instrukcja obsługi
MedelJet Rhino

MEDELJET RHINO
NEBULIZATOR DO OCZYSZCZANIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją; zachowaj instrukcję.

1. INFORM ACJE OGÓLNE
Nebulizator MedlJet Rhino jest urządzeniem medycznym, które służy do oczyszczania jamy nosowej, pomaga nawilżyć
błonę śluzową nosa oraz pomaga w leczeniu górnych dróg oddechowych.
Kompatybilny ze wszystkimi inhalatorami z kompresorem o minimalnym ciśnieniu roboczym 80 kPa.
Nebulizator zalecany jest do stosowania w takich przypadkach, jak przeziębienia, suchość nosa (suchość błony
śluzowej), alergie, ekspozycja na kurz, przewlekłe zapalenie nosa lub na wyraźne zalecenie lekarza.
Może być stosowany wyłącznie z izotonicznym roztworem soli.
Maksymalna objętość pojemnika MedelJet Rhino wynosi 8ml. W razie wątpliwości, zapytaj farmaceutę o prawidłowe
rozcieńczenie roztworu.

2. ELEMENTY NEBULIZ ATOR A
A) Pokrywka nebulizatora – 2szt.
B) Łącznik
C) Pojemnik na wydzielinę
D) Pojemnik na roztwór
E) Otwór służący do wytwarzania mgły aerozolu

3. UŻYCIE NEBULIZ ATOR A
1. Zdejmij pokrywkę nebulizatora, obracając ją o
90° (w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara).
2. Napełnij pojemnik roztworem izotonicznym.
3. Dokładnie zamknij pokrywkę.
4. Podłącz nebulizator do urządzenia głównego
za pomocą przewodu.
5. Przysuń nebulizator do nosa.
6. Włącz urządzenie główne, zatkaj palcem otwór
do wytwarzania mgiełki i rozpocznij inhalację.
Podczas inhalacji oddychaj powoli przez nos i
przechyl lekko głowę w stronę przeciwną niż
inhalowane nozdrze, aby mgiełka roztworu
dostała się jak najgłębiej. Możesz przerwać lub
zakończyć inhalację, zdejmując palec z otworu
wytwarzania mgiełki.
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4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJ A
Po użyciu usuń wydzielinę, aby uniknąć zakażenia krzyżowego.
Nieprawidłowe czyszczenie może powodować rozprzestrzenianie się zarazków i zaostrzenie istniejącej choroby.
Po użyciu należy dokładnie wyczyścić nebulizator MedelJet Rhino. W tym celu, zdemontuj nebulizator i włóż jego
elementy do gotującej wody na 15 minut. Następnie, pozostaw je do wystygnięcia i wyschnięcia.

5. OSTRZEŻENI A
Nie używać z lekami, olejkami balsamicznymi i/lub innymi substancjami medycznymi.
Zalecamy wymianę nebulizatora raz na rok.
Nie używać z nebulizatorami ultradźwiękowymi.

6. D ANE TECHNICZNE
Zakres ciśnienia roboczego
Maksymalny przepływ
Zakres objętości pojemnika na roztwór
Wielkość cząsteczek
WARUNKI PRACY
Temperatura
Wilgotność względna
Ciśnienie
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Temperatura
Wilgotność względna
Ciśnienie

8 - 220 kPa
12,5 l / min
2 – 8 ml
Ø>8 mikronów
+5 - +40°C
10% - 90%
860hPa – 1060hPa
-10 - +60°C
10% - 90%
860hPa – 1060hPa

7. DANE TECHNICZNE KOMPATYBILNYCH INHALATORÓW
Zakres ciśnienia roboczego
80 – 220 kPa
Zakres przepływu
4 – 7,5 ml / min
Ciśnienie względne
80 kPa
8. SYMBOLE
Urządzenie medyczne, klasa IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/CEE

Uwaga: zapoznaj się z instrukcją

Numer LOT

Producent
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Kartagwarancyjna












Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub
produkcji.
W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione.
Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części podlegających
naturalnemu zużyciu.
Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
Koszty transportu pokrywa użytkownik.
Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych
nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom
bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do
karty gwarancyjnej.
Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest jednoznaczne z utratą
gwarancji.
MODEL
NUMER SERYJNY
DATA SPRZEDAŻY
GWARANCJA

PIECZĄTKA I PODPIS
SPRZEDAJĄCEGO

Producent:

Dystrybutor w Polsce:

Medel Group S.p.A.

Novamed Sp. z o.o.

Via Micheli 9

Traktorowa 143

43056 San Polo di Torrile, (Parma)

91-203 Łódź

ITALY

w w w. n o v a m e d . p l
Norma CE: 0123, Data utworzenia instrukcji: 23.05.2014

Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej. Obecność
tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki
sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście państwo odpowiedzialni za
utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu
niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu
przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się w/g zasad
poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki
zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji
odpadów domowych.
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