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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR

JLN-2317AS
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A normál inhalátor részei a 2. ábrán láthatóak.

Az 1. ábra a levegő útját mutatja a kompresszorba be és ki.

A készülék részei

nagy maszk

kis maszk

szűrő és burkolat

csatlakozó csonk

ki-bekapcsoló

levegőnyílások

levegőcső

porlasztó

csutora
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4.   A GYÓGYSZER BETÖLTÉSE

A gyógyszert a következőképpen tölthetjük a porlasztóba:

1. Vegyük le a fedelet (3. ábra).
2. Az orvos utasítása szerint töltsük be a gyógyszert a tartályba.
    Ügyeljünk, hogy a gyógyszer szintje ne menjen a 8 ml-es vonal fölé.
3. Tegyük a helyére a fedelet.
4. Tegyük a helyére a csutorát. Felhívjuk a figyelmet, hogy a csutorát
    csak a szájon át való inhaláláshoz használjuk    csak a szájon át való inhaláláshoz használjuk

3. ábra
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Az inhalátor a következőképpen működik.
Dugjuk be a konnektorba a kompresszort, de a porlasztó egységet
 ne csatlakoztassuk. 
Ellenőrizzük, hogy a kompresszor légszűrője a helyén van. 
Kapcsoljuk be.
Amikor a kompresszor már 1-2 perce jól megy, a levegőcsővel 
kössük össze a kompresszor kimenő fúvókáját a porlasztó bemenőkössük össze a kompresszor kimenő fúvókáját a porlasztó bemenő
 nyílásával.
Kezdjük el az inhalálást az orvos utasítása szerint. 
Lélegezzünk be és ki természetesen. Figyeljünk, hogy amikor 
elfogyott a gyógyszer, akkor fejezzük be a kezelést.
Ha befejeztük az inhalálást, előbb kapcsoljuk ki a kompresszort, 
és csak utána vegyük le a levegőcsövet.

6.   FIGYELEM!
Ne használjuk robbanás- vagy tűzveszélyes anyagok közelében!

7.   KARBANTARTÁS
Az inhalátor megfelelő működése érdekében minden használat után
 végezzük el a következőket:

1. A levegőcső szétkapcsolása után vegyük le a csutorát is.
2.2. Vegyük le a fedelet, és öntsük ki a tartályból a gyógyszert. 
    Mossuk el a porlasztót folyó vízzel vagy áztassuk meleg vízbe 
    15 percig. Alaposabban úgy moshatjuk ki, hogy ecetet teszünk 
     a vízbe. MEGJEGYZÉS: Ne forraljuk a porlasztót. Ez tönkreteheti.
3. Mielőtt helyre tennénk a porlasztót, töröljük szárazra.
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8. MŰSZAKI ADATOK
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9. CSEPPMÉRET ELOSZLÁSI GÖRBÉJE



8

H

10. INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMÁGNESES 
KOMPATIBILITÁST (EMC) ILLETŐEN

A személyi számítógépekhez és mobil telefonokhoz hasonló 
elektronikus eszközök elterjedtsége miatt a gyógyászati 
berendezések egyre érzékenyebbek az elektromágneses 
interferenciára. Az elektromágneses interferencia a gyógyászati 
berendezések működésében hibákat okozhat, és emiatt potenciális 
veszélyhelyzetet teremthet. A gyógyászati berendezéseknek 
emiatt nem szabad interferálniuk egyéb berendezésekkel.emiatt nem szabad interferálniuk egyéb berendezésekkel.
Az elektromágneses kompatibilitás biztosítása érdekében 
az EN60601-1-2:2007 szabványban rögzítették a szükséges 
követelményeket annak érdekében, hogy a veszélyhelyzetek 
megelőzhetővé váljanak. 
A szabvány definiálja a gyógyászati berendezések elektromágneses
interferencia-védettségének szintjeit, valamint az általuk kibocsátható 
elektromágneses sugárzás maximális értékét.elektromágneses sugárzás maximális értékét.

Ez az Shenzhen Homed Medical Device Co., Ltd. által gyártott 
gyógyászati berendezés megfelel az EN60601-1-2:2007 szabvány 
védettséget és kibocsátást meghatározó előírásainak.
Ennek ellenére tartsa be a következő elővigyázatossági 
intézkedéseket: A gyógyászati berendezés közelében ne használjon
 mobiltelefont vagy egyéb olyan készüléket, ami erős elektromos 
vagy elektromágneses mezőt generál. Ellenkező esetben a vagy elektromágneses mezőt generál. Ellenkező esetben a 
gyógyászati berendezés működésében hiba léphet fel, és emiatt 
potenciális veszélyhelyzet állhat elő. Ajánlatos a készülékek között 
legalább 7 m távolságot tartani. Ellenőrizze a gyógyászati 
berendezés helyes működését, ha ez a távolság kisebb.
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11.  VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
ÖSSZEFOGLALÁSA
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I       ON bekapcsolás  (áram alá helyezés)                                       FIGYELEM: Olvassa el alaposan az 
                                                                                                            utasításokat
O     OFF kikapcsolás (áramtalanítás)                                             
                                                                                                              II.osztály
        Kommunális hulladékba nem helyezhető

        BF típus

H

A készüléken található jelölések

+86-755-29821675
clh@homedgroup.com

EC REP:  BremedItaly S.R.L.
                 Loc. DuensantiVoc. Palombaro 69.
                Cap.06059 Todi (PG)
                Italy
                info@bremed.com
                www.bremed.com
               +39-75-889140               +39-75-889140

REF:       JLN-2317AS



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A forgalmazó a készülékre 3 évre vállal garanciát.
A terméket a hiba észrevételét követő 8 napon belül kell elküldeni
a megjelölt szervizbe javításra. 
-A hibás készülék szállítása a vevőt terheli.
- Bármilyen javítás, mely nem képezi a garancia részét, 
a vevő költsége.a vevő költsége.
-A garancia elvész, ha a készüléket kinyitják, 
ha nem  rendeltetésszerűen használják, vagy ha a rongálódás 
nem hárítható a gyártóra (véletlen leesés, nem megfelelő szállítás stb.).
 A garancia a termék használhatatlanságának idejére nem biztosít 
semmiféle kártérítést, bármilyen, személyekben vagy tárgyakban 
okozott közvetlen vagy közvetett károk után.
--A garancia a vásárlás napjától érvényes.
-A nem megfelelően kitöltött vagy a vásárlási igazolás által nem 
érvényesített garanciajegy a garanciális szolgáltatásra nem ad 
jogosultságot.
- A garancia alapján a forgalmazó nem tartozik megtéríteni sem a vásárlónak, 
sem másnak a készülék használatában bekövetkezett kieséséből származó 
veszteséget, továbbá az esetleges, közvetett, eseti, vagy következményi 
károkat.károkat.
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Garanciajegy

Modell/típus: HOMED JLN 2317AS kompresszoros inhalátor

Vásárlás dátuma:…………………………………………………………

A készüléket átadó neve:………………………...................................

Forgalmazó: 
               JS-Medical Kft 6726 Szeged Lövölde út 88.
Szerviz: Szerviz: 
             JS-Medical Kft 6726 Szeged, Lövölde út 88.

e-mail: info@js-medical.hu Tel: 30/7273858
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