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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συμπιεστής Νεφελοποιητής



ΕΓΓΥΗΣΗ
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής  για χρονικό διάστημα 
τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς.
2. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής και περιλαμβάνει τόσο τα υλικά 
όσο και την εργασία επισκευής
3. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, η εταιρεία θα επισκευάσει 
ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή θα αντικαταστήσει ολόκληρη την ελαττωματική 
συσκευή σύμφωνα πάντα με την κρίση του τεχνικού της.
4. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον επιδειχθεί η νόμιμη απόδειξη αγοράς της συσκευής όπου και θα 
αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς.
5. Η διάρκεια της εγγύησης (3 έτη) παρατείνεται ύστερα και μόνον από την σύμφωνη γνώμη της 
εταιρείας.
6. Τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς και από το συνεργείο βαρύνουν αποκλειστικά τον 
αγοραστή.
7. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εγγυήσεως σε τρίτα πρόσωπα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ:

1. Συσκευές που ανοίχτηκαν ή επισκευάστηκαν από τον αγοραστή ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα 
άτομα.
2. Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή σύνδεση, χρήση, συντήρηση και 
αποθήκευση.
3. Συσκευές που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
4. Βλάβες που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά στο συνεργείο.     

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ :   ……………………………………..

ΟΝΟΜΑ :         …………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ……………………………………..

ΠΟΛΗ :             ……………………………………..

S / N       :           ……………………………………..

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ                                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                                    
                                                                                                   ……../……../…………
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Όταν ολοκληρωθεί η θεραπεία σβήστε τον διακόπτη του ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν 
υπάρχει συμπύκνωση ή υγρασία στον σωλήνα του αέρα και αποσυνδέστε την συσκευή 
από την πρίζα.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Στον σωλήνα του αέρα μπορεί να υπάρξει συμπύκνωση. Μην φυσάτε στο σωλήνα 
του αέρα όσο περιέχει συμπύκνωση ή υγρασία. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε μόλυνση από βακτήρια.

Αν παραμένει  υγρασία ή υγρό στο σωλήνα του αέρα φροντίστε να ακολουθήσετε την 
παρακάτω διαδικασία για την απομάκρυνση  κάθε υγρασίας από το εσωτερικό του 
σωλήνα αέρα.

1). Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αέρα εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή 
σύνδεσης του σωλήνα αέρα στον συμπιεστή.

2). Αποσυνδέστε το σωλήνα αέρα από το κιτ του νεφελοποιητή.

3). Ενεργοποιήστε  το συμπιεστή και την αντλία αέρα μέσο του σωλήνα αέρα για να 
απομακρυνθεί η υγρασία. 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ OMRON C28

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ  ΧΡΗΣΗ 
Καθαρίζετε και απολυμαίνετε το κιτ του νεφελοποιητή και 
τα εξαρτήματα που θα συνδεθούν για την εφαρμογή πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ή αν δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί επί περισσότερο από μια εβδομάδα

Σημείωση:

ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
Σημειώσεις :
• Μη γείρετε το κιτ του νεφελοποιητή σε γωνία μεγαλύτερη απο 45°
• Μη λυγίσετε και μη διπλώσετε το σωλήνα του αέρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Σημειωση:  Αν δεν καθαριστούν τα εξαρτήματα 
νεφελοποιήσης μετά την χρήση μπορεί να 
προκληθεί μόλυνση.
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Ο συμπιεσμένος αέρας από  τον 
συμπιεστή προωθείται προς το 
ακροφύσιο και στη πορεία αναμιγνύεται 
με το φάρμακο στην κεφαλή της αντλίας 
ψεκασμού και προωθείται προς τα πάνω.

Το φάρμακο μετατρέπεται μετά σε λεπτό 
αεροζόλ και κατευθύνεται προς τα πάνω 
από το διαχωριστικό όπου διασπάται σε 
πολλά μικρότερα σωματίδια αεροζόλ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΙΤ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ 
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Επισήμανση:
Καθαρίζετε και απολυμαίτε  το κιτ  του  νεφελοποιητή, το επιστόμιο και την προαιρετική 
υποδοχή για την μύτη ή τις μάσκες πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά μετά την αγορά, 
όπως επίσης αν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα ή αν την 
χρησιμοποιούν  περισσότερα από ένα άτομα.

Σημείωση: Βεβαιώνεστε ότι το φίλτρο αέρα αλλάζεται τακτικά.

1.Βεβαιωθείτε ότι διακόπτης του ρεύματος  είναι κλειστός και  

βρίσκεται στη  θέση  (Ο). (OFF)

2. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.

3. Βγάλτε το επιστόμιο και το καπάκι από το κιτ του νεφελοποιητή.

4. Αφαιρέστε το πάνω μέρος της συσκευής  εισπνοής από την 
δεξαμενή του φαρμάκου.

1. Περιστρέψτε το πάνω μέρος της συσκευής εισπνοής  
δεξιόστροφα.

2. Ανασηκώστε το πάνω μέρος της συσκευής εισπνοής από την 
δεξαμενή του φαρμάκου.

3). Εισπνεύστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του θεραπευτή σας.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΗ.

Ετοιμάστε την υποδοχή για την μύτη σας σύμφωνα με την 
σελ.4
Εισπνεύστε το φάρμακο μέσα από την υποδοχή για την μύτη 
όπως φαίνεται στην εικόνα και εκπνεύστε από το στόμα.

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ(PVC)

Πιάστε την μάσκα ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα σας 
και εισπνεύστε το φάρμακο.
Εκπνεύστε μέσα από τη μάσκα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ποσότητα του αεροζόλ είναι πολύ μεγάλη  
συνδέστε το καπάκι.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ (PVC)

Ετοιμάστε την παιδική μάσκα σας σύμφωνα με την σελ.4
Πιάστε την μάσκα ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα σας 
και εισπνεύστε το φάρμακο.
Εκπνεύστε μέσα από τη μάσκα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ 

Ετοιμάστε το επιστόμιο σας  συμφώνα  με την σελ.4
Εισάγετε το επιστόμιο στο στόμα σας και εισπνεύστε το 
φάρμακο αναπνέοντας κανονίκα.
Εκπνεύστε  κανονικά μέσω του επιστομίου.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
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5. Βάλτε την κεφαλή της αντλίας ψεκασμού από την δεξαμενή του 
φαρμάκου.

6. Προσθέστε  την σωστή ποσότητα του φαρμάκου που αναφέρεται στην 
συνταγή στην δεξαμενή του φαρμάκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Η χωρητικότητα της δεξαμενής του φαρμάκου είναι 2 έως 7 ml.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι  κλίμακες στο κιτ του νεφελοποιητή  είναι ενδεικτικές.

Η κλίμακα στο εξωτερικό της δεξαμενής ισχύει  με τοποθετημένη την κεφαλή της  αντλίας  
ψεκασμού.

Η κλίμακα στο εσωτερικό ισχύει χωρίς την κεφαλή αντλίας ψεκασμού.

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε την κλίμακα της σύριγγας ή του φιαλιδίου σας για την 
ακριβή μέτρηση του φαρμάκου.

8.Τοποθετήστε το πάνω μέρος της συσκευής εισπνοής πάλι στην 
δεξαμενή του φαρμάκου.

1) Ευθυγραμμίστε την προεξοχή στο πάνω μέρος της 
συσκευής εισπνοής με την οδόντωση στην δεξαμενή του 
φαρμάκου όπως φαίνεται στο σχήμα.

2) Στρίψτε το πάνω μέρος της συσκευής  εισπνοής 
δεξιόστροφα και ευθυγραμμίστε το με την δεξαμενή του 
φαρμάκου μέχρι να << κλειδώσει>>.

7. Επανασυνδέστε την κεφαλή της αντλίας ψεκασμού στην δεξαμενή 
φαρμάκου.

1). Κρατήστε το κιτ  του νεφελοποιητή όπως απεικονίζεται δεξιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Μην γείρετε το κιτ  του νεφελοποιητή  σε γωνία  μεγαλύτερη 
από 45°
Μπορεί να  χυθεί  φάρμακο στο στόμα.

2). Πατήστε το διακόπτη του ρεύματος στην θέση ON (I)
     Ο συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία και αρχίζει η νεφελοποίηση 

Σημείωση: 
Παρατηρήστε αν παράγεται  αεροζόλ.

Πατήστε το διακόπτη του ρεύματος  στην θέση OFF (Ο)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Μην φράζετε τις σχισμές αερισμού στο συμπιεστή.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση ή 
δυσλειτουργία του συμπιεστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Μην φράζετε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Μην αφήνετε το συμπιεστή αναμμένο για 
πολύ ώρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση ή 
δυσλειτουργία του συμπιεστή.  

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
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1).Συνδέστε το καπάκι  στην είσοδο του εισπνεόμενου αέρα.
2).Συνδέστε το επιστόμιο στο πάνω μέρος της συσκευής εισπνοής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ (PVC)
Συνδέστε τη μάσκα στο πάνω μέρος της συσκευής εισπνοής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ποσότητα του αεροζόλ είναι πολύ μεγάλη συνδέστε 
το καπάκι.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΔΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ(PVC)

Συνδέστε την μάσκα στο πάνω μέρος της συσκευής εισπνοής.
1). Συνδέστε το καπάκι στην είσοδο του εισπνεόμενου αέρα.
2). Συνδέστε την παιδική μάσκα στο πάνω μέρος της συσκευής  
εισπνοής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΗ.

Συνδέστε όταν χρησιμοποιείτε την υποδοχή για την μύτη.
1). Συνδέστε το καπάκι στην είσοδο του εισπνεόμενου αέρα.
2). Συνδέστε την υποδοχή για την μύτη στο πάνω μέρος της συσκευής 
εισπνοής.

9. Συνδέστε το επιθυμητό εξάρτημα εισπνοής όπως  περιγράφεται  παρακάτω.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟΥ
Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε επίσης και το καπάκι όταν χρησιμοποιείτε το επιστόμιο.

10. Συνδέστε το σωλήνα αέρα.

1).Συνδέστε τον σωλήνα αέρα στην υποδοχή του σωλήνα αέρα στο συμπιέστη.
2). Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στην υποδοχή του σωλήνα αέρα στην 
δεξαμενή του φαρμάκου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1). Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αέρα έχει συνδεθεί καλά. Διαφορετικά μπορεί να διαφύγει                     
αέρας από τον σωλήνα κατά την διάρκεια της χρήσης.

2). Προσέξτε να μην χυθεί το φάρμακο κατά την σύνδεση του σωλήνα αέρα Κρατήστε το 
κιτ του νεφελοποιητή όρθιο.

3). Χρησιμοποιήστε τη λαβή του κιτ  του νεφελοποιητή ως προσωρινή ως προσωρινή 
λαβή για το κιτ του νεφελοποιητή.


