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HASZNÁLAT

ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSE (1. ábra)
1 KOMPRESSZOR.

7.4 INHALÁTOR ALJA.

2 ELEKTROMOS KAPCSOLÓ.

7.5 INHALÁTOR CSATLAKOZÓ.
8 FELNŐTT MASZK LD-N041.

3 KOMPRESSZOR CSATLAKOZÓ.

LD-221C
HU KOMPRESSZOROS INHALÁTOR LD SOROZAT. Használati utasítás.
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3. ábra
Az adagoló típusától függően, a különböző méretű részecskék aeroszol eloszlása a
következő:
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4. ábra
Lélegzet-aktivált inhalátor.

4 BEMENETI NYÍLÁS.

9 GYERMEK MASZK LD-N040.

5 SZÖGTARTÓ AZ INHALÁTORHOZ.

10 SZÁJ CSUTORA.

6 SZŰRŐ FOGLALAT.

11 INHALÁCIÓS CSŐ LD-N051.

7 INHALÁTOR LD-N105.

12 ADAGOLÓ «C» (PIROS) LD-N003.

7.1 INHALÁTOR FELSŐ RÉSZE.

13 ADAGOLÓ «A» (SÁRGA) LD-N001.

7.2 ADAGOLÓ «B» (KÉK) LD-N002.

14 INHALÁCIÓS SZŰRŐ.

7.3 FÚVÓKA.

INHALÁCIÓS TERÁPIA - Ml IS AZ?
A nebulátor egy aeroszol előállítására és porlasztására szolgáló eszköz. A “nebulátor” szó a latin “nebula”ból ered, amelynek jelentése (köd, felhő) és először 1874-ben használták egy olyan eszközre, amely egy
folyadékot orvosi céllal alakít aeroszollá. Az egyik első hordozható “aeroszol készülékset” J. Sales-Girons
készítette 1859-ben. Az első inhalátorokat gözborotvára csatlakoztatva használták és fenyögyanták
(kolofóniumok) és fertözésgátló anyagok tuberkulózisban szenvedő betegekkel történő belélegeztetésére használták. Manapság, a “nebulátor” helyett az “inhalátor” szó gyakrabban használatos.
Az Inhalációs terápia célja, hogy a légutakat gyorsan terápiás adagú aeroszol állapotú készítménnyel
lássa el. Az aeroszol folyamatos, több percen át tartó adagolása, nagy gyógyszer koncentrációt hoz létre
az alsó és a felső légutakban és a tüdőben, és kicsi a valószínűsége annak, hogy bármilyen mellékhatást
váltana ki. Illetve, hatékony hörgő tágulatot (bronchodilatáció) érünk el, és elkerülhető a kórházba utalás
vagy csökkenthető a kórházi tartózkodás ideje.
A Little Doctor International (S) Pte. Ltd. az LD-221C inhalátor használatát ajánlja, mert az a gyógyszerek
széles körével használható, kevés a visszamaradó inhalációs oldat mennyisége, megbízható és egyszerű a
használata. Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta.
ÁLTLÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
A nagynyomású LD inhalátort a légutak és a tüdő gyógyszeres aeroszol oldattal történő kezelésére tervezték
klinikai és otthoni használatra.
A használati utasítás célja biztosítani a felhasználó számára kompresszoros LD inhalátor biztonságos és
hatékony működését.
Az eszköz áll egy légkompresszorból és egy inhalátorból (aeroszol képző kamra) A légkompresszor, a be/ki
kapcsoló és a légszűrő egyetlen tokban egyesül. A légkompresszorból, a sűrített levegőadagolása egy csövön
keresztül történik az inhalátorhoz, ahol az aeroszol képződik. A kompresszor hűtését az eszköz belsejébe
juttatott levegő biztosítja.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A termék helyes használata érdekében mindig be kell tartani az alapvető biztonsági szabályokat, beleértve
a jelen használati útmutatóban felsorolt figyelmeztetésekkel és megjegyzésekkel.
FIGYELMEZTETÉS
● Használat előtt kérdezze meg az orvostól vagy a mentőorvostól, hogyan kell használni a gyógyszert.
● Nem szabad a bekapcsolt készüléket takaróval, törülközővel vagy más tárggyal letakarni. Ez a készülék
túlhevülését vagy hibás működését eredményezheti.
● Nem szabad a készüléket olyan helyen használni, ahol gyúlékony gáznak vagy gőzöknek lehet kitéve.
● Nem szabad ásványvizet használni a gyógyszerporlasztóban inhalálás céljából.
● Minden használat után mindig el kell távolítani a maradék gyógyszert a gyógyszertartályból. Az inhalálás során minden egyes alkalommal friss gyógyszert kell használni.
● Ne hagyja a készüléket és annak elemeit szélsőséges hőmérséklet vagy páratartalom változás hatásának,
például az autóban forró hónapokban vagy közvetlen napsütésnek kitett helyeken.
FIGYELEM
● A készüléket egyhuzamban legfeljebb 20 percig használja és várjon 40 percet a készülék újbóli
használatba vétele előtt.
● Állandó felügyeletet kell tartani, ha a készüléket csecsemők, gyermekek vagy fogyatékos személyek
használják, vagy a készüléket a közelükben használja.
● Semmilyen tárgyat sem szabad a készülékbe helyezni
● Győződjön meg róla, hogy a levegőszűrő tiszta. Ha megváltozik a levegőszűrő színe vagy azt 60 napig
nem használta, cserélje ki a szűrőt.
● Győződjön meg róla, hogy a levegőszűrő tiszta. Ha megváltozik a levegőszűrő színe vagy azt 60 napig
nem használta, cserélje ki a szűrőt.
● A készülék minden egyes használata előtt ellenőrizze a kompresszort (főegységet) és a gyógyszerporlasztó részeit. Győződjön meg róla, hogy egyik eleme sem sérült, a fúvóka és a légtömlő nincs eldugulva, a

kompresszor megfelelően működik.
● Nem szabad a készüléket behajlított légtömlővel használni.
● Nem szabad elzárni a levegőszűrő fedelét.
● Nem szabad módosítást végrehajtani a deflektorban, a gyógyszertartály fúvókájában vagy a gyógyszerporlasztó bármely elemében.
● Nem szabad egyszerre 10 ml-nél több gyógyszert önteni a gyógyszertartályba.
● Nem szabad a készüléket 40° C-ot meghaladó hőmérsékleten használni.
● A gyógyszerporlasztó legfeljebb addig dönthető meg, hogy az inhalációs kamra dőlésszöge ne haladja
meg a 45° C-t. Ellenkező esetben a gyógyszer a szájüregbe folyhat.
● A készülék használata során ne rázza fel az inhalációs kamrát.
● Ne tegye ki a kompresszort és a készülék elemeit erős rázkódásnak, pl. földre esés.
● Ez a készülék kizárólag emberek általi használatra szolgál.
● A készüléket kizárólag a jelen útmutatóban felsorolt célokra szabad használni. Ne használjon gyártók
által nem javasolt tartozékokat.
● A készüléket, annak részeit és elemeit, valamint az opcionális tartozékokat a helyi jogszabályok szerint
kell semlegesíteni. A helytelen ártalmatlanítás környezetszennyezést okozhat.
● Győződjön meg róla, hogy a légtömlő megfelelően van rögzítve és nem válik le a készülékről
(főegységről) és az inhalációs kamráról. A légtömlő csatlakoztatásakor enyhe erőkifejtéssel csavarja rá
légtömlőt a csatlakozóra, hogy elkerülje a légtömlő leválását a készülék használata során.
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
● Győződjön meg róla, hogy ne kerüljön a folyadék a kompresszorra (főegységre) és a tápkábelre a használat
során.
● Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a tápegységet a hálózati feszültségből nedves kézzel.
● Ne merítse a kompresszort (főegységet) vízbe vagy más folyadékba.
● Ne öntsön vizet vagy más folyadékot a kompresszorra. Ezek a készülékek nem vízállóak. Ha folyadék jut
ezekhez a készülékekhez, húzza ki a tápkábelt a hálózati fészültségből és azonnal távolítsa el a folyadékot
gézzel vagy más nedvszívó anyaggal.
● Ne használja és ne tárolja az egységet magas páratartalmú és szabadtéri helyeken. Tartsa be a javasolt
hőmersékletet és páratartalmat.
● Ne terhelje túl a hálózatot. Csak megfelelő feszültségű hálózathoz csatlakoztassa a készüléket.
● Ne használjon hosszabbítókábelt. Csatlakoztassa a tápegységet közvetlenül a hálózati feszültséghez.
● A készülék használata után húzza ki a tápegységet a hálózati feszültségből. Ne hagyja a készüléket felügyelet
nélkül.
● A készülék minden tisztítása előtt húzza ki a tápegységet a hálózati feszültségből.
● Használat előtt olvassa el a tartozékok használati útmutatóját.
● Helyezze el a MEDIKAI VILLAMOS BERENDEZÉST úgy, hogy könnyen leválasztható legyen az áramforrásról.
● A tápkapcsoló a készülék áramforrásról való leválasztására szolgál.
● A tápkapcsoló menetiránya megfelel a Nemzetkőzi Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 60447 követelményeinek.
KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
● A készülék gyermekektől és állatoktól elzárt helyen tárolandó. A készülék apró elemeket tartalmazhat,
lenyelés veszélye.
● Nem szabad a tisztítóoldatot a gyógyszerporlasztó elemeiben hagyni. Fertőtlenítés után forró csapvízzel
meg kell mosni a gyógyszerporlasztó elemeit.
● Minden használat után mossa meg, majd mosás után azonnal szárítsa meg a gyógyszerporlasztó
elemeit.
● A szájrész csövet nem szabad mosatlanul, vagy nedves tárolni. Ez baktériumos fertőzést vezethet.
● A készüléket és a tartozékokat tiszta, biztonságos helyen kell tárolni.
● Nem szabad a gyógyszerporlasztót gyógyszertartályba öntött gyógyszerrel hordozni, tárolni.
● A készüléket, valamint a gyógyszerporlasztó egyik elemét sem szabad mikrohullámú sütőben szárítani.
● Nem szabad tápvezetéket a készülék (és a főegység) köré tekerni.
Az alábbi karbantartási és javítási műveleteket kizárólag a gyártó vagy a forgalmazó által megjelölt
szakember végezheti el.
SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

FELELŐS

Cserélje ki az inhalációs csövet

Felhasználó

Cserélje ki a használt elemet

Felhasználó

Cserélje ki a levegőszűrőt

Felhasználó

Tisztítsa meg a készülék felületét

Felhasználó

Mindennapi tisztítás és fertőtlenítés

Felhasználó

Minden elemet, amelyek javítása vagy cseréje készülékben
A forgalmazó vagy a gyártó márkaszervize
való beavatkozást igényel

FIGYELMEZTETÉS:
● Tilos a készülék végrehajtott módosítás a gyártó engedélye nélkül.
● Do not service or maintenance the device while in use with the patient.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
● Rendszeresen tisztítsa a készüléket és annak tartozékait. Javasoljuk az összes tartozékot 3%-os
hidrogén-peroxid oldattal és 0,5% mosószer oldattal (pl. mosóporral) áttörölni. Ezt követően mossa meg
alaposan a gyógyszerporlasztót folyó csapvízben. A szájrész 10 perc forralással vagy maximum 150 ° C
hőmérsékleten fertőtleníthető. A kezelés végeztével száraz törlőkendővel törölje szárazra a készülék összes
elemét.
● Rendszeresen ellenőrizze a szűrő szennyeződését és szükség esetén cserélje ki. A SZŰRŐK CSERÉJE
ÉVENTE LEGALÁBB EGYSZER JAVASOLT.
● A készülék javítása kizárólag márkaszervizben végezhető.
● A garancia lejárta után rendszeresen ellenőrizze márkaszervizben a készülék műszaki állapotát. A
készüléket, annak részeit és elemeit a helyi jogszabályok szerint kell semlegesíteni. A készülék ártalmatlanításával kapcsolatosan a gyártó semmilyen különleges feltételt nem határozott meg.
HASZNÁLAT
Előkészület az inhalációhoz.
FONTOS: A készülék első használata előtt szükséges azt teljesen megtakarítani, a «ÁPOLÁS, TÁROLÁS,
JAVÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS» című fejezet 1. bekezdésében leírtak szerint».
1. Az inhalátort helyezze maga elé az asztalral Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva (az elektromos
kapcsoló «O» állásban), és, hogy a hálózati kábel ne legyen bedugva a csatlakozóaljzatba!
2. Távolítsa el az inhalátor tetejét az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva azt!(2a. ábra).
3. Állítsa be a kívánt adagolást! Az inhalátort a gyárban a «B» adagolásra állítják, amelynek a színe kék. Ez
a teljes légút kezelésére alkalmas.
A felső légútra nagyobb hatást kifejtő gyógyszerekhez állítsa a készüléket, a kék helyett, a piros adagolásra
«C».
Ha az alsó légútra akar nagyobb hatást kifejteni, állítsa az adagolót az «A», sárga jelre, ami kettő részből áll
(2. ábra, a számok az összeszerelés sorrendjét jelölik)! A különböző méretű részecskék tömegeloszlását a
különböző fúvókák esetén a 3. ábra mutatja.
4. Töltse fel az inhalátor alját inhalációs oldattal! Az adagolás nem haladhatja meg az orvosa által javasolt
mennyiséget. Az inhalációs oldat mennyiségét a tartály oldalán rovátkák jelölik. A tartály maximális
űrtartalma 10 ml.
5. Rögzítse a készülék tetejét az óramutató járásával egyező irányba forgatva azt!
6. Helyezze fel az inhalációs szájcsutorát az inhalátor tetején lévő csatlakozóra! (2c. ábra).
Az inhaláció típusától függően használjon szájcsutorát, fúvókát vagy maszkot!
A maszk közvetlenül az Inhalátor felső részéhez csatlakozik. Amikor szájcsutorát vagy a fúvókát használ,
akkor azokat a csatlakozón keresztül csatlakoztassa!
Tartsa függőlegesen az Inhalátort!
FONTOS: Azt javasoljuk, hogy minden beteg saját szájcsutorát, maszkot és/ vagy fúvókát használjon.
7. Csatlakoztassa az tápkábelt egy elektromos csatlakozóaljzathoz.
8. Csatlakoztassa az inhalációs cső egyik végét a kompresszor csőcsatlakozásához a másikat pedig az
Inhalátor csatlakozásához.
9. A kapcsoló «l» állásba állításával kapcsolja be az Inhalátort! AZ INHLÁTOR HASZNÁLATRA KÉSZ.
AZ INHALÁCIÓ VÉGREHAJTÁSA.
Egy kezelés hossza nem haladhatja meg a 20 percet. Az inhaláció hosszát illetően kérje kezelőorvosa
tanácsát!
Az inhaláció alatt mindig maradjon nyugodt és ellazult! A légzés legyen lassú és nyugodt, hogy a készítmény jól megtöltse a tüdőt és a hörgők alsóbb szakaszait.
Rövid időre tartsa vissza a lélegzetét és lassan lélegezzen ki! Ne próbáljon meg túl gyorsan lélegezni!
Tartson szüneteket, ha úgy érzi, hogy szüksége van rá!
LÉLEGZET-AKTIVÁLT INHALÁTOR (4. ábra)
Az inhalátor speciális kialakítása, ami a kamrák egy bizonyos módon történő egymáshoz csatlakoztatásából
áll különböző levegőáramlást tesz lehetővé a belégzés és a kilégzés alatt.
Ez biztosítja a lehető legnagyobb mértékű levegőáramlás elérését a legnagyobb mértékű aeroszol koncentrációval együtt a belégzéskor és csökkenti az aeroszol veszteséget a kilégzéskor. Az inhalálás hatékonysága
a lélegzet-aktivált inhalátorral jelentősen megnő.
AZ INHALÁLÁS BEFEJEZÉSE
Amikor az inhalációs oldat elfogy és lejár az orvos által javasolt inhalációs időtartam, kapcsolja ki az eszközt
a billenő kapcsoló «O» állásba történő kapcsolásával és húzza ki az eszközt!
AA készülék minden használata után, a visszamaradó készítményt el kell távolítani a készülékből. Tisztítsa
és mossa meg az eszközt az ÁPOLÁS, TÁROLÁS, JAVÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS című fejezet 1. bekezdésében
leírt módon!

FŐBB MŰSZAKI ADATOK
Model
Típus

LD-221C
Kompresszoros
inhalátor
Névleges feszültség
AC 230V, 50Hz, 0.6A
Extrém nyomás
205Kpa~400Kpa
Szabad áramlási tartomány ≥10L/min
Nebulizáló nyomás
70Kpa~190Kpa
Zaj szint, (vagy kisebb)
≤ 65dB
Maximális kapacitás
10ml
Porlasztás mértéke, megközelítőleg
Inhaláció adagoló «A» LD-N001 0.31 ml/min.
Inhaláció adagoló «B» LD-N002 0.43 ml/min.
Inhaláció adagoló «C» LD-N003 0.50 ml/min.
Részecske méret (ММАD)
Inhaláció adagoló «A» LD-N001 3.5 mkm
Inhaláció adagoló «B» LD-N002 4.0 mkm
Inhaláció adagoló «C» LD-N003 5.0 mkm.

Maximális folyamatos üzemidő
Hűtési idő
Működési körülmények
Hőmérséklet, °C
Relatív páratartalom, % Rh/
légköri nyomás
Tárolási és szállítási feltételek
Hőmérséklet, °C
Relatív páratartalom, % Rh/
légköri nyomás
Méret (elektromos blokk)
Nettó súly, nem több mint
Szennyezési fok
Túlfeszültségi kategória
Magas magasságok (m)
Év és hónap a gyártás

20 perc
40 perc
10°C ~ 40°C,
95% és alacsonyabb/
860~1060hPa
10°C ~ 40°C,
95% és alacsonyabb/
500~1060hPaC
140 х 90 х 190
1255 g
fok 2
kategória II
2000m
Év és hónap a gyártás az egység
test alján sorszámmal történik az
“A” jel után

A jelen kézikönyv felülvizsgálati dátuma az utolsó oldalon EXXX / YYMM / NN, ahol YY az év, az MM a hónap és
NN a felülvizsgálat száma. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül módosíthatók a termék működésének és
minőségének javítása érdekében.
HIBAELHÁRÍTÁSI TIPPEK
A tápfeszültség bekapcsolásakor nincs áram az egységben:
● Kapcsolja le az elektromos kapcsolót! Csatlakoztassa a csatlakozódugót egy elektromos csatlakozóaljzathoz! Kapcsolja be az eszközt!
Nincs porlasztás vagy nagyon gyenge a porlasztás, amikor az áramot bekapcsolja:
● Tegyen megfelelő mennyiségű, előirt gyógyszert a gyógyszeres tartályba!
● Ellenőrizze, hogy az inhalátor helyesen van-e összeszerelve és, hogy az inhalációs tartozék helyesen van-e
csatlakoztatva!
● Helyesen tartsa az inhalátort! Ne döntse meg az inhalátort annyira, hogy annak dőlésszöge nagyobb legyen 45
foknál!
● Ellenőrizze, hogy a cső helyesen legyen csatlakoztatva a kompresszorhoz és az inhalátorhoz!
● Ellenőrizze, hogy a levegőcső ne legyen összehajtva vagy megtörve! Ellenőrizze, hogy van-e valamilyen sérülés a
csövön! Cserélje le a levegő csövet, ha az megsérült! .
A készülék nagyon meleg:
● Használat közben semmivel se fedje le a kompresszort! Kapcsolja le az eszközt! Az eszköz ismételt
használatba vétele előtt várjon 40 percet!
GARANCIA
Erre az LD termékre a garanciajegyben meghatározott idejű garancia érvényes. A garancia nem vonatkozik
a fogyó eszközökre (maszkok, száj csutorák, inhalációs csövek stb.). A garanciális kötelmeket az egység
értékesítésekor a vevőnek átadott garanciajegy tartalmazza. A garanciális karbantartásokat végző szervezetek
címeit a garanciajegy tartalmazza.
Készült a Little Doctor International (S) Pte.Ltd. (35 Selegie Road #09-02 Parklane Shopping Mall, Singapore
188307, levelezési cím: Yishun Central P.O. Box 9293 Singapore 917699) ellenőrzése alatt és számára.
Gyártó: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic &amp; Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People’s Republic of China).
Forgalmazó az Európai Unióban: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland,
phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl).
Részletes információ a honlapon: www.littledoctor.sg
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