
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
NE2010 – Laica “Baby Line” Porlasztókészülék aeroszol terápiás eszköz 

 
 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az 
útmutatót tartsa biztonságos helyen.  
 
A ventillátoros porlasztókészülék az egyik leghatásosabb módszer a légzőszervi problémákra. A ventillátoros rendszer 
gyors és jó minőségű porlasztást tud elérni, és a legtöbb felírt gyógyszerrel alkalmazható, amiknek növeli a jótékony 
hatásait.  
Egyszerű a használata, és otthoni használatra alkalmas. Megbízható, kemény és gépolajat nem tartalmaz. Az Európai 
Uniós szabványnak megfelelően lett kialakítva (Standard EN 60 601-1, EN13544-1).  
 
 
FONTOS: 

• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.  
A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül. 
A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért.  

• Ne használja a készüléket olajok, folyadékok porlasztásához, vagy alkohol előállításához.  

• A készüléket ne használja érzéstelenítő közelében, ami levegővel érintkezve gyúlékony lehet, oxigén vagy kéjgáz 
közelében.  

• A készülék sűrített levegőt állít elő. Nem kívánt mellékhatások léphetnek fel a használat gyógyszerrel szembeni 
túlérzékenység miatt.  

• A televízió, rádió, stb. által okozott elektromágneses interferencia zavarhatja a készülék működését, ilyen 
esetben vigye ezektől a berendezésektől távolabb a készüléket, vagy dugja másik konnektorba.  

• Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert. Az elektromos kábelt teljesen ki kell tekerni használat közben az 
esetleges túlmelegedést elkerülve. A kábelt hőforrástól tartsa távol. Soha ne dugja be a készüléket vizes kézzel, 
és ne használja zuhanyzás vagy fürdés közben.  

• A készüléket csak az alul megadott feszültséggel használja. 

• Figyelem! Semmilyen körülmények ne nyúljon a kábelhez, ha az megsérült. Bármilyen meghibásodás esetén 
forduljon az eladóhoz.  

• A készüléket víz nem érheti. Ha ez mégis megtörténik, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne nyúljon 
hozzá, míg nem húzta ki a konnektorból. Ezután ne próbálja meg használni a készüléket, hanem azonnal 
forduljon az eladóhoz.  

• Bármilyen javítás szükségessége esetén forduljon az eladóhoz. Ha a készülék nem működik rendesen, kapcsolja 
ki, és olvassa át a használati utasítást.  

• NEM JÁTÉK! TARTSA TÁVOL A GYEREKEKTŐL!  

• A készülék nyílásaiba semmit ne tegyen.  

• A készüléket és a tartozékokat gyermekektől elzárva tartsa. A készüléket gyermek vagy fogyatékkal élő ember 
csak olyan felnőtt jelenlétében használhatja, aki alaposan elolvasta a használati utasítást.Ge 

• Ez egy orvosi készülék otthoni használatra, amit csak orvosi felírás ellenében lehet használni. Csak a használati 
utasítás maximális betartásával lehet használni. A páciensnek alaposan el kell olvasnia és meg kell értenie a 
használati utasítást és a karbantartást.  

• Ha további információra van szüksége, forduljon az eladóhoz.  
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

1) Dugja be egy ugyanolyan feszültségű konnektorba, mint a berendezést magát.  
2) Olvassa el a használati utasítást 
3) A csövet vezesse be a krompesszor kimenti végébe  
4)  Gyűjtse össze a kezeléshez kiválasztott tartozékokat: maszk, szájcső, orrcső. 
5) A művelet végén a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. A kábelt tekerje fel a berendezés alján 

található tárolóba. Mielőtt újra használná a készüléket, győződjön meg róla, hogy szobahőmérsékletűre hűlt.  



 

 
Tartozékok:  

1) maszk felnőttek részére 
2) maszk gyermekek részére 
3) kellék az orron át való használatra 
4) kellék a szájon át való használatra 
5) Inhalátor  
6) Légátersztő cső 
7) Ampulla 
8) légszűrő 

 
TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS 
A tartozékok tisztítása és fertőtlenítése előtt alaposan mosson kezet.  
A készülék alján található tartalék filter behelyezése: emelje fel a szűrő fedelét egy lapos csavarhúzó segítségével, 
ahogy a mellékelt ábra mutatja (1A ábra). Távolítsa el a régi szűrőt, majd helyezze be az újat (1B ábra). Helyezze vissza a 
szűrő fedelét, figyelve arra, hogy teljesen illeszkedjen a helyére. Ne mossa el a készüléket folyó vízben, és ne áztassa be. 
Ha tisztításra van szükség, használjon egy mosószeres rongyot (ne használjon súrolószert).  
Az orron és a szájon át való használathoz szükséges kellékek tisztítása: tisztítsa ezeket ivóvízzel, ne feledje, hogy 
fertőtleníteni úgy tudja ezeket az eszközöket, hogy 5-10 percre forrásban lévő vízbe teszi őket, vagy vegyi fertőtlenítőt 
használ, amit a patikákban tud beszerezni. Kövesse a termékhez kapcsolódó használati utasításokat, majd folyó vízzel 
öblítse át. Hagyja magától megszáradni.  
Az ampulla tisztítása: használat után nyissa szét két részre, majd mossa el forró, szappanos vízben, ezután öblítse át 
alaposan. A felesleges vizet törölje ki egy puha ronggyal, majd száraz, tiszta helyen hagyja megszáradni. Sterilizáláshoz 
mártsa sterilizáló oldatba, és kövesse a termékre vonatkozó használati utasításokat. Minden páciensnek azt ajánljuk, 
hogy a gömböt hat hónapig vagy 120 kezelés erejéig használja. A tisztításhoz ne használjon forrásban lévő vizet.  
Az összekötő cső és a maszk tisztítása: alaposan tisztítsa ki őket vegyi fertőtlenítővel. 
 
 
MIKROBÁS SZENNYEZETTSÉG 
A fertőző betegségek és a szennyezettség veszélye miatt azt ajánljuk, hogy a porlasztógömböt és a kellékeket csak egy 
ember használja (használat előtt konzultáljon orvosával).   
 
PROBLÉMÁK, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK 
Ha a készülék nem kapcsol be: 

• ellenőrizze, hogy a készülék rendesen be van-e dugva a konnektorba 

• ellenőrizze, hogy a kapcsoló az ON feliraton áll-e 
Ha a készülék be van kapcsolva, de nem kezdi meg a porlasztást: 

• ellenőrizze, hogy a légáteresztő cső nincs-e összenyomódva vagy elferdülve 

• ellenőrizze, hogy a légszűrő nincs-e elzáródva, vagy nem koszos-e. Ha szükséges, cserélje ki egy újra 

• ellenőrizze, hogy a használni kívánt gyógyszer a gömbben van-e 
 
A TERMÉKEK VISSZAVÉTELE 
 
Az Európai Uniós szabályozásnak megfelelően a LAICA felsorol néhány alapvető dolgot, ami szükséges a készülék és 
használója higiéniájának szempontjából. A LAICA alapvetőnek tartja ezen előírások betartását a használók 
egészségének és higiéniájának megőrzése, valamint a minőség fenntartása érdekében.   
 
Minden termék, amit a LAICA-hoz visszaküldenek, a technikai vizsgálat előtt egy higiéniás vizsgálaton esik át. Ahhoz, 
hogy a visszaküldött terméket kicseréljék, KÖTELEZŐ: 

• a készülék külsejét denaturált szesszel átitatott ronggyal fertőtleníteni 

• fertőtleníteni a tartozékokat ugyanilyen oldatba áztatva 

• belehelyezni mindent egy zacskóba, amire rá kell írni, hogy készülék fertőtlenített tartozékokkal 



 

• mindig meghatározni a probléma forrását, mielőtt a terméket visszaküldi 
 
 
MŰSZAKI ADATOK 
Forgó ventillátoros kompresszor, kenőanyagmentes. A termék hőszabályzóval ellátva. Ha a készülék túlmelegszik, a 
hőszabályzó leállítja a berendezést.  
 

• II. osztályú berendezés 

• B típusú berendezés 

• a készülék kikapcsolva 

• a készülék bekapcsolva 

• váltakozó áram 

• zuhanyzás vagy fürdés közben ne használja a berendezést 

• feszültség (230V 50hZ 150VA) 

• biztosíték (T1.6A – 250V) 

• működési nyomás (porlasztó): 0,6 bar kb 

• maximum nyomás: 185 kPa kb 

• légátadás a kompresszornak: kb. 5l /perc 

• méret: 15 x 17 x 9 cm 

• súly: 1,5 kg 

• váltakozó használat: 30/30 perc ON/OFF 

• kockázati osztály: II.osztály  

• Zajszint: 58 dBA 

• Neb sebesség: 0,35 ml / perc. 

• MMAD: 2.61 um 

• GSD: 2.75 

• Kimeneti teljesítmény: 87 ul 

• Méretek: 200 x 160 x 120 mm 

• Súly: 1,3 kg 

• Ideiglenes használat: 20/40 min. ON / OFF 

• Szakmai szívó szűrő: 50/70 mikron 

• Osztály kockázat: IIa 

• Működési feltételek: min. 10 ° C, max 40 ° C-on, levegő páratartalom: min. 10% max 95% 

• Tárolási feltételek:  min. -25 ° C, max 70 ° C, Páratartalom: min. 10% max 95% 

• Légnyomás dolgozó / tárolás:  min. 960 hPa, max 1060 hPa 
 
Hulladék elhelyezés (DIR. 2002/96/EC – WEEE) 
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket 
hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe 
dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív 
gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, 
hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, 
vagy egyes részeit helytelenül használják.  
 


