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Úvod  
Děkujeme, že jste si koupili pístový inhalátor DEPAN 01001011. Jedná se o kompaktní 
zdravotnický přístroj určený k efektivnímu dodávání předepsaného lékařem léku do plic. 
Správné používání a údržba přístroje zajistí spolehlivý provoz po mnoho let. Produkt byl 
navržen takovým způsobem, aby účinně podporoval léčbu astmatu, alergií a jiných 
onemocnění dýchacích cest. Přístroj vytváří proud vzduchu procházející průhlednou hadičkou 
do nebulizátoru (rozprašovač na léčivo určené k inhalaci). Během vstupu do nebulizátoru 
vzduch přemění předepsané léčivo na rozprášenou mlhu pro usnadnění inhalace. Pro 
správnou funkci přístroje potřebujete příslušenství, které je součástí soupravy, v souladu s 
EN13544-1. Pístový inhalátor DEPAN model 01001011 je zdrojem stlačeného vzduchu pro 
lékařské účely a je určen pro použití v domácích podmínkách zdravotní péče. Doporučujeme 
vám, abyste si tuto příručku důkladně přečetli a seznámili se s funkcemi inhalátoru. Tento 
přístroj by měl být používán pouze k určenému účelu. 
Před použitím přístroje doporučujeme, abyste si pozorně přečetli tuto příručku a uschovali ji 
pro budoucí použití. 

Bezpečnostní informace 
Pro zajištění správného používání přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní pokyny, 
včetně varování a pokynů uvedených v této příručce. 

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY POUŽÍVÁNÉ V TOMTO NÁVODU  

 VÝSTRAHY 
Označují potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude 
zabráněno, by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

 POZOR 

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude 
zabráněno, může vést k lehkému, nebo středně těžkému zranění 
uživatele pacienta, k poškození přístroje, nebo jiného majetku. 

 
Obsluha přístroje 

 Před použitím přístroje si přečtěte všechny informace obsažené v návodu a všechny další 
informace připojené k obalu. 

 Pokud jde o druh, dávku a způsob podání léku, přísně postupujte podle pokynů svého 
lékaře nebo jiného oprávněného zdravotnického pracovníka. 

 Nezakrývejte ventilační otvory na spodní straně přístroje. Neumisťujte přístroj na místo, 
kde by během jeho činnosti mohlo dojít k zakrytí ventilačních otvorů. To může způsobit 
přehřátí nebo nesprávný provoz kompresoru. 

 Při používání spotřebiče nezakrývejte kompresor přikrývkou, ručníkem nebo jinými 
předměty. To může způsobit přehřátí nebo nesprávný provoz kompresoru. 

 Nepoužívejte přístroj tam, kde by mohl být vystaven hořlavým plynům nebo výparům. 
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V inhalátoru nepoužívejte tekoucí ani minerální vodu. 

 Po zakoupení, před prvním použitím výrobku, důkladně vyčistěte a dezinfikujte soupravu 
nebulizátoru, náustek a masky. 

 Pokud se přístroj delší dobu nepoužíval, je třeba před dalším použitím inhalační soupravu, 
náustek a masku pečlivě vyčistit a dezinfikovat. 

 Po každém použití odstraňte z přístroje všechny zbytky léčivého přípravku. Při každém dalším 
použití přístroje použijte novou dávku léku. 

 

 Když přístroj používají děti nebo osoby se zdravotním postižením, nebo když tyto osoby budou 
poblíž, mělo by se jim věnovat náležitou péči. 

 Do kompresoru nedávejte žádné předměty. 

 Ujistěte se, že je vzduchový filtr čistý. Když vzduchový filtr změnil barvu nebo nebyl používán po 
dobu 30 dnů, vyměňte jej. 

 Nepoužívejte přístroj bez filtru. 

 Ujistěte se, že je inhalační souprava správně sestavena, vzduchový filtr je správně nainstalován a 
vzduchová hadička je řádně připojena ke kompresoru a k inhalační soupravě. Pokud není vzduchová 
hadička správně připojena, může během provozu unikat vzduch.  

 Před každým použitím přístroje zkontrolujte komponenty kompresoru (hlavní jednotku) a 
nebulizátoru. Ujistěte se, že nejsou poškozeny žádné části, tryska a vzduchové hadičky nejsou 
ucpané a kompresor pracuje správně.. 

 Nepoužívejte přístroj, pokud je vzduchová hadička ohnutá. 

 Nezakrývejte kryt vzduchového filtru. 
 Neměňte polohu přepážky, trysky v nádobě na léčivo (lékovka) ani v žádné jiné části sady inhalátoru 

Nezakrývejte kryt vzduchového filtru. 

 Nedávejte do lékovky více než 6 ml léku. 

 Přístroj nesmí být používán při teplotách vyšších než +40°C. 

 Inhalační soupravu nenaklánějte v úhlu větším než 45 °. Lék by vám mohl vytéct do úst. 

 Při používání přístroje netřepejte soupravou inhalátoru. 

 Nevystavujte kompresor ani žádné jiné součásti silným nárazům, například způsobeným pádem na 
zem. 

 Přístroj je určen pouze pro lidi. 

 Přístroj a jeho součásti nerozebírejte ani neopravujte sami. 

 Přístroj by měl být používán pouze k určenému účelu. Nepoužívejte přístroj k žádným jiným účelům. 

 Likvidace přístroje, součástí a volitelného příslušenství by měla být prováděna v souladu s platnými 
místními předpisy. Likvidace způsobem, který není v souladu s předpisy, může způsobit znečištění 
životního prostředí.  

 
 
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. Používání dílů a příslušenství, které nejsou 
schváleny pro použití s přístrojem, může způsobit jeho poškození. 

 Jakékoli změny nebo úpravy neschválené výrobcem nebo distributorem zruší platnost záruky. 
 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
 

 Nezasunujte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky a nevytahujte ji mokrýma rukama. 
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 Kompresor (hlavní jednotku) neponořujte do vody ani do jiné kapaliny. 

 Dejte pozor, abyste kompresor ani napájecí kabel nezaplavili vodou nebo jinou tekutinou. Kompresor 
a napájecí kabel nejsou vodotěsné. Pokud jsou tyto díly zaplaveny kapalinou, okamžitě vyjměte 
zástrčku ze zásuvky a tekutinu otřete obvazovou gázou nebo jiným měkkým savým materiálem. 

 Přístroj by neměl být používán ani skladován ve vlhkých místnostech, např. v koupelně. Přístroj lze 
používat pouze v případě dodržování doporučených provozních podmínek teploty a vlhkosti. 

 Nepoužívejte mobilní telefony v blízkosti přístroje. Může to způsobit jeho poruchu. 

 Nepřetěžujte elektrické zásuvky.Přístroj by měl být připojen pouze k elektrické zásuvce s příslušným 
napětím. 

 Nepoužívejte prodlužovací kabely. Napájecí kabel by měl být připojen přímo k elektrické zásuvce. Po 
použití přístroje odpojte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním spotřebiče vyndejte zástrčku  ze zásuvky. 
 

Údržba a skladování 

 Přístroj by měl být skladován mimo dosah dětí. Přístroj může obsahovat malé součástky, které mohou 
být spolknuty. 

 Nenechávejte čisticí roztok uvnitř žádné části inhalátoru. Po dezinfekci opláchněte všechny díly 
inhalátoru horkou, čistou vodovodní vodou. 

 Po každém použití omyjte díly inhalátoru. Po omytí díly ihned osušte. 

 Neskladujte vzduchovou trubici, ve která zůstává vlhkost nebo zbytek léků. To může způsobit infekci v 
důsledku výskytu bakterií. 

 Přístroj a všechny jeho součásti by měly být skladovány na čistém a bezpečném místě. 

 Nepřenášejte ani neskladujte inhalátor se zbytkem léku v lékovce. 

 Přístroj a žádné díly inhalátoru  neumisťujte ani nesušte v mikrovlnné troubě. 

 Neomotávejte napájecí kabel kolem inhalátoru (hlavní jednotky). 
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Komponenty: 

 
Náustek Vzduchová 

hadička 
Maska pro 

dítě 
Lékovka  Vzduchový 

filtr 
Maska pro dospělou 

osobu (opčně) 

 
Příprava přístroje k použití 

 
 Před prvním použitím produktu, po jeho zakoupení, důkladně vyčistěte a 

dezinfikujte soupravu nebulizátoru, náustek a masky. 
 Pokud přístroj nebyl delší dobu používán, vyčistěte a dezinfikujte soupravu 

nebulizátoru, náustek a masky před dalším použitím. 
 Ujistěte se, že je vzduchový filtr čistý. Pokud vzduchový filtr změnil barvu nebo nebyl 

používán po dobu 30 dnů, vyměňte jej. 
!

1. Vypněte napájení. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze O. 
2. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. 

 Nezasunujte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky a nevytahujte ji mokrýma 
rukama. 

  

Maska 

Vzduchová 
hadička 

Odvzdušňovač 

Vypínač 
napájení 

Ventilační otvory 

Kompresor 

Vzduchový filtr 
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 Nepřetěžujte elektrické zásuvky. Přístroj by měl být připojen pouze k elektrické zásuvce s 
příslušným napětím. 

  Nepoužívejte prodlužovací kabely. Napájecí kabel by měl být připojen přímo k zásuvce. 
 

3. Opatrně otočte nebulizační soupravu proti směru hodinových ručiček a zvedněte její horní část. 

4. Ujistěte se, že přepážka je správně umístěna v nádobě na léky. 

 Neměňte polohu přepážky, trysky v nádobě na lék ani v žádné jiné části soupravy pro nebulizátor.  

5. Dejte předepsané množství léků do zásobníku. 

 
  Pokud jde o druh, dávku a způsob užívání léku, striktně dodržujte pokyny svého lékaře nebo jiného 

oprávněného zdravotnického pracovníka. 

 Dejte pozor, abyste kompresor ani napájecí kabel nezaplavili vodou nebo jinou tekutinou. 
Kompresor a napájecí kabel nejsou vodotěsné. Když na tyto součásti vylijete tekutinu, okamžitě 
odpojte napájecí zástrčku a odstraňte tekutinu gázou nebo jiným měkkým savým materiálem. 

 V inhalátoru nepoužívejte tekoucí ani minerální vodu. 

 Nedávejte do lékovky více než 6 ml léku. 

6. Soupravu nebulizátoru sestavte jemným otočením jeho horní a spodní části ve směru 
hodinových ručiček. Ujistěte se, že obě části spolu dobře zapadají. 

7. Nasaďte vhodné inhalační příslušenství. 

Připojení vzduchové hadičky 

1. Upevněte konec vzduchové hadičky k přední straně kompresoru. 

2. Zasuňte druhý konec vzduchové hadičky k adaptéru pro přívod vzduchu na spodní straně sady 
nebulizátoru. 

POZOR: Při připojování vzduchové hadičky udržujte  sestavu nebulizátoru ve svislé poloze, aby se 
zabránilo úniku léků ze zásobníku. 

 Ujistěte se, že je nebulizační souprava správně sestavena, vzduchový filtr je správně nainstalován a 
vzduchová hadička je řádně připojena ke kompresoru a k nebulizační soupravě. Pokud není 
vzduchová hadička správně připojena, může během provozu unikat vzduch. 

 Nepoužívejte přístroj, pokud je vzduchová hadička ohnutá. 

3. Používejte držák soupravy nebulizátoru pro jeho dočasné přidržení.
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Používání přístroje 
 Nepoužívejte přístroj na místě, kde by mohl být vystaven hořlavým plynům nebo 

výparům. 
 Přístroj by neměl být používán ani skladován ve vlhkých místnostech, např. v koupelně. 

Přístroj může být používán pouze v doporučených provozních teplotách a vlhkosti. 
 Pokud přístroj používají děti nebo osoby se zdravotním postižením, nebo když tyto osoby 

budou poblíž, mělo by se jim věnovat náležitou péči. 

 Nepoužívejte mobilní telefony v blízkosti přístroje. Může to způsobit jeho poruchu. 
 Před každým použitím zkontrolujte kompresor (hlavní jednotka) a díly soupravy 

nebulizátoru. Ujistěte se, že nejsou poškozeny žádné části, tryska a vzduchové hadičky 
nejsou ucpané a kompresor pracuje správně. 

1. Postavte inhalátor do svislé polohy. 
 Nebulizační soupravu nenaklánějte v úhlu větším než 45 °. Lék by se mohl dostat do úst. 
 Při používání přístroje netřepejte soupravou inhalátoru. 

2. Zapněte napájení. Nastavte vypínač do polohy (I). 
POZOR: Kompresor začne pracovat. Zahájí se rozprašování a vytvoří se aerosol. Chcete-li 

nebulizaci zastavit, přepněte vypínač do polohy vypnuto (O). 
 Nezakrývejte ventilační otvory na bocích přístroje. Nedávejte přístroj na místo, kde 

by během jeho činnosti mohlo dojít k zakrytí ventilačních otvorů. To může způsobit 
přehřátí nebo nesprávný provoz kompresoru. 

 Při používání přístroje nezakrývejte kompresor přikrývkou, ručníkem nebo jinými 
předměty. To může způsobit přehřátí nebo nesprávný provoz kompresoru. 

 Nezakrývejte kryt vzduchového filtru. 
3. Inhalace by měla být prováděna pouze podle pokynů lékaře nebo jiného 

oprávněného zdravotnického pracovníka. 
Používání náustku 
Vložte náustek do úst. Nadechněte se léku, normálně dýchejte. 
Používání masky pro děti a dospělé 
Nasaďte si masku přes nos a ústa. Posuňte  elastický pásek za hlavu. Jemně zatáhněte za 
pásek, aby  maska perfektně přiléhala k obličeji. Inhalujte lék. 
Dýchejte normálně přes masku. 

4. Ukončete terapii. 
 Pokud jde o druh, dávku a způsob užívání léku, striktně dodržujte pokyny svého 

lékaře nebo jiného oprávněného zdravotnického pracovníka. 
5. Po ukončení terapie vypněte napájení. Vypínač by měl být v poloze (O). Kompresor 

se vypne a nebulizace je dokončena. 
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6. Odpojte vzduchovou hadičku od nebulizační sady. Přidržte koncovku vzduchové 
hadičky a lehce zatáhněte dolů, abyste jej odpojili od přípojky vzduchové hadičky na 
spodní straně nebulizátoru. 

7. Zkontrolujte vzduchovou hadičku. Ve vzduchové hadičce by neměla být kondenzace 
ani vlhkost. 

 Neskladujte vzduchovou hadičku, ve která zůstává vlhkost nebo zbytek léků. To 
může způsobit infekci v důsledku výskytu bakterií. 

 
Pokud ve vzduchové trubici zůstává zbytkové léčivo nebo vlhkost, je třeba to odstranit. 
Postupujte následovně: 
 
1. Ujistěte se, že je vzduchová hadička stále připojena na přední straně kompresoru. 

2. Zapněte napájení. Vypínač je v poloze (I). Kompresor se spustí a začne čerpat vzduch 
hadičkou, abychom  odstranili vlhkost. 

3. Vypojte napájení. 

4. Odpojte vzduchovou hadičku od kompresoru. Přidržte zástrčku  hadičky a opatrně ji 
vytáhněte z přípojky na přední straně kompresoru. 

5. Vyndejte zástrčku přístroje z napájecí zásuvky. 

 Po ukončení používání přístroje odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. 

 
 
Čištění po každém použití 
Dodržování pokynů ohledně čištění po každém použití zabraňuje ponechání uvnitř přístroje  
zbytků léků, které v suché podobě mohou způsobit nesprávné rozprašování a také zabraňuje 
vzniku infekcí. 

 Díly nebulizátoru by se měly po každém použití omýt. Po vyčištění díly okamžitě 
osušte. 

1. Vyndejte inhalační příslušenství (náustek, masku) ze soupravy nebulizátoru. 

2. Odpojte vzduchovou hadičku od nebulizační sady. 

3. Opatrně otočte nebulizační soupravu proti směru hodinových ručiček a opatrně 
zvedněte, abyste ji rozdělili na dvě části. 

4. Vyndejte přepážku z horní části nebulizátoru. 

5. Po každém použití odstraňte z lékovky všechny zbytky léčivého přípravku. 



[8] 

 Po každém použití odstraňte zbytky léčiva, které zůstaly uvnitř lékovky. Při každém 
dalším použití přístroje použijte novou, čerstvou dávku léku. 

6. Opláchněte všechny části soupravy nebulizátoru a náustek horkou tekoucí vodou. 
7. Opláchněte masku horkou vodovodní vodou. 
8. Sušte ručně nebo s využitím vzduchu v čistém prostředí pomocí měkkého, čistého 

hadříku, který nezanechává vlákna. 
9. Sestavte inhalační sadu a uložte ji v suchém a pevně uzavřeném sáčku. 

Každodenní dezinfekce 
Přístroj by měl být dezinfikován namočením jeho dílů do octového roztoku nebo použitím 
zdravotnických dezinfekčních prostředků dostupných na trhu. Pokud lékař nebo terapeut 
odpovědný za respirační léčbu doporučuje jiný postup čištění, postupujte podle jeho 
doporučení. 
Po poslední inhalaci dezinfikujte v tento den soupravu nebulizéru a masky.  
 
Metoda s  použitím octu 

1. Připravte si roztok obsahující 1 díl bílého octa a 3 díly destilované vody. Ujistěte se, 
že máte správné množství roztoku pro ponoření všech dílů. 

2. Sundejte inhalační příslušenství (náustek, masku) ze soupravy nebulizátoru. 
3. Odpojte vzduchovou hadičku od nebulizátoru. 
4. Opatrně otočte nebulizační soupravu proti směru hodinových ručiček a opatrně 

zvedněte, abyste ji rozdělili na dvě části. 
5. Vyndejte přepážku z horní části nebulizátoru. 
6. Omyjte všechny díly soupravy nebulizátoru, náustek nebo masku v teplé vodě s 

jemným čisticím prostředkem. Opláchněte horkou vodou. 
 Vložte komponenty nebulizátoru do myčky nádobí. Umístěte koš na horní polici, abyste 

nepoškodili soupravu nebulizátoru. 

  



[9] 

7. Ponořte všechny díly do roztoku bílého octa v destilované vodě po dobu 30 minut.  
8. Vyndejte všechny díly a vylijte roztok. Opláchněte všechny díly horkou tekoucí 

vodou. 
9. Sušte vzduchem nebo ručně v čistém prostředí pomocí měkkého, čistého hadříku, 

který nezanechává vlákna. 
10. Sestavte nebulizační soupravu a uložte ji v suchém, pevně uzavřeném sáčku. 
 Přístroj a všechny jeho díly by měly být skladovány na čistém a bezpečném místě. 

 
 
Metoda s použitím lékařského dezinfekčního prostředku 
V záležitosti vhodného použití lékařských dezinfekčních prostředků se poraďte s lékařem nebo 
terapeutem odpovědným za respirační léčbu. Je třeba přísně dodržovat pokyny výrobce 
zdravotního dezinfekčního prostředku. 
 
 
Výměna vzduchového filtru 
Vzduchový filtr by měl být vyměněn každých 30 dní, i když se zdá, že není špinavý. Pokud 
vzduchový filtr vypadá špinavě, okamžitě jej vyměňte za nový. 
 

1. Zatáhněte za vzduchový filtr a vyjměte jej ze spodní části kompresoru. 
 Nepokoušejte se umýt nebo vyčistit vzduchový filtr. Vlhký vzduchový filtr může způsobit 

ucpání. Nevyměňujte vzduchový filtr za bavlnu nebo jiný materiál. 
 Nepoužívejte přístroj bez filtru. 

2. Nainstalujte nový vzduchový filtr. 
 Před instalací nového vzduchového filtru se ujistěte, že je čistý a bez prachu. Používejte 

pouze originální vzduchové filtry určené pro tento účel. 
 
 
Udržování přístroje v dobrém stavu 
Aby byl přístroj udržován v dobrém stavu a chráněn před poškozením, je třeba dodržovat 
následující doporučení: 
 Nevystavujte kompresor ani jiné součásti silným nárazům, například způsobeným jejich 

pádem na zem. 

Používejte pouze originální vzduchové filtry určené pro tento účel.  
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Kompresor 
Očistěte kryt hlavní jednotky měkkým hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným čisticím 
prostředkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly způsobit poškrábání. Okamžitě 
otřete kryt do sucha měkkým, čistým hadříkem. 

 Kompresor (hlavní jednotku) neponořujte do vody ani do jiné kapaliny. 
 Před čištěním přístroje vytáhněte jeho zástrčku z elektrické zásuvky. 
 Do kompresoru nevkládejte žádné předměty. 

 
Skladování přístroje 

1. Umístěte inhalátorovou soupravu spolu s příslušenstvím pro inhalaci (náustek, 
masku) do suchého, uzavřeného sáčku. 

2. Stočte vzduchovou hadičku a vložte ji do suchého, těsně uzavřeného sáčku. 
 
 Neomotávejte napájecí kabel kolem kompresoru (hlavní jednotky. 

3. Přístroj by měl být skladován na bezpečném a čistém místě. Přístroj by neměl být 
skladováno na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou nebo vlhkosti, ani na 
místě vystaveném přímému slunečnímu záření. 

 Přístroj by měl být skladováno mimo dosah dětí bez dozoru. Přístroj může obsahovat 
malé díly, které mohou být spolknuty. 

 Nepřenášejte ani nenechávejte nebulizátor se zbytkem léčiva v lékovce.  

 Přístroj ani jeho součásti nerozebírejte ani neopravujte sami. 
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Průvodce řešení problémů 
PROBLÉM DŮVOD ŘEŠENÍ 

Přístroj nefunguje, kdy je vypínač v 
poloze zapnuto. 

Přístroj není připojen k elektrické 
zásuvce. 

Přepněte vypínač do polohy vypnuto. 
Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi. 
Zapněte přístroj. 

Po zapnutí napájení nedochází k 
žádné nebulizaci nebo nebulizace 
probíhá velmi pomalu. 

V nádobě na léčivo není žádný lék. 
Příliš mnoho nebo příliš málo léku 
v nádobě na léky. 

Vložte do lékovky správné množství 
léku. 

Přepážka nebyla umístěna do 
lékovky nebo je nesprávně 
nasazena. 

Ujistěte se, že je přepážka správně 
umístěna v lékovce. 

Nebulizační souprava není správně 
sestavena. 

Ujistěte se, že je nebulizační souprava 
správně sestavena a že je inhalační 
příslušenství připojeno správně. 

Tryska je ucpaná. 
Vyčistěte a dezinfikujte nebulizační 
soupravu, abyste odstranili ucpání. 

Souprava nebulizátoru je 
nakloněna pod nesprávným úhlem. 

Soupravu rozprašovače udržujte ve 
správné poloze. Nenaklánějte přístroj v 
úhlu větším než 45 stupňů. 

Vzduchová hadička není správně 
připojena. 

Ujistěte se, že je vzduchová hadička 
správně připojena ke kompresoru a 
soupravě nebulizátoru. 

Vzduchová hadička je ohnutá nebo 
poškozená. Vzduchová linka je 
ucpaná. 

Ujistěte se, že vzduchová hadička není 
ohnutá, zkroucená nebo zakřivená. 
Zkontrolujte, zda není vzduchová 
hadička nijak poškozena. Poškozena 
vzduchová hadička musí být nahrazena 
novou. 

Vzduchový filtr je špinavý. Vyměňte vzduchový filtr za nový, čistý. 

Přístroj pracuje velmi hlasitě. Víčko vzduchového filtru není 
správně nasazeno. 

Nasaďte správně víčko vzduchového 
filtru. 

Přístroj se zahřívá na velmi vysokou 
teplotu. Ventilační otvory jsou ucpané. 

Nezakrývejte ventilační otvory na 
stranách kompresoru. Během provozu 
nezakrývejte kompresor žádnými 
předměty. Přístroj by měl být umístěn 
tak, aby ventilační otvory nebyly 
zakryty. 
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Specifikace 
Napájení (220±22)V AC,(50±1)Hz 
Spotřeba energie 160 VA 
Obsah lékovky 6ml 
Velikost částic 0,5 až 5µm 
Pojistka 2,5A 250V 
MMAD (střední hmotnostní 
aerodynamický průměr) 

3µm 

Hladina intenzity zvuku Kolem 65dBA 
Střední rychlost nebulizace 0,2~0,8ml/min 
Rozsah tlaku kompresoru 30 až 58 Psi (210 až 400 KPa / 2,07 až 4,0 bar) 
Rozsah pracovního tlaku 7,5 až 20 Psi (51,7 až 137,9 KPa / 0,52 až 1,38 bar) 
Průtok v litrech 5~10 litrů na minutu 
Rozsah pracovní teploty 5°C až 40°C 
Rozsah pracovní vlhkosti 10 až 80% relativní vlhkosti 
Rozsah teplot skladování -40°C až 55°C 
Rozsah vlhkosti skladování ≤93 % relativní vlhkosti 
Velikost (dél. x šíř. x výš.) 165x140x100mm 
Váha 1,3kg 

Příslušenství 
Vzduchová hadička, vzduchová hadička, náustek, vzduchový filtr, 
maska pro děti (opčně maska pro dospělé) 

 

Pozor: 
Pokud je nutné přístroj opravit, zašlete jej prosím zpět k výrobci, díly nevyměňujte sami. 

 

 
Likvidace  

 

Po ukončení životnosti přístroje nebo v případě, když jeho díly nebudou fungovat, by měla být 
likvidace provedena v souladu s platnými předpisy. 
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Symboly nebo zkratky 

 
Zapnutí 
napájení 

 

Pozor 

 

Elektrotechnický 
výrobek 
zaručuje 
bezpečnost 

 Vypnutí 
napájení 

 

Střídavý 
proud 

 

Díly typu BF 

 

Číslo 
šarže 

 

Nemíchat 
s jinými 
odpady  

Přístroj 
nepoužívejte 
venku 

 

Před 
použitím 
si 
pozorně 
přečtěte 
manuál 

 

Výrobce 

 

Maximální rozdíl 
teplot během 
dopravy 

 

Balení se 
hodí pro 
recyklaci  

Chránit 
proti 
slunečním
u záření 

 

Chránit před 
vlhkem 

 
Chybí zajištění AP/APG – Výrobek není určen k použití v přítomnosti snadno hořlavých 
anestetik nebo kyslíku  
Pracovní režim 30 minut ON/ 30 minut OFF 


