
Manual utilizare IH58 

Cunoasterea produsului 

Stimată clientă, stimate client, 
Ne bucurăm că aţi optat pentru un produs din sortimentul nostru. 
Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, 
din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură 
corporală, puls, terapie, masaj şi aer. 

 
Cu deosebită consideraţie 
Echipa dumneavoastră Beurer 

Aria de aplicare 

Acest nebulizator este un dispozitiv de inhalare pentru atomizarea 

lichidelor și a medicațiilor lichide (aerosoli) și pentru tratarea căilor 

aeriene superioare și inferioare. 

Prin nebulizare și inhalare a medicamentelor prescrise / recomandate 

de medicul dumneavoastră, puteți preveni bolile afectarea căilor 

aeriene sau în cazul în care contractați o astfel de boală, puteți atenua 

simptomele și creste viteza de recuperare. Adresați-vă medicului sau 

farmacistului pentru informații suplimentare despre potențialele 

aplicații. 

Dispozitivul este potrivit pentru uz casnic. Medicația prin inhalator 

trebuie utilizată numai în urma instrucțiunilor în acest sens de la un 

medic. Asigurați-vă că sunteți calm și relaxat când inhalați 

medicamentele și respirați lent și profund pentru a vă asigura că 

medicația ajunge chiar până la bronhiile inferioare. Respirați 

normal.Dispozitivul nu trebuie calibrat. 

După ce a fost pregătit corect, dispozitivul poate fi folosit din nou. 

Pregătirea presupune înlocuirea tuturor accesoriilor, inclusiv 

atomizatorul și filtrul de aer și dezinfectarea suprafeței dispozitivului 

folosind un standard dezinfectant. Vă rugăm să rețineți că toate 

accesoriile ar trebui să fie înlocuite dacă dispozitivul este utilizat de mai 

mult de o persoană. 

Pericole si note de siguranta 

Avertizare! 

• Înainte de utilizare, asigurați-vă că nu există nicio deteriorare vizibilă 

a dispozitivului sau a accesoriilor. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți 

dispozitivul și contactați vânzătorul sau distribuitorul la adresa 

specificată pentru Serviciul Clienți.     

• În caz de defecțiuni ale dispozitivului, consultați Capitolul „10. 

Depanare".       

• Dispozitivul nu este un înlocuitor al consultării și tratamentului 

medical. Consultați întotdeauna medicul inainte de utilizare dacă 

suferiți orice durere sau suferiți de o boală.    

• Dacă aveți probleme de sănătate de orice fel, consultați-vă doctorul.  

• Vă rugăm să rețineți măsurile generale de igienă atunci când folosiți 

atomizatorul.       

• Ar trebui să urmați întotdeauna instrucțiunile medicului dvs. cu 

privire la tipul de medicație utilizat, dozarea, precum și frecvența și 

durata inhalării.       

• Utilizați numai medicamente prescrise sau recomandate de un medic 

sau farmacist. 

Vă rugăm să rețineți: 

Pentru tratament, utilizați numai piese indicate de medicul 

dumneavoastră conform diagnosticului particular. 

• Verificați dacă există contraindicații pentru utilizarea sistemelor 

obișnuite de tratament cu aerosoli pe prospectul cu instrucțiuni ale 

medicamentelor.       

• Dacă dispozitivul nu funcționează corect sau vă simțiți rău sau 

experimentați durere, opriti-va imediat din utilizare.   

• Țineți dispozitivul departe de ochi atunci când este folosit, întrucât 

ceața medicamentelor ar putea fi dăunătoare.    

• Nu sunt permise modificări ale dispozitivului.    

• Nu folosiți niciodată dispozitivul lângă gaze inflamabile, oxigen sau 

oxid de azot.       

• Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii sau persoane 

cu dificultăți fizice, senzoriale (de exemplu, sensibilitate redusă la 

durere) sau abilități mentale sau lipsă de experiență și / sau lipsa de 

cunoștințe, dacă nu sunt supravegheate de către o persoană care este 

responsabilă pentru siguranța sau sunt instruițe de o astfel de 

persoană cu privire la modul de utilizare a dispozitivului.Dispozitivul 

trebuie să fie oprit și cablul de alimentare scos înaintea fiecărei 

proceduri de curățare și / sau întreținere.    

• Țineți materialul de ambalare departe de copii (risc de sufocare).  

• Pentru a evita riscul de strangulare, stocați cablurile și liniile de aer 

departe de accesul copiilor mici.     

• Nu folosiți piese suplimentare care nu sunt recomandate de 

producător.       

• Dispozitivul trebuie să fie conectat numai la tensiunea de rețea 

specificată pe plăcuța tipică.      

• Nu scufundați niciodată dispozitivul în apă și nu îl folosiți în baie. În 

niciun caz lichidul nu poate intra in dispozitiv.    

• Protejați dispozitivul împotriva impactului puternic.   

• Nu atingeți niciodată cablul micro USB cu mâinile ude, pentru ca. 

sunteti in pericol de șoc electric.     

• Nu scoateți adaptorul de alimentare din priză folosind cablul micro 

USB.        

• Nu zdrobiți și nu îndoiți cablul micro USB, trageți-l peste obiecte cu 

margini ascuțite sau lăsați-l în jos și protejează-l de surse de căldură.  

• Vă recomandăm ca cablul micro USB să fie complet desfăcut pentru a 

evita supraîncălzirea periculoasă.          

• Dacă cablul micro USB sau adaptorul de alimentare al acestuia 

dispozitivul este deteriorat, trebuie eliminat. Vă rog contactați Serviciile 

Clienți sau vânzătorul cu amănuntul.      

• Dacă dispozitivul este deschis, există riscul de electrocutare. 

Deconectarea de la rețeaua de alimentare este garantata numai dacă 

adaptorul este deconectat și micro Cablul USB nu are altă conexiune 

de alimentare.        

• Modificarea dispozitivului sau a accesoriilor este interzisa                 

• Dacă dispozitivul a fost abandonat, expus la niveluri ridicate de 

umiditate sau a suferit orice alte pagube, nu trebuie să mai fie utilizat. 

Dacă aveți îndoieli, contactați Serviciile Clienți sau vanzatorul cu 

amănuntul.       

• Nebulizatorul IH 58 poate fi utilizat numai cu atomizoare Beurer 

compatibile și cu accesoriile beurer corespunzatoare. Utilizarea 

atomizoarelor și a accesoriilor realizate de alte companii poate duce la 

un tratament mai putin eficient și ar putea deteriora dispozitivul.  

• Nu lăsați dispozitivul și accesoriile la îndemâna copiilor și animalelor 

de companie. 

Important 

• Întreruperile de curent, interferențele bruște sau alte condiții 

nefavorabile pot duce la devenirea dispozitivului inoperabil. Prin 

urmare, vă recomandăm să obțineți un dispozitiv sau medicatie de 

înlocuire (aceasta din urmă ar trebui sa fie conforma cu indicatiile 

medicului tău).       

• Dacă aveți nevoie de un adaptor sau un cablu de extensie, acesta 

trebuie să îndeplinească cerințele de siguranță aplicabile: limita de 

putere și puterea maximă specificată pe adaptor nu trebuie depășita.  



• Nu depozitați dispozitivul sau cablul de alimentare lângă surse de 

căldură.        

• Nu folosiți dispozitivul într-o cameră în care un spray a fost folosit 

anterior. Aerisiți camera înainte de a efectua tratamentul.   

• Nu folosiți niciodată dispozitivul dacă sună anormal.   

• Din motive de igienă, este esențial să folosească fiecare utilizator 

accesorii proprii.       

• Deconectați întotdeauna adaptorul de rețea de la dispozitiv după 

utilizare.        

• Depozitați dispozitivul într-o locație protejată împotriva influențelor 

climatice. Dispozitivul trebuie să fie stocat în condițiile de mediu 

specificate. 

Note generale 

 Important 

• Dispozitivul trebuie utilizat doar: - Pe oameni    

- În scopul pentru care este proiectat (aerosol inhalare) și în modul 

specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.    

• Orice formă de utilizare necorespunzătoare poate fi periculoasă.  

• În caz de urgență acută, primul ajutor are prioritate.    

• În afară de medicamente, utilizați numai apă distilată sau o soluție 

salină. Alte lichide pot cauza o defecțiune în nebulizator sau atomizor.  

• Acest dispozitiv nu este destinat utilizarii comerciale sau clinice; este 

conceput exclusiv pentru auto-tratament într-o casa privata. 

Înainte de utilizarea inițială 

 Important 

• Îndepărtați toate materialele de ambalare înainte de a utiliza 

dispozitivul.       

• Protejați dispozitivul împotriva prafului, murdăriei și umidității și nu 

acoperiți niciodată dispozitivul în timp ce este utilizat.   

• Nu folosiți dispozitivul într-o zonă foarte prăfuită.    

• Opriți dispozitivul imediat dacă este defect sau nu funcționeaza 

corect.        

• Producătorul nu este responsabil pentru pagubele rezultate din 

utilizarea necorespunzătoare sau nepăsătoare. 

Reparații 

 Notă 

• În niciun caz nu trebuie să deschideți sau să reparați dispozitivul 

dvs., deoarece funcționalitatea fără defecte nu mai poate va fi 

garantata ulterior. Nerespectarea va rezulta în anularea garanției.  

• Dispozitivul nu are întreținere.     

• Pentru reparații, vă rugăm să contactați Serviciile Clienți sau un 

vânzător cu amănuntul autorizat. 

Utilizare inițială 

Configurarea dispozitivului 

Scoateți dispozitivul din ambalaj.     

Puneți dispozitivul pe o suprafață plană.  

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată 

Notă 

• Curățați și dezinfectați atomizorul și accesoriile înainte de a le utiliza 

pentru prima dată. Vedeți „Curățare și dezinfectare ”la pagina 20. 

• Conectați furtunul de aer comprimat la partea de jos a recipientul cu 

medicamente . 

Pornirea nebulizatorului 

Pentru a porni nebulizatorul, procedați după cum urmează: 

• Conectați cablul micro USB inclus în livrare in portul micro USB de pe 

nebulizator. Conectați celălalt capăt al cablului micro USB în portul USB 

de pe rețeaua adaptor și introduceți adaptorul de alimentare în priză. 

• Apăsați butonul ON / OFF de pe nebulizator. Butonul ON / OFF 

luminează albastru. Nebulizatorul este acum operațional. 

Operațiune 

 Important 

• Din motive de igienă, este esențial să curățați atomizorul și 

accesoriile după fiecare tratament și după ultimul tratament al zilei. 

• Accesoriile pot fi utilizate doar de catre o singură persoană; utilizarea 

de catre mai multe persoane nu este recomandata. 

• Dacă tratamentul implică inhalarea mai multor medicamente unul 

după altul, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că atomizorul trebuie 

clătit sub apă caldă de la robinet urmând fiecare utilizare. Vedeți 

„Curățarea și dezinfectarea” la pagina 20. 

• Vă rugăm să respectați notele privind schimbarea filtrului din aceste 

instrucțiuni de utilizare. 

• Verificați dacă conectoarele furtunului sunt bine fixate la nebulizator 

și atomizor  înainte de fiecare utilizare a dispozitivului. 

• Înainte de utilizare, verificați daca dispozitivul funcționează corect 

pornirea scurtă a nebulizatorului (împreună cu butonul atomizator 

conectat, dar fără medicamente). Dacă iese aer din atomizor, 

dispozitivul funcționează. 

Introducerea inserției atomizorului 

• Deschideți atomizorul  răsucind partea superioară în sensul invers 

acelor de ceasornic împotriva recipientului cu medicamente. Plasați 

introducerea atomizatorului  în recipientul pentru medicamente.   

• Asigurați-vă ca, conul pentru administrarea medicamentului se 

potrivește bine pe con pentru conducta de aer din interiorul 

nebulizatorului. 

Umplerea atomizatorului 

• Completați cu o soluție salină izotonică sau turnați medicamentul 

direct în recipientul cu medicamente. Evita supraumplerea. Cantitatea 

maximă recomandată de umplere este de 6 ml.    

• Utilizați medicamente numai conform instrucțiunilor de către medicul 

dumneavoastră și întrebați despre perioada de inhalare 

corespunzătoare și cantitate pentru tine.     

• Dacă cantitatea prescrisă de medicament este mai mică de 2 ml, 

adăugați acest lucru la cel puțin 2 ml cu soluție salină izotonică. Diluare 

este necesară și cu medicamente vâscoase. Tot aici, vă rugăm să 

respectați instrucțiunile medicului dumneavoastră. 

 

 



Închiderea atomizorului 

• Închideți atomizorul răsucind partea de sus în sensul acelor de 

ceasornic împotriva recipientului cu medicamente. Asigurați-vă că, 

conexiunea este corectă. 

Conectarea accesoriilor la atomizor 

• Conectați atomizorul la accesoriul dorit (gură , mască pentru adulți, 

mască pentru copii sau nosepiece). 

Notă 

Cea mai eficientă formă de nebulizare este folosirea piesei bucale. 

Nebulizarea folosind o mască este recomandată numai dacă nu este 

posibilă utilizarea unei piese bucale (de ex. pentru copiii care încă nu 

sunt capabili să inhaleze medicamentele folosind un dispozitiv 

bucal).Dacă utilizați masca pentru adulți , o puteți asigura la cap cu 

cureaua de mască pentru adulți. Este deasemenea o curea pentru 

masca copiilor.       

• Înainte de tratament, trageți atomizorul în susul suportului.   

• Porniți nebulizatorul folosind comutatorul On / Off.   

• Ceata pulverizată care se varsă din atomizator indică faptul că 

dispozitivul funcționează corect. 

Tratament 

• Când inhalezi, stai în poziție verticală și relaxat la o masă și nu într-

un fotoliu pentru a evita comprimarea căilor respiratorii și, prin urmare, 

afectarea eficacitatii tratamentului.     

• Respirați profund medicația atomizată. 

 Important 

Dispozitivul nu este potrivit pentru funcționarea continuă; după 30 de 

minute de funcționare trebuie oprit timp de 30 de minute. 

Notă 

În timpul tratamentului, mențineți atomizorul drept (vertical), altfel 

atomizarea nu va funcționa și nu are defect funcționalitatea nu este 

garantată. 

Important 

Uleiuri esențiale, siropuri de tuse, soluții de gargare și picături pentru a 

fi utilizate ca un frecat sau într-o baie de aburi nu sunt în întregime 

improprii pentru inhalare folosind un nebulizator. Aceste completări 

sunt adesea vâscoase și pot afecta funcționarea corectă a dispozitivului 

și, prin urmare, eficacitatea aplicației pe termen lung. Pentru 

persoanele cu hipersensibilitate a sistemul bronșic, medicamentele 

care conțin uleiuri esențiale pot în anumite condiții să provoace un 

bronhospasm acut (o restricție bruscă asemănătoare crampelor 

bronhiilor cu scurtarea respirației). Consultați medicul sau farmacistul 

în legătură cu această problemă. 

Oprirea inhalării 

Odată ce ceața iese doar într-un debit neregulat sau dacă sunetul se 

schimbă la inhalare, puteți opri tratamentul.    

• Opriți nebulizatorul după tratament folosind comutatorul On /Off și 

deconectați-l de la rețea.      

• Puneți atomizorul  în suportul său după tratament. 

Curățare 

Vedeți „Curățare și dezinfectare” . 

Schimbarea filtrului 

În condiții normale de funcționare, filtrul de aer trebuie înlocuit după 

aprox. 100 ore de funcționare sau un an. Vă rugăm să verificați regulat 

filtrul de aer (după 10-12 proceduri de nebulizare). Înlocuiți filtrul 

folosit dacă este foarte murdar sau înfundat. Dacă filtrul a devenit 

umed, trebuie de asemenea, să fie schimbate cu un filtru nou. 

Important 

• Nu încercați să curățați filtrul folosit și să-l reutilizați.   

• Folosiți numai filtrul original al producătorului, altfel nebulizatorul 

dvs. poate fi deteriorat si nu se poate garanta un tratament eficient.  

• Nu reparați și nu întrețineți filtrul de aer în timpul utilizării.   

• Nu folosiți niciodată dispozitivul fără filtru. 

Pentru a înlocui filtrul, procedați după cum urmează: 

Important 

• Opriți mai întâi dispozitivul și deconectați-l de la conducte.   

• Lăsați dispozitivul să se răcească.     

1. Scoateți capacul filtrului spre partea din fata. 

Notă 

Dacă filtrul rămâne în dispozitiv după ce capacul a fost eliminat, 

scoateți filtrul din dispozitiv, de ex. cu penseta     

2. Introduceți din nou capacul filtrului cu un filtru nou.   

3. Asigurați-vă că este introdus in siguranță. 

Curățare și dezinfectare 

Atomizator și accesorii 

Avertizare 

Respectați următoarele instrucțiuni de igienă pentru a evita riscurile de 

sanatate.        

• Atomizorul și accesoriile sunt proiectate pentru utilizare multiplă. Vă 

rugăm să rețineți că diferitele domenii de aplicare implică cerințe 

diferite în ceea ce privește curățarea și prepararea igienica. 

Note: 

• Nu curățați atomizorul sau accesoriile mecanic folosind o perie sau 

un dispozitiv similar, pentru ca se pot provoca daune ireparabile și va 

însemna că cele mai bune rezultate ale tratamentului nu mai pot fi 

garantate.        

• Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră in legatura cu 

cerințele suplimentare din punct de vedere al preparatului igienic 

necesar (îngrijirea mâinilor, manipularea soluțiilor de medicamente / 

inhalare) pentru grupuri cu risc ridicat (de exemplu, pacienți cu fibroză 

chistică).         

• Asigurați uscarea completă după fiecare proces de curățare sau 

dezinfectare. Umiditatea reziduală sau umezeala poate reprezintă un 

risc crescut de creștere bacteriană. 

Preparare 

• Imediat după fiecare tratament, toate părțile atomizorului și 

accesoriile utilizate trebuie curățate de medicații reziduale și 

contaminare.       

• Pentru a face acest lucru, demontați atomizorul în părțile sale 



individuale.       

• Îndepărtați bucata , masca sau botul cu nasul din atomizor.  

Demontați atomizorul răsucind partea superioară în sensul acelor de 

ceasornic împotriva recipientului cu medicamente.     

• Îndepărtați inserția atomizatorului din recipientul pentru medicatie .  

• Reasamblarea se face în ordine inversă. 

Curatarea      

Important      

Dispozitivul trebuie să fie oprit, deconectat de la rețea și lăsat să se 

răcească de fiecare dată înainte de curățare.   

Atomizorul și accesoriile utilizate, cum ar fi piesa bucală, masca etc. 

trebuie spălate cu apa fierbinte, dar nu oparita după fiecare utilizare. 

Uscați piesele cu atenție folosind o cârpă moale. Puneți părțile din nou 

când sunt complet uscate și le așezați într-un loc uscat, sigilati 

recipientul sau dezinfectați-le. Când curățați, asigurați-vă că orice 

reziduu este îndepărtat. Nu folosiți niciodată substanțe pentru curățare 

care ar putea să fie toxice dacă intra în contact cu pielea sau cu 

mucoasele sau dacă sunt înghițiți sau inhalați.    

Folosiți o cârpă moale, uscată și produse de curățare care nu abrazive  

pentru a curăța dispozitivul.      

Nu folosiți produse de curățare abrazive și niciodată nu scufundați 

dispozitivul în apă.      

Important       

• Asigurați-vă că nu intră apă în interiorul dispozitivului.   

• Nu curățați dispozitivul sau accesoriile in mașina de spălat vase.  

• Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude când este conectat și nu lăsați 

apa să se pulverizeze pe dispozitiv. Utilizați dispozitivul numai dacă 

este complet uscat.       

• Dacă lichidul pătrunde în dispozitiv, acest lucru ar putea provoca 

pagube la electricitate sau alte piese nebulizante și duce la defectiune.   

Condensarea, îngrijirea furtunului.    

Condensarea se poate forma în furtun, în funcție de conditii 

ambientale. Este esențial să îndepărtați umiditatea pentru a preveni 

creșterea bacteriilor și pentru a asigura un tratament adecvat.  

Pentru aceasta, procedați după cum urmează:    

• Scoateți furtunul de aer comprimat din atomizor    

• Furtunul trebuie să rămână conectat la nebulizator.   

• Utilizați nebulizatorul până când umiditatea este îndepărtată  

de aerul care trece.       

• În cazul unei contaminări puternice, înlocuiți furtunul. 

Dezinfectare 

Vă rugăm să observați cu atenție punctele de mai jos când dezinfectați 

atomizorul și accesoriile. Iti recomandam dezinfectarea zilnica a 

părților individuale după ultima utilizare ca măsură minimă. (Tot ce ai 

nevoie pentru asta este puțin oțet alb și distilat apă.)   

• Mai întâi, curățați atomizorul și accesoriile descrise în secțiunea 

„Curățare”.       

• Așezați nebulizatorul dezmembrat, dispozitivul bucal și nosepiece în 

apă clocotită timp de cinci minute.     

• Pentru accesoriile rămase, utilizați o soluție de oțet   

constând din ¼ oțet și ¾ apă distilată.      

Face asigurați-vă că volumul este suficient pentru a scufunda complet 

piese, cum ar fi atomizorul, masca și dispozitivul bucal, în interior 

soluția.        

• Lăsați părțile din soluția de oțet timp de 30 de minute.   

• Clătiți părțile cu apă și uscați-le cu atenție o cârpă moale.    

Important 

Nu fierbeți și nu autoclavați furtunul de aer comprimat sau tubul măști.  

• Puneți din nou piesele când sunt complet uscați și așezați-le într-un 

recipient uscat și sigilat.      

Notă        

• Vă rugăm să vă asigurați că piesele sunt complet uscate după 

curățare, altfel riscul creșterii bacteriene este a crescut.   

• Folosiți soluția de dezinfectare la rece, în conformitate cu 

instrucțiunile producătorului. 

Uscare 

• Puneți părțile individuale pe o suprafață curată, uscată și absorbantă 

și lăsați-le să se usuce complet (cel puțin 4 ore). 

Durabilitatea materialelor 

• La fel ca în cazul oricărei piese din plastic, atomizoarele și accesoriile 

lor sunt afectate de o anumită cantitate de uzură atunci când este 

utilizat și pregătit igienic în mod frecvent. În timp, acest lucru poate 

duce la o schimbare a aerosolului, ceea ce poate avea un efect negativ 

asupra eficienței tratamentului.  Prin urmare, vă recomandăm să 

înlocuiți atomizatorul și alte accesorii după un an.    

• Următorul punct trebuie să fie respectat atunci când selectați 

produsul de curățare sau dezinfectantul: utilizați numai un produs 

blând produs de curățare sau dezinfectant în concentrație și volumul 

prescris de producător. 

Depozitare 

• Nu depozitați în condiții umede (cum ar fi în baie) și nu transportați 

cu obiecte umede.        

• Când depozitați și transportați, protejați-vă de prelungirea directa a 

razelor soarelui. 

• Accesoriile pot fi depozitate în siguranță în compartimentul accesoriu. 

Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ideal în ambalajul original. 

Eliminarea 

Din motive de mediu, nu aruncați dispozitiv în deșeurile menajere.  

Vă rugăm să aruncați dispozitivul în conformitate cu Directiva CE - 

DEEE (deșeuri electrice și electronice Echipament). Dacă aveți 

întrebări, contactați autoritățile locale responsabile cu eliminarea 

deșeurilor. 

Solutionarea problemelor 

Problema/Intrebare Cauza posibila/remediu 

Atomizatorul produce prea putin 
sau deloc aerosol 

- Prea mult sau prea putina 
medicatie in atomizator. 
- Minim 2ml; 
- Maxim 6ml; 

Verificati duza pentru a nu avea 
blocaje. Curatati duza daca este 
necesar. Apoi incepeti sa foloziti 
aparatul din nou 

Atomizatorul nu este pozitionat 
vertical 

Medicamentul fluid nu este unul 
corespunzator. Acesta trebuie 
recomandat de medic 

Iesirea este prea mica Furtun înfundat, filtru înfundat, 
prea mult 
soluție de inhalare 

Ce fel de medicamente sunt 
potrivite pentru inhalare? 

Va rugam sa consultati medicul in 
legatura cu aceasta problema. 
De regulă, toate medicamentele 
care sunt adecvate și aprobate 
pentru dispozitiv sunt potrivite 
pentru inhalare. 



In atomizator se afla reziduu din 
solutie inhalata. 

Acest lucru este normal si se 
datoreaza motivelor tehnice. 
Opriti inhalarea cand atomizatorul 
incepe sa produca sunete diferite. 

Ce trebuie luat in considerare 
atunci cand aparatul este folosit 
cu sugari si copii? 

In cazul sugarilor si a copiilor 
masca trebuie sa acopere gura si 
nasul pentru o inhalare eficienta 

In cazul copiilor, masca trebuie sa 
acopere atat nasul cat si gura. Nu 
este o idee buna, folosirea 
aparatului pe cineva care doarme, 
pentru ca astfel nu va ajunge 
suficienta medicatie la plamani. 

Nota: Inhalarea trebuie facuta 
doar sub supravegherea si 
asistenta unui adult, iar copilul nu 
trebuie lasat singur. 

Inhalarea folosind masca dureaza 
mai mult 

Acest lucru se datorează 
motivelor tehnice. Respirați mai 
puțina medicatie per respirație 
prin găurile măștii decât prin 
dispozitivul bucal. Aerosolul este 
amestecat cu aerul ambiental prin 
orificii. 

De ce atomizatorul trebuie 
schimbat periodic ? 

Există două motive pentru 
aceasta: 
1. Pentru a asigura un spectru de 
particule eficient terapeutic,gaura 
duzei nu trebuie să depășească 
un anumit diametru. Datorită 
mecanicii și tensiunii termice, 
plasticul este supus unui anumit 
grad de afectare. Insertia 
atomizatorului este deosebit de 
sensibil. Acest lucru poate, de 
asemenea 
modifica compoziția picăturilor de 
aerosoli, care afectează direct 
eficacitatea tratamentului. 
2. Schimbarea regulată a 
atomizorului 
este recomandata și pentru 
motive de igienă. 

Este indicat ca fiecare persoana 
sa foloseasca propriul atomizator? 

Da, acest lucru este absolut 
esential pentru motive de igiena. 

  

Detalii tehnice 

Tip: IH58       

Dimensiuni (W x H x D): 110 x 62 x 47 mm    

Greutate: 176g       

Presiune de operare: Aprox. 0.25 pana la 0.5 bar 

Volum atomizator: - Min. 2ml     

             - Max. 6 ml      

Putere de atomizare: > 0,25 ml/min     

Presiunea sunetului: Max. 45 dBA 

Conexiune la retea -  Intrare : 100 -240 V `; 50 – 60 Hz; 0.5 A 

- Iesire: 5V; 2A 

Durata de folosire asteptata: 400h     

Conditii de functionare:    

 - Temperatura + 10  pana la 40 grade celsius  

 - Umiditate relativa: 10% pana la 95%   

 - Presiune ambianta: 700 – 1060 hPa 

Depozitare si conditii de transport:   

 - Temperatura : - 20 pana la 60 grade celsius  

 - Umiditate relativa: 10% pana la 95%   

 - Presiune ambianta: 700 – 1060 hPa 

Proprietati aerosol: 1) Livrare aerosol: 0.15 ml   

  2) Rata de livrare a aerosolului: 0.03 ml/min 

  3) Marimea particulei (MMAD): 4.12 um 

 

Notă 

Dacă dispozitivul nu este utilizat conform instrucțiunilor specificate, 

funcționalitatea perfectă nu poate fi garantată! Noi ne rezervăm 

dreptul de a face modificări tehnice pentru a îmbunătăți și a dezvolta 

produsul. Acest dispozitiv și accesoriile sale respectă standardele 

europene EN60601-1, EN60601-1-2 și EN13544-1 și sunt supuse unor 

precauții speciale în ceea ce privește compatibilitatea 

electromagnetică. Vă rugăm să rețineți că sistemele de comunicații HF 

portabile și mobile pot interfera cu acest dispozitiv. Mai multe detalii 

pot fi solicitate de la Serviciile Clienți menționate adresa sau găsită la 

sfârșitul instrucțiunilor de utilizare. Acest dispozitiv îndeplinește 

cerințele Directivei Europene 93/42 / CEE pentru dispozitivele 

medicale, precum și pentru cele din Medizinproduktegesetz (Legea 

germană privind dispozitivele medicale). 


