparatul sub apă.

 Atenţie

• Evitaţi pătrunderea apei în interiorul aparatului!
• Nu spălaţi niciodată aparatul şi accesoriile în maşina 

de spălat vase!
• Aparatul nu trebuie atins cu mâinile ude dacă se află 

în priză; nu este permisă sub nicio formă stropirea 
aparatului cu apă. Aparatul poate fi utilizat numai 
dacă este complet uscat.

• Nu pulverizaţi lichid în fantele de aerisire! Pătrunde-
rea lichidelor poate să producă deteriorarea sistemu-

5
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lui electronic şi a altor piese ale inhalatorului, ceea 
ce conduce la defecţiuni în funcţionare.

Apă condensată, întreţinerea furtunului
În funcţie de condiţiile ambiante se poate depune apă 
de condensare în furtun. Pentru a preveni proliferarea 
agenţilor patogeni şi pentru a garanta o terapie în con-
diţii perfecte, se impune în mod obligatoriu eliminarea 
umidităţii. Procedaţi în acest scop după cum urmează:
• Demontaţi furtunul de aer comprimat [8] de la ato-

mizor [9].
• Lăsaţi furtunul introdus la nivelul inhalatorului [4].
• Ţineţi inhalatorul atât timp în funcţiune, până când 

umiditatea a fost înlăturată de curentul de aer în 
circulaţie.

• În cazul unui grad accentuat de impurităţi, înlocuiţi 
furtunul.

Dezinfectare
Vă rugăm să urmaţi întocmai punctele enumerate mai 
jos pentru dezinfectarea atomizorului şi a accesoriilor 
dumneavoastră. Se recomandă dezinfectarea pieselor 
individuale cel mai târziu după ultima utilizare din ziua 
respectivă.
(Pentru aceasta, aveţi nevoie doar de puţin oţel incolor 
şi de apă distilată!)
• Mai întâi curăţaţi atomizorul şi accesoriile conform 

descrierii de la capitolul „Curăţare”.
• Lăsaţi pulverizatorul, piesa bucală, piesa nazală 

şi duşul nazal care au fost scoase să stea 5 minute 
în apă fierbinte.

• Pentru accesoriile rămase utilizaţi un amestec de oţet 
compus din ¼ oţet şi ¾ apă distilată. Asiguraţi-vă că 
aveţi o cantitate suficientă pentru a putea imersa com-
ponente precum atomizor, mască şi piesă bucală.

• Lăsaţi componentele în amestecul de oţet timp de 
30 de minute.

• Clătiţi componentele cu apă şi uscaţi-le cu atenţie 
cu o cârpă uscată.

 Atenţie

Nu fierbeţi sau autoclavizaţi furtunul de aer comprimat 
şi măştile.

• Asamblaţi piesele când s-au uscat complet şi aşe-
zaţi-le într-un recipient uscat şi etanş.

 Indicaţie

Vă rugăm să reţineţi că, după curăţare, toate piesele 
trebuie să se usuce complet, deoarece, în caz contrar, 
pericolul de proliferare a agenţilor patogeni este mai 
ridicat.

Sterilizarea
• Utilizaţi soluţiile de sterilizare la rece conform indi-

caţiilor producătorului.

Uscare
• Aşezaţi piesele individuale pe o suprafaţă uscată, 

curată şi absorbantă şi lăsaţi-le să se usuce complet 
(cel puţin 4 ore).

Rezistenţa materialelor
• Atomizorul şi accesoriile, ca orice piesă din material 

plastic, prezintă o anumită uzură în cazul utilizării 
frecvente şi igienizării. Aceasta poate să conducă în 
timp la o modificare a aerosolului şi, astfel, să influen-
ţeze în mod negativ eficienţa terapiei. În consecinţă, 
vă recomandăm să înlocuiţi atomizorul şi eventualele 
accesorii după un an.

• La alegerea soluţiei de curăţare şi dezinfectare tre-
buie să aveţi în vedere următoarele: Folosiţi numai 
o soluţie de curăţare sau de dezinfectare cu acţiune 
delicată, pe care o dozaţi conform indicaţiilor pro-
ducătorului.

Depozitare
• A nu se depozita în spaţii umede (de exemplu, baie); 

a nu se transporta împreună cu obiecte umede.
• A se depozita şi transporta ferit de acţiunea directă 

a razelor solare timp îndelungat.
• Accesoriile suplimentare pot fi depozitate în siguran-

ţă în compartimentul pentru accesorii. Aparatul se 
păstrează într-un loc uscat, de preferinţă în ambalaj.

9. Eliminarea ca deşeu
Pentru asigurarea protecţiei mediului, este 
interzisă eliminarea aparatului cu reziduurile 
menajere.
Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor 
Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment) privind deşeurile de echipamente electri-
ce şi electronice. 
În caz de întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii 
locale însărcinate cu eliminarea deşeurilor.
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10. Remedierea problemelor
Probleme/
Întrebări

Cauză posibilă/remediere 

Atomizorul 
nu produce 
aerosol sau 
produce prea 
puţin aerosol.

1.  Prea mult sau prea puţin medi-
cament în atomizor. 
Minimum: 2 ml,  
Maximum: 8 ml.

2.  Verificaţi duza în privinţa obtu-
raţiilor. 
Dacă este necesar, curăţaţi duza 
(de exemplu, prin clătire). Puteţi 
atomizorul din nou în funcţiune.

     ATENŢIE: orificiile mici se pot gă-
uri numai de pe partea inferioară a 
duzei, cu atenţie.

3.  Atomizorul nu a fost ţinut în pozi-
ţie verticală.

4.  S-a introdus un medicament 
lichid neadecvat pentru atomizare 
(de exemplu, prea vâscos). 

Medicamentul lichid trebuie să fie 
prescris de medic.

Cantitatea 
evacuată este 
prea mică.

Furtun crăpat, filtru blocat, prea 
multă soluţie de inhalat.

Ce medica-
mente pot fi 
inhalate?

Vă rugăm să consultaţi medicul 
dumneavoastră. 
În principiu, se poate inhala orice 
medicament corespunzător şi 
potrivit inhalaţiei cu aparate.

În atomizor 
rămâne 
soluţie pentru 
inhalaţii.

Acest lucru se datorează tehnologi-
ei folosite şi este normal. Dacă au-
ziţi clar un zgomot diferit de cel al 
atomizării, opriţi imediat inhalarea.

De ce trebuie 
să ţin cont 
în cazul 
bebeluşilor şi 
copiilor?

1.  La bebeluşi şi copii, masca 
trebuie să acopere gura şi nasul 
pentru a asigura o inhalaţie 
eficientă. 

2.  Şi la copii masca trebuie să 
acopere gura şi nasul. La per-
soane care dorm nu este utilă 
atomizarea, întrucât nu poate să 
pătrundă suficient medicament 
în plămâni.

Indicaţie: inhalaţia trebuie efectu-
ată numai sub supraveghere şi cu 
ajutorul unui adult, iar copilul nu 
trebuie lăsat singur.

Probleme/
Întrebări

Cauză posibilă/remediere 

Inhalaţia cu 
masca durea-
ză mai mult?

Acest lucru se datorează tehnolo-
giei folosite. Prin găurile din mască 
inhalaţi cu fiecare gură de aer o 
cantitate mai mică de medicament 
decât prin piesa bucală. Aerosolul 
se amestecă prin găuri cu aerul din 
încăpere.

De ce trebuie 
să fie înlocuit 
periodic ato-
mizorul?

Există două motive:
1.  Pentru a garanta un spectru al 

particulelor eficient din punct de 
vedere terapeutic, orificiile du-
zelor nu trebuie să depăşească 
un anumit diametru. Ca urmare 
a solicitării termice şi mecanice, 
plasticul este supus unei uzuri 
determinate. Elementul inter-
schimbabil de pulverizare [10] 
este foarte sensibil. Astfel, se 
poate modifica inclusiv formarea 
picăturilor aerosolului, fapt care 
influenţează imediat eficienţa 
utilizării.

2.  În plus, se recomandă o înlocu-
ire regulată a atomizorului, din 
motive de siguranţă.

Fiecare 
persoană 
trebuie să 
aibă propriul 
atomizor?

Din punct de vedere al igienei, 
acest lucru este absolut necesar.

11. Date tehnice
Model IH 26
Tip IH 25/2
Dimensiuni 
(lxHxA) 166 x 141 x 148 mm
Greutate 1,4 kg
Presiune de lucru aprox. 0,8 - 1,45 bar
Capacitate de 
umplere atomizor

min. 2 ml
max. 8 ml

Debit medicament aprox. 0,3 ml/min.
Capacitate de 
umplere
Duş nazal

min. 2 ml
max. 10 ml

Presiune max. 52 dBA 
(conform DIN EN 13544-1, paragraful 26)

Conexiune  
la reţea

230 V~; 50 Hz; 230 VA
UK: 240 V~; 50 Hz; 240 VA

Durata de viaţă 
estimată 1000 h



11

Condiţii de 
funcţionare

Temperatură: +10 °C până la +40 °C
Umiditate relativă a aerului: 10% 
până la 95%
Presiune atmosferică: 700 – 1060 hPa

Condiţii de 
depozitare şi de 
transport

Temperatură: 0 °C până la +60 °C
Umiditate relativă a aerului: 10% 
până la 95%
Presiune atmosferică: 500 – 1060 hPa

Caracteristici 
aerosol

1) Debit: 5,3 l/min
2) Aplicare aerosoli: 0,326 ml
3)  Rată de aplicare aerosoli: 

0,132 ml/min
4)  Dimensiune particule (MMAD): 

3,07 µm

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură 
tehnică.
Diagramă cu mărimile particulelor

Dimensiune particule (µm)
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Măsurările sunt efectuat cu o soluţie de fluorură de sodiu 
cu „Next Generation Impactor” (NGI).
Este posibil ca diagrama, în felul prezentat, să nu fie 
aplicabilă suspensiilor sau medicamentelor foarte 
vâscoase. Informaţii suplimentare despre aceasta pu-
teţi obţine la producătorul medicamentului în cauză.

Articole pentru achiziţionarea ulterioară
Denumire Material REF 
Element de oprire atomizor PP 162.819 
Yearpack (conţine piesă 
bucală, piesă nazală, mască 
pentru adulţi, mască pentru 
copii, atomizor, furtun de aer 
comprimat, filtru)

PP/ PVC 601.28

Duş nazal PP 601.37

 Indicaţie
În cazul utilizării aparatului în afara domeniului speci-
ficaţiilor, nu se garantează o funcţionare ireproşabilă! 
Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice în vederea 
îmbunătăţirii şi dezvoltării ulterioare a produsului. Acest 
aparat şi accesoriile sale corespund standardelor euro-
pene EN60601-1 şi EN60601-1-2, precum şi EN13544-
1 şi sunt supuse unor măsuri de precauţie speciale cu 

privire la compatibilitatea electromagnetică. Vă rugăm 
să reţineţi că dispozitivele de comunicaţii de înaltă 
frecvenţă portabile şi mobile pot influenţa funcţiona-
rea acestui aparat. Puteţi solicita informaţii detaliate la 
adresa menţionată a serviciului pentru clienţi sau puteţi 
citi informaţiile de la sfârşitul instrucţiunilor de utilizare. 
Aparatul corespunde cerinţelor directivei europene pri-
vind produsele medicale 93/42/EEC şi ale legii privind 
produsele medicale.

COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ
• Aparatul corespunde prescripţiilor aplicabile în pre-

zent referitoare la compatibilitatea electromagnetică 
şi poate fi folosit în toate clădirile, inclusiv în cele 
destinate locuinţelor private. Emisiile de radiofrec-
venţe ale aparatului sunt foarte scăzute şi, cu mare 
probabilitate, nu produc interferenţe cu alte aparate 
aflate în apropiere.

• Se recomandă în orice caz să nu amplasaţi aparatul 
deasupra sau în apropierea altor aparate. În cazul în 
care se produc interferenţe cu aparatele dumnea-
voastră electrice, mutaţi-l sau cuplaţi-l la altă priză.

• Aparatele radio pot influenţa funcţionarea aparatului.
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