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Prietaiso sudėtinės dalys (žr. pav). 
1. Jungtis oro vamzdeliui (ant pagrindinio prietaiso) 
2. Oro filtras (su dangteliu) 
3. Įjungimo/išjungimo jungiklis 
4. Nešimo rankena 
5. Daiktadėžės skyriaus dangtelio fiksatorius 
6. Laikymo skyrius 
7. Ventiliacijos angos 
8. Inhaliatoriaus rinkinio laikiklis 
9. Maitinimo laidų skyriaus dangtelis 
10. Daiktadėžės skyriaus dangtelis 
11. Jungtis oro vamzdeliui (ant purkštuvo) 
12. Purkštuvo talpa (iki 10 ml) 
13. Purkštukas 

14. Garintuvo galvutė 
15. Purkštuko viršutinė dalis 
16. Jungtis kandikliui ir kaukei 
17. Oro vamzdelis 
18. Suaugusiųjų kaukė su kaukės prijungimo 
vamzdeliu 
19. Vaikų kaukė su kaukės prijungimo vamzdeliu 
20. Suaugusiųjų antgalis inhaliacijoms per norį 
21. Vaikų antgalis inhaliacijoms per norį 
22. Kandiklis 
23. Pakaitinis oro filtras  
24. Pakaitiniai saugikliai 
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SVARBI INFORMACIJA – PASILIKITE PASISKAITYTI ATEITYJE ! 
 
Atidžiai perskaitykite instrukcijas, ypač saugos instrukcijas, prieš naudodami šį gaminį ir 
pasidėkite jas ateičiai. Jei atiduosite šį prietaisą kitam asmeniui, svarbu, taip pat perduoti šias 
naudojimo instrukcijas. 
 
Ši instrukcija skirta šiam prietaisui. Jame pateikiama svarbi informacija apie prietaiso 
prijungimą ir veikimą. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite eksploatavimo instrukcijas. 
Nesilaikant šių nurodymų galima rimtai susižeisti ar sugadinti prietaisą. 
 

 
ĮSPĖJIMAS. Šių įspėjimų reikia laikytis siekiant išvengti žalos vartotojui. 
 
DĖMESIO! Šių pastabų reikia laikytis, kad būtų išvengta bet kokios žalos prietaisui. 
 
PASTABA. Šios pastabos suteikia naudingos papildomos informacijos apie prietaisą ar jo 
veikimą. 
 
 

1.Saugos informacija 

 
Numatytasis naudojimas 
 
• MEDISANA inhaliatorius IN 500 / IN 550 tinka laikinai burnos ar nosies inhaliacijai 
gydantis pulverizuojamais vaistais namuose. Prietaisą gali naudoti tik pacientai, kurie 
susipažino su prietaiso naudojimo instrukcija ir jiems gydytojas arba vaistininkas 
rekomendavo ar paskyrė skystų vaistų. 
Vartotojas turi perskaityti ir suprasti naudojimo nurodymus ir jais vadovautis naudodamas 
prietaisą. 
• Visada atkreipkite dėmesį į pastabas ir naudojamų vaistų receptuose pridedamą 
informaciją ir laikykitės savo gydytojo ar vaistininko nurodymų. 
 
Kontraindikacijos 
 
• MEDISANA inhaliatorius IN 500 / IN 550 skirtas tik skirti pacientams, kurie gali 
kvėpuoti patys ir yra sąmoningi. 
• Prietaisas netinka pacientams, kurie kvėpuoja per chirurginę angą trachėjoje 
(tracheostoma). 
• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip nurodyta instrukcijoje. Jei naudosite prietaisą 
kitais tikslais nei tie, kuriems jis skirtas, garantija bus pripažinta negaliojančia. 
• Bet koks kitoks naudojimas, nei aprašyta šioj instrukcijoje, laikomas naudojimu ne pagal 
paskirtį, ir todėl jis yra pavojingas. Jei prietaisas nenaudojamas pagal nurodymus, vartotojas 
pats atsako už saugią prietaiso eksploataciją. 
• Vienkartinės inhaliacijos neturėtų trukt ilgiau kaip 20 minučių. 
• Naudokite tik originalias atsargines dalis ir atsargines dalis, pateiktas gamintojo. 
• Naudokite tik skystus vaistus, kurie skirti naudoti kvėpavimo terapijai. Prieš pradedant 
gydymą, aptarkite jo trukmę, dozes, vartojimo dažnumą su gydytoju arba vaistininku. 
• Nenaudokite vandens iš čiaupo inhaliacijoms. 
• Šiuo prietaisu negalima dirbti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, juslinę arba 
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protinę negalią arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, jeigu už jų saugumą 
atsakingas asmuo neužtikrina jų priežiūros arba neišmoko dirbti šiuo elektros prietaisu. 
• Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu. 
• Yra pavojus nuryti mažas dalis (pvz., oro filtrą). Laikykite prietaisą ir visus jo priedus bei 
smulkias dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
• Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso ten, kur jis gali būti veikiamas kenksmingų garų ar 
lakiųjų medžiagų. 
• Nenaudokite prietaiso šalia anestetikų mišinių, kurie yra degūs ore arba deguonies 
aplinkoje. 
• Venkite kontakto su smailiais ar aštriais daiktais. 
• Neužblokuokite ventiliacijos angų (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.7). Nestatykite 
prietaiso į tokią vietą, kur naudojant gali būti uždengiamos vėdinimo angos. Naudojimo metu 
neuždenkite kompresoriaus jokiais apklotais, rankšluosčiais ir pan. 
• Neužblokuokite oro filtro dangtelio (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.2). 
• Nekiškite į prietaisą jokių daiktų ar kūno dalių (pirštų ir t.t.). 
• Nenaudokite prietaiso ant kilimų arba labai dulkėtoje aplinkoje (pvz., po lova). 
• Purkštuvas netinka vartoti kvėpavimo sistemose anestezijai arba dirbtinio kvėpavimo 
sistemose. 
• Niekada nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje arba duše. 
• Nesinaudokite prietaisu aukštesnėje kaip +40°C temperatūroje. 
• Nepalikite prietaiso lauke arba drėgnoje aplinkoje. Prietaisas nėra apsaugotas nuo skysčių 
patekimo. 
• Prietaisą reikia laikyti ir naudoti tik ant kieto pagrindo, nuo kurio prietaisas negali nukristi. 
Jam nukritus, gali kilti susižalojimų pavojus. 
• Nenaudokite prietaiso šalia stiprių elektromagnetinių siųstuvų. 
• Niekada nelieskite laido šlapiomis rankomis. 
• Nenaudokite prietaiso, jei netvarkingas jo maitinimo laidas arba kištukas. 
• Norėdami visiškai atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio, ištraukite kištuką iš elektros 
šaltinio. 
• Netieskite laido virš aštrių briaunų, nesužnybkite jo; nejunkite prietaiso netoli šilumos 
šaltinių. 
• Norėdami išvengti elektros smūgio pavojų, nedelsdami ištraukite kištuką iš maitinimo 
šaltinio: 
- jei sugenda eksploatacijos metu; 
- Po kiekvieno naudojimo; 
- Prieš kiekvieną priežiūrą ir valymą. 
• Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. 
• Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį gali pakeisti tik MEDISANA įgaliotas atstovas ar 
kvalifikuoti aptarnavimo specialistai. 
• Pasirūpinkite, kad į prietaisą nepatektų vanduo. Jei į prietaisą pateko drėgmės, nedelsdami 
ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą. 
• Valydami nelaikykite prietaiso po tekančiu vandeniu. 
• Nebandykite remontuoti sugedusio prietaiso patys. 
Techninės priežiūros darbus turi atlikti tik įgaliotas remonto centras. 
• Neneškite ir nepalikite inhaliatoriaus rinkinio su vaistais. 
• Venkite smūgių ir nemėtykite prietaiso. 
• Nenaudokite prietaiso su gyvūnais. 
• Niekada nenaudokite prietaiso, jei jaučiatės pavargę ar apsvaigę. 
• prieš Naudojant prietaisą pasikonsultuokite su savo šeimos gydytoju, jei sergate cukriniu 
diabetu ar kitomis ligomis. 



 

 

5 

 

• Nėščios moterys turi laikytis būtinų atsargumo priemonių ir atsižvelgti į aplinkybes; jei 
reikia, pasikonsultuokite su gydytoju. 
• Nenaudokite prietaiso, glausdami jį prie su mėlynių, nudegimų, uždegimų, išbėrimų, žaizdų 
arba jautrių odos plotų. 
• Gydymas turi būti malonus. Nenaudokite prietaiso ir kreipkitės į gydytoją, jei naudojant 
prietaisą jaučiate skausmą arba kitus nemalonius pojūčius. 
 
 
ĮSPĖJIMAS (prieš naudojimą) 
Užterštas purkštuvas gali sukelti infekciją! 
Laikykitės higienos taisyklių (pvz., gerai nusiplaukite rankas) prieš kiekvieną naudojimą ir 
užtikrinkite, kad purkštuvas būtų valomas ir dezinfekuojamas prieš naudojant pirmą kartą ir 
po kiekvieno naudojimo pagal "4.1. „Valymas ir priežiūra“. 
 

 
• Prieš naudojant pirmą kartą, po kiekvieno naudojimo ir po ilgo nenaudojimo laikotarpio 
dezinfekuokite visas purkštuvo rinkinio dalis, įskaitant kandiklį ir kaukę (žr. 4.1. „Valymas ir 
priežiūra“). 
• Atlikus dezinfekciją, nuplaukite visas purkštuvo rinkinio dalis švariu virintu vandeniu. 
• Patikrinkite prieš kiekvieną naudojimą, ar tvarkingas ir nesugadintas maitinimo laidas, 
kištukas, oro vamzdelis (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.17) ir oro vamzdžių jungtys (žr. 
prietaiso sudėtinės dalys, Nr.1 ir Nr.11) ir ar prietaisas veikia normaliai. 
• Jei prietaisas yra akivaizdžiai sugadintas arba jei aprinkate defektų, nenaudokite prietaiso, 
ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą. 
• Prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad ant tipo plokštelės 
maitinimo įtampa nurodyta tinka jūsų maitinimo šaltiniui. Nenaudokite ilgiklių ar kelių lizdų. 
• Nepilkite daugiau nei 10 ml kvėpavimui tinkamo skysčio į purkštuvo talpą. 
• Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad visos dalys yra tinkamai surinktos. 
• Įsitikinkite, kad oro filtras (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.2) yra švarus. Jeigu pasikeitė 
oro filtro spalva arba naudojate 60 dienų, pakeiskite jį nauju. Įsitikinkite, kad jis sumontuotas 
teisingai. 
• Siekiant, kad oro vamzdelis (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.17) naudojimo metu 
neatsijungtų, patikrinkite, ar jis yra saugiai pritvirtintas prie kompresoriaus (pagrindinis 
prietaisas) ir purškimo rinkinio per atitinkamas jungtis (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.1 ir 
Nr.11). Įstatę į jungtis šiek tiek pasukite oro vamzdelio kištuką. 
 
Naudojimo metu 
• Kiekvieną kartą naudokite vis naujus vaistus. 
• Neužblokuokite inhaliacijos viršaus (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.15) angų. 
• Laikykite prietaisą kuo tiesiu ir nepurtykite naudojimo metu. 
• Naudojant šį prietaisą kompresorius sukelia nedidelį triukšmą ir vibraciją. Tai normalu ir 
nereiškia, kad yra gedimų. 
 
Po naudojimo 
• Negalima džiovinti prietaiso mikrobangų krosnelėje arba plaukų džiovintuvu. 
• Ištuštinkite prietaisą po naudojimo ir visas dalis laikykite sausai, sausoje ir švarioje vietoje. 
• Visada išpilkite po naudojimo likusį vaistą. Visas dalis reikia 
kruopščiai valyti ir dezinfekuoti, skaitykite skyrių: 4.1. „Valymas ir priežiūra“. 
• Nelaikykite prietaiso su suglamžytu ar susuktu oro vamzdeliu □. 
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2. Naudinga informacija 
 
Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir sveikiname su nauju pirkiniu! Jūs įsigijote kokybišką 

produktą – „Medisana“ inhaliatorių IN 500 / IN 550. Siekiant užtikrinti geriausius rezultatus 

ir ilgalaikį pasitenkinimą „Medisana“ inhaliatoriumi, rekomenduojame atidžiai perskaityti 

šias eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas. 

 
2.1. Tvarkinga pakuotė 
Visų pirma patikrinkite, ar prietaisas yra tvarkingas ir nepažeistas. Jei abejojate, nenaudokite 
prietaiso. Nusiųskite į remonto skyrių. Įsitikinkite, ar yra šios dalys: 
 
1 MEDISANA inhaliatorius IN 500 arba IN 550 su purkštuvo rinkiniu ir oro vamzdeliu,  
1 kandiklis;  
1 nosies antgalis suaugusiems,  
1 nosies antgalis vaikams,  
1 kaukė suaugusiems ir 1 kaukė vaikams  
5 atsarginiai oro filtrai,  
2 atsarginiai saugikliai (tik Art. 54530 IN 550) 
 
Pakavimo medžiagos turi būti perdirbamos arba naudojamos pakartotinai. Nebereikalingas 
įpakavimo medžiagas tinkamai išmeskite. Išpakavus ir aptikus bet kokią transportavimo metu 
padarytą žalą, nedelsiant susisiekite su savo platintoju. 
 
 
ĮSPĖJIMAS. Polietileno pakuotę laikykite atokiau nuo vaikų! Pavojus uždusti! 
 
 
2.2. Svarbi informacija apie inhaliacijų terapiją 
 
Gyventi = kvėpuoti / Kvėpuoti = gyventi 
 
Dažnai kvėpavimo sistemos arba plaučių ligos yra ilgos, skausmingos ir apsunkina gyvenimą. 
Jas gydant gali labai padėti savalaikis, veiksmingas gydymas, toks kaip aerozolių (dujų 
dalelių mišinys vadinamas aerozoliu) inhaliacijos. Aerozolių terapijai skirti vaistai yra 
išpurškiami ir jais kvėpuojama. Didelis šios terapijos privalumas (skirtingai nei, pavyzdžiui, 
tablečių) yra tas, kad vaistai patenka būtent ten, kur jie turi didžiausią poveikį (per 
nosiaryklės ertmę į plaučius) neidami per kitus organus: 
 
1.  Poveikis yra pastebimai greitas. 
2. Nėra (reikšmingo) nepageidautino poveikio ar šalutinio poveikio kitiems organams. 
3.  Naudojami nedideli vaistų kiekiai. 
 

3. Naudojimas 
 
 
ĮSPĖJIMAS. Nuvalykite ir dezinfekuokite inhaliatoriaus rinkinį, kaip aprašyta 4.1. 
„Valymas ir priežiūra“, siekiant išvengti galimos infekcijos nuo užterštų dalių! Reikia laikytis 
bendrųjų higienos taisyklių (pvz., gerai nusiplauti rankas, higieniškai tvarkyti vaistus). 
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PASTABA. Prieš pradedant gydymą, aptarkite jo trukmę, dozes, vartojimo dažnumą su 
gydytoju. Naudojimo būdas turi atitikti gydymo tikslą (pvz., plaučių terapija = naudokite 
kandiklį; nosies – ryklės terapija = naudokite kaukę). Su savo gydytoju taip pat aptarkite šį 
aspektą. 
 
 
3.1. Kaip prietaisas veikia? 
 

1. Pasukite inhaliatoriaus viršų (žr. prietaiso sudėtinės dalys, Nr.15) prieš laikrodžio rodyklę 
jam išimti iš purkštuvo talpos (Nr.12). 

2. Uždėkite garintuvo galvutę (Nr.14) ant antgalio (Nr.13) . 
3. Įpilkite reikiamą kiekį (min. 2 ml ir maks. 10 ml) paskirtų vaistų į purkštuvo talpą (Nr.13). Jei 

perpildysite talpą, išpilkite visą skystį, ir išvalykite purkštuvo rinkinį, kaip aprašyta punkte 
4.1. „Valymas ir priežiūra“. 

4. Pasukite inhaliatoriaus viršų (Nr.15) pagal laikrodžio rodyklę ir tinkamai nustatykite jį ant 
purkštuvo talpos (Nr.12). 

5a. Uždėkite kandiklį (Nr.22) arba nosies antgalį (Nr.20/Nr.21) ant vamzdelio, skirto kandikliui 
ir nosies antgaliui (Nr.16) ant inhaliatoriaus viršaus. Todėl prijungimo vamzdelį reikia dėti 
ant viršutinės antgalio ant dalies inhaliatoriaus viršuje ilgesniuoju galu. Tada prijunkite 
kandiklį (Nr.22) arba nosies antgalį (Nr.20/Nr.21) prie trumpesnio prijungimo vamzdelio 
galo (Nr.16). 

5b. Inhaliacijoms taip pat galite naudoti suaugusiųjų ar vaikų kaukę (Nr.18 / (Nr.19)). Tam reikia 
prijungti kaukės vamzdelį vietoj prijungimo vamzdelio (Nr.16). Patikrinkite, ar maitinimo 
jungiklis (Nr.3) yra išjungtas („O“ padėtis). Įjunkite elektros kištuką į maitinimo lizdą ir 
vieną oro vamzdelio galą (Nr.17) tvirtai prijunkite prie kompresoriaus jungties oro vamzdelio 
(Nr.1). Kitą galą įdėkite į atitinkamą purkštuvo rinkinio oro vamzdelio jungtį (Nr.11). 
 
PASTABOS 

• Įsitikinkite, kad visos dalys gerai pritvirtintos. 
• Oro vamzdelis turi būti saugiai pritvirtintas prie kompresoriaus (pagrindinis 

prietaisas) ir purkštuvo rinkinio. 
• Elkitės atsargiai ,kad neišlaistytumėte vaistų. 
• Naudokite purkštuvo rinkinio laikiklį (Nr.8) kaip laikiną purkštuvo rinkinio laikiklį. 

 
3.2. Inhaliacijos terapija 

 
Atsisėskite kuo tiesiau. 
a) Inhaliacija naudojant kandiklį: 

Gerai priglauskite kandiklį (Nr.22) prie lūpų. Įjunkite prietaisą, paspausdami /išjungimo 
jungiklį (Nr.3) (padėtis „I“). purkštuvo pradeda generuoti matomą rūką (aerozolis). Dabar 
lėtai ir giliai kvėpuokite pro burną ir pro nosį. Jei reikia pertraukos, trumpą laiką nenaudokite 
prietaiso ir išimkite kandiklį (Nr.22) iš burnos. Tada vėl įsidėkite jį į burną (stipriai 
apglėbkite lūpomis) ir lėtai kvėpuokite. 

b) Inhaliacijos naudojant kaukę arba nosies antgalį: 
Į prietaiso komplektą taip pat įeina kaukė (Nr.19), suaugusiųjų inhaliacijų kaukė (Nr.18) ir 
nosies antgaliai (Nr.20/Nr.21). Juos galima naudoti aerozolio inhaliacijoms per nosį 
(geriausiai viršutinių kvėpavimo takų gydymui). Šis būdas itin tinka vaikams. 
Kaukės naudojimas: laikykite kaukę lengvai priglaudę prie veido. Įsitikinkite, kad kaukė 
gerai, tačiau ne per stipriai priglunda aplink nosį. 
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Nosies antgalio naudojimas: atsargiai įveskite du vamzdelius į nosį ir laikykite ten per visą 
inhaliacijos terapiją. Įjunkite prietaisą, paspausdami /išjungimo jungiklį (Nr.3) (padėtis „I“). 
purkštuvo pradeda generuoti matomą rūką (aerozolis). Dabar lėtai ir giliai įkvėpkite per nosį. 
Po to lėtai iškvėpkite. 
 
PASTABOS 

• Laikykite purkštuvą kuo tiesiau. Nedidelis pokrypis neturi įtakos jo naudojimui 
(nėra nuotėkio). Tačiau inhaliacijų metu nepakreipkite prietaiso didesniu nei 45° 
kampu bet kuria kryptimi. 

• Gydymo veiksmingumą galite pagerinti, jei įkvėpsite ir trumpam sulaikysite 
kvėpavimą. Tačiau tai nėra būtina bendrai gydymo sėkmei. Svarbu, kad 
kvėpuotumėte atsipalaidavę ir reguliariai. Nekvėpuokite per greitai. Jei reikia 
pertraukos, trumpam nustokite naudoti prietaisą. 

 
ĮSPĖJIMAS 

• Inhaliacijos neturėtų trukti ilgiau kaip 20 minučių. Nepalikite kompresoriaus ilgai 
veikti. Kompresorius gali perkaisti arba blogai veikti. Po naudojimo palaukite bent 40 
minučių, kol prietaisas atvės. 

• Neuždenkite kompresoriaus ir oro filtro vėdinimo angų. 
 

 
3.3. Inhaliacijos terapijos pabaiga 
 
Baigę inhaliacijas išjunkite prietaisą paspausdami jungiklį (Nr.3)  (į padėtį „O“), net jei 
išnaudotas dar ne visas vaistas. Išpilkite likusį vaistą. Nenaudokite jo pakartotinai. Nuvalykite 
prietaisą po kiekvieno panaudojimo (taip pat žr. 4.1. „Valymas ir priežiūra“). 
 
PASTABOS 
 

• Naudojant kaukę ant nosies ryklės gleivinės lieka didesnis kiekis aerozolių nei 
naudojant nosies antgalį ar kandiklį. 

• Naudojant kandiklį tam tikrą laiką, tvirtinimo vamzdelyje gali susikaupti keli lašai 
inhaliacijos tirpalo. Tačiau tai neturi įtakos kitomis prietaiso funkcijomis. Po 
naudojimo gerai nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu. 

 

4. Kita naudinga informacija 
 
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, po valymo ir kiekvieno naudojimo, jei prietaisas 
nebuvo naudojamas ilgą laiką, atlikite toliau aprašytus valymo ir dezinfekavimo veiksmus. 
priežiūra (apytiksliai kas 4 savaites). 
 
4.1. Valymas 
 
1. Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, o kištukas ištrauktas iš lizdo. 
2. Nuimkite oro vamzdelį (Nr.17)  nuo purkštuvo rinkinio ir išardykite purkštuvo rinkinį. 
Išpilkite vaisto likučius iš purkštuvo talpos. Siekiant sumažinti vandens taršą, nepilkite vaistų 
likučių į kanalizaciją. Nuvalykite jį servetėle ir išmeskite su neperdirbamomis atliekomis. 
3. Nuplaukite visas purkštuvo rinkinio dalis šiltu vandeniu (maždaug 40 °C) ir plovikliu. Po to 
praskalaukite visas dalis karštu vandeniu iš čiaupo (dar kartą apie 40 °C be jokio ploviklio). 
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Dabar purkštuvo rinkinį reikia dezinfekuoti – skaitykite skyrių „4.2. Dezinfekcija“. 
4. Valykite kompresorių minkštu, drėgnu skudurėliu. Valymui nenaudokite jokių agresyvių 
cheminių medžiagų, pavyzdžiui, abrazyvinių valiklių ar kitų ploviklių, nes jie gali pažeisti 
paviršių. 
 
Oro vamzdelio priežiūra 
1. Kiekvieną kartą pasinaudoję, nuvalykite kondensaciniu lašus nuo oro vamzdelio (Nr.17). 
2. Jei yra kondensacijos, ištraukite oro vamzdelį iš purkštuvo ir leiskite kompresoriui veikti, 
kol pasišalins visa drėgmė su oro srautu (bet ne ilgiau nei 20 minučių!). Tokiu būdu 
išvengsite bakterinio užkrėtimo, kurį sukelia likutinė drėgmė. 
3. Nevalykite oro vamzdelio tirpikliais ar dezinfekuojančiais valikliais. Jei oro vamzdelio 
išorė nešvari, nuvalykite šiek tiek vandeniu ir švelnia valymo priemone sudrėkinta šluoste. Jei 
oro vamzdelis yra nešvarus, jį reikia pakeisti. 
 
4.2. Dezinfekcija 
 
1. Prieš dezinfekuodami purkštuvo dalis, atlikite šiuos veiksmus pagal skyrių „4.1. Valymas“ 
2. Dezinfekcijai galite naudoti alkoholį ar kitas dezinfekcines purškiamąsias priemones 
alkoholio pagrindu. Siekiant užtikrinti saugias inhaliacijas kai prietaisas bus naudojamas kitą 
kartą, patikrinkite, ar ant jo neliko jokių dezinfekavimo priemonių likučių. 
3. Leiskite dalims išdžiūti apie 4 iki 5 val. Be to, purkštuvą reikia pakratyti, kad pasišalintų 
likę vandens lašai. 
 
 

ĮSPĖJIMAS 
Visada tinkamai išdžiovinkite visas dalis prieš sumontuodami. Po dezinfekcijos išdėliokite 
visas dalis ant sausos, švarios ir gerai sugeriančios skysčius šluostės ir leiskite joms išdžiūti. 
 
 
4.3. Filtro keitimas 
 
Jei yra matomų nešvarumų (pvz., spalvos pokyčių) ar drėgmės, ne vėliau kaip kas 60 dienų, 
reikia pakeisti oro filtrą (Nr.2). 
Todėl atlikite tokius veiksmus: 
1. Išimkite oro filtro dangtelį (Nr.2) rodyklės kryptimi: 
 

 
 
2. Išimkite seną oro filtrą, pvz., su nauju dantų krapštuku. 
3. Įdėkite naują oro filtrą ir oro filtro dangtelį atgal į vietą. 
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ĮSPĖJIMAS 

• Naudokite tik originalius MEDISANA oro filtrus, kurie tinka šiam prietaisui. 
• Filtro neplaukite. 

 
 
4.4. Tarnavimo laikotarpis 
 
Jei prietaisas naudojamas 10 kartų per dieną kas 20 minučių inhaliacijoms kambario 
temperatūroje (25 °C), numatomas kompresoriaus eksploatacijos laikas yra 3 metai. Priedų 
tarnavimo laikotarpis yra kitoks: 
 
• Purkštuvas: 100 dienų 
• Kandiklis/nosies antgalis: 3 mėn. 
• Oro vamzdelis: 1 metai 
• Oro filtras: 2 mėn. 
• Kaukė: 1 metai 
 
4.5. Gedimų šalinimas 
Problema Galima priežastis Sprendimas 

Prietaisas blogai 
veikia įjungus 

Prietaisas netinkamai 
įjungtas į maitinimo 
tinklą. 

Išjunkite prietaisą ( padėtis „O“) ir prijunkite 
kištuką į atitinkamą lizdą. Nenaudokite 
ilginamųjų laidų. Įjunkite prietaisą. 

Nevyksta 
purškimas 

Garintuvo galvutės 
(Nr.14) nėra arba ji 
purškia per mažai vaistų 
į purkštuvo talpą. 

Teisingai sumontuokite purškimo rinkinį. 
Įpilkite vaistų (min. 2 ml/maks. 10 ml) į 
purkštuvo talpą. 

Nevyksta 
purškimas arba 
purškimas labai 
silpnas  

Inhaliatoriaus rinkinys 
netinkamai sumontuotas 
arba pasuktas netinkamu 
kampu. 

Atlikite 3.1 skyriuje „Pasiruošimas inhaliacijai“ 
nurodytus veiksmus. Atkreipkite dėmesį, kad 
prietaisas neturi būti pakrypęs didesniu nei 45° 
kampu bet kuria kryptimi. 

Nevyksta 
purškimas arba 
purškimas labai 
silpnas 

Susilankstęs arba 
pažeistas, netinkamai 
sumontuotas oro 
vamzdelis. 

Patikrinkite ar prie kompresoriaus ir purkštuvo 
rinkinio teisingai prijungtas oro vamzdelis. 
Įsitikinkite, kad oro vamzdelis nesusilankstęs, 
nesusinarpliojęs ar nesulenktas. Jeigu reikia, 
pakeiskite pažeistą oro vamzdelį. 

Prietaisas labai 
įkaito. 

Prietaisas yra uždengtas 
arba buvo naudojamas 
ilgiau nei 20 minučių. 

Prietaiso negalima uždengti. Leiskite prietaisui 
atvėsti bent 40 min. 

 
4.6. Saugiklių pakeitimas (inhaliatoriui IN 550).  
IN 550 inhaliatoriaus kompresoriuje yra du saugikliai (F1AL tipo, 250 V ~), skirti apsaugoti 
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elektrinius komponentus. Įsitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas tik prie elektros tinklo, 
kuris atitinka saugiklius (art. 54530 specifikacijas rasite skyriuje 4.9. „Techniniai duomenys“. 
Jei reikia pakeisti saugiklius, atlikite toliau aprašytus veiksmus: 

 1. Atidarykite maitinimo laido skyriaus dangtelį 
(Nr.9) kompresoriaus gale. 

 2. Sukdami saugiklio dangtelį prieš laikrodžio 
rodyklę (pvz. atsuktuvu) ir tuo pačiu metu 
spausdami į vidų (žr. šalia esantį ženklinimą), 
atidarykite saugiklių kameras. 

 3. Pakeisti senus saugiklius tos pačios rūšies  
 naujais saugikliais ir uždarykite dangtelį.  
 

4.7. Direktyvos/normos 
 
Šis prietaisas atitinka EB direktyvos 93/42/EEB (Medicinos prietaisų direktyvos) ir Europos 
standarto EN 13544-1 nuostatas: terapinė respiracinė įranga –  
1 dalis: Inhaliacijos sistemos ir jų komponentai. 
Elektromagnetinis suderinamumas. Prietaisas atitinka EN 60601-1-2 elektromagnetinio 
suderinamumo standartą.  
 
4.8. Išmetimas 
 
Šio gaminio negalima išmesti su visomis buitinėmis šiukšlėmis. Vartotojai turi priduoti visus 
nebenaudojamus elektrinius arba elektroninius prietaisus, nesvarbu, ar jų sudėtyje yra 
nuodingų medžiagų, į savivaldybės ar komercinį surinkimo punktą, kad jie būtų utilizuoti 
aplinkai nekenkiančiu būdu. Dėl papildomos informacijos susiekite su artimiausiu platintoju 
ar vietine valdžia. 
 
4.9. Techniniai duomenys  
Pavadinimas ir modelis: MEDISANA inhaliatorius IN 500 (Art. 54520) 
Pavadinimas ir modelis: MEDISANA inhaliatorius IN 550 (Art. 54530) 
Maitinimas: 230 V~ 50 Hz. 
Energijos sąnaudos: 60 W Garų srautas: 4 – 7 l/min  
Didžiausias talpos tūris: 10 ml  
Dalelių dydis: < 5 µm  
Min. purškimas: 0,2 ml/min. 
Triukšmo lygis: < 55 dB 
Kompresoriaus slėgio intervalas: > 205 kPaVeikimo slėgio intervalas: 100 – 190 kPa 
Veikimo sąlygos: +10°3 – +40°3, rel. drėgnumas < 85 % 
Laikymo sąlygos: -10°3 – +40°3, rel. drėgnumas < 95 % 
Svoris: maždaug 1,3 kg (Art. 54520) / 2,0 kg (Art. 54530) 
Matmenys (i x p x a): maždaug 19,5 x 13,5 x 9,2 cm (Art. 54520) 33 x 20 x 13,8 cm (Art. 54530) 
Atsarginės detalės: 
Art. 54525 Oro filtras ir purkštuvas 
Art. 52526 Kandiklis ir nosies antgalis  
Art. 52527 Oro vamzdelis  
Art. 52528 Vaikų kaukė  
Art. 52529 Suaugusiųjų kaukė 
 
Pagal mūsų nuolatinio gaminių tobulinimo politiką mes pasiliekame teisę daryti techninius ir 
optinius pakeitimus be išankstinio įspėjimo. 
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5. Garantija 
 

Jei turite klausimų apie garantiją, kreipkitės į vietinį platintoją arba pardavėją. Jei turite grąžinti 
prietaisą, prašome pridėti jo pirkimo kvito kopiją ir nurodyti defektus. 
 
Taikomos tokios garantinės sąlygos: 
1. Garantinis MEDISANA produktų laikotarpis yra 3 (trys) metai nuo pirkimo datos. Jeigu 

kreipsitės dėl garantinio remonto, ant pardavimo čekio arba sąskaitos faktūros turi būti 
nurodyta prietaiso įsigijimo data. 

2. Medžiagų ar gamybos defektai bus pašalinti nemokamai per garantinį laikotarpį. 
3. Dėl garantinio remonto prietaiso ir jo atsarginių dalių garantinis laikotarpis nepratęsiamas. 
4. Garantija neapima: 
a) žalos, kuri atsirado dėl netinkamo prietaiso naudojimo, pavyzdžiui, naudojimo instrukcijų 

nesilaikymo. 
b) žalos, kuri atsirado prietaisą remontuojant ar kitaip jį keičiant pačiam pirkėjui arba įgaliojimų 

neturinčioms trečiosioms šalims. 
c) žalos, kuri atsirado transportuojant prietaisą iš gamintojo vartotojui arba vežant į paslaugų 

centrą. 
d) įprastai nusidėvintiems priedams. 
5. Atsakomybė už tiesioginius arba netiesioginius prietaiso sukeltus pasekminius nuostolius 

netaikoma, net jei pačiam prietaisui garantinės pretenzijos yra priimtos. 
 
GAMINTOJAS: MEDISANA AG Jagenbergstrasse 19 41468 NEUSS Vokietija 
PLATINTOJAS: UAB „Mobili Baltija“, Totorių g. 3, 44237 KAUNAS, LIETUVA. Tel. 
(d.d. 9-17val.) 8-645-77199. 

 


