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Kavandatud kasutus

Meditsiiniline otstarve
Selle toote sihtotstarve on:
- nebulisatsiooniravi hingamisteede haiguste korral;
- ninaõõntest lima eemaldamine, et kergendada hingamist.

Ettenähtud kasutaja
• Patsient ja/või hooldaja ametlikult atesteeritud meditsiinitöötajate (nagu 

arstid, õed ja terapeudid) suunamisel või koduse raviga tegelevad vastava 
väljaõppega meditsiinitöötajad.

• Peale selle peab kasutaja olema suuteline mõistma seadme DuoBaby 
üldist talitlust ja selle kasutusjuhendi s isu.

Ettenähtud patsiendid
Vähemalt 1 kuu vanused isikud, kellel on ülemiste hingamisteede haigus 
(nagu ninakinnisus, nohu, allergiad) ja/või alumiste hingamisteede haigus 
(nagu astma, bronhiit, bronhioliit).

Keskkond
Toode on mõeldud kasutamiseks kodustes tingimustes.

Seadme kasutuskestus
Seadme kasutuskestused on järgnevad eeldusel, et toodet kasutatakse 
selleks, et nebuliseerida 3 korda päevas 10 minuti vältel toatemperatuuril 
(23 °C). Seadme kasutuskestus võib kasutamisest ja keskkonnast olenevalt 
erineda.
 Kompressor (põhiseade) 5 aastat
 Nebulisaator 1 aasta
 Huulik 1 aasta
 Õhuvoolik 1 aasta
 Õhufilter 70 kasutuskorda
 Imiku näomask 1 aasta
 Ninaaspiraator 1 aasta

Kasutamisele kohalduvad ettevaatusabinõud
Järgida tuleb kasutusjuhendis kirjeldatud hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.

Tundke oma nebulisaatorit

Olulised ohutusjuhised

 Hoiatus! Viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raske 
vigastuse, kui seda ei väldita.

• Soovitatav kasutada ainult ühel patsiendil.
• Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui nebulisatsiooniks inimeste 

aerosoolravis ja lima eemaldamiseks.
• Tootjat ei saa pidada vastutavaks seadme ebasobiva kasutamise eest.
• Kasutage ainult OMRONi originaallisatarvikuid, nagu on viidatud selles 

kasutusjuhendis.
• Telerist, raadiost jm seadmetest tulenevad elektromagnetilised häired 

võivad mõjutada seadme toimimist. Sellisel juhul viige häiret põhjustav 
allikas seadmest eemale või kasutage teist pistikut.

• Järgige arstilt või hingamisterapeudilt saadud suuniseid ravimi tüübi, 
annuse ja raviskeemi kohta. Enne kasutamist kontrollige, et te kasutate 
õiget inhalaatori ülaosa.

• Kui tunnete või näete kasutamise ajal midagi ebatavalist, lõpetage kohe 
seadme kasutamine ja konsulteerige arstiga.

• Ärge kasutage nebulisaatoris inhaleerimise eesmärgil ainult vett.
• Hoidke seade imikutele ja lastele kättesaamatus kohas. Seade võib 

sisaldada väikesi osi, mida on võimalik alla neelata.
• Toitejuhe ja õhuvoolik võivad oma pikkuse tõttu põhjustada lämbumisohtu.
• Ärge pange õhuvoolikut hoiule, kui sellesse on jäänud niiskus.
• Kõrvaldage pärast iga kasutuskorda järelejäänud ravim ja kasutage iga 

kord uut ravimit.
• Ärge kasutage anesteesia- või hingamisaparaadi osana.
• Ärge kunagi katke ventilatsiooniavasid kinni. Ärge kunagi asetage seadet 

kohta, kus ventilatsiooniavad võivad töö ajal olla kaetud.
• Ärge kunagi jätke nebulisaatorit koos ravimiga ventilatsiooniavade 

lähedusse, niimoodi väldite ravimi sattumist seadmesse.
• Hoidke osi infektsiooni vältimiseks puhtas kohas.
(Elektrilöögioht)
• Ärge kunagi sisestage ega eemaldage voolupistikut märgade kätega.
• Kompressor ja toitejuhe ei ole veekindlad. Ärge laske veel ega muudel 

vedelikel nende peale sattuda. Kui nii peaks juhtuma, ühendage seade 
kohe vooluvõrgust lahti ja kuivatage vedelik ära.

• Ärge asetage kompressorit vette ega mis tahes vedelikku.
• Ärge kasutage ega hoiundage seadet niisketes kohtades.
• Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või voolupistik on kahjustunud.
• Hoidke toitejuhe eemal kuumadest pindadest.
• Pärast kasutamist ja enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti.
• Ühendage seade sobiva pingega vooluvõrku. Ärge koormake vooluvõrku 

üle ega kasutage pikendusjuhet.
• Ärge kasutage toitejuhet muul viisil kui ette nähtud.
• Ärge kerige toitejuhet ümber kompressori.
(Puhastamine ja desinfitseerimine)
Järgige osade puhastamisel või desinfitseerimisel allpool toodud juhiseid. 
Toodud juhiste eiramisega võivad kaasneda kahjustused, ebaefektiivne 
nebulisatsioon või infektsioon. Vaadake juhistega tutvumiseks jaotist 
"Puhastamine ja igapäevane desinfitseerimine".
• Puhastage ja desinfitseerige nebulisaatorit, imiku näomaski, huulikut ja 

ninaaspiraatorit enne kasutamist järgmistel juhtudel:
- esimesel korral pärast ostmist;
- kui seadet pole pikema aja jooksul kasutatud;
- kui sama seadet kasutab mitu inimest.

• Osi tuleb pärast kasutamist kindlasti pesta või pühkida, hoolikalt 
desinfitseerida ja kuivatada ning hoida puhtas kohas.

• Ärge jätke osadesse pesemislahust.
• Ärge kasutage seadme ega osade kuivatamiseks mikrolaineahju, 

nõudekuivatit või fööni.
• Ärge kasutage autoklaavi, etüleenoksiidsterilisaatorit ega madala 

temperatuuriga plasmasterilisaatorit.
• Kui desinfitseerite osi keetmise teel, jälgige, et anum ei keeks kuivaks. 

Vastasel juhul võib see põhjustada ka süttimist.

 Ettevaatust!
Viitab potentsiaalselt ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks 
võib olla kerge kuni keskmise raskusastmega vigastus või 
tervisekahjustus, kui olukorda ei väldita.

Üldised ettevaatusabinõud
• Enne kasutust kontrollige seadet ja selle osi alati võimalike vigade 

avastamiseks. Eelkõige kontrollige järgnevat:
- kas nebulisaatori või aspiraatori või õhuvooliku otsak ei ole kahjustunud 

või ummistunud.
- kas kompressor töötab nõuetekohaselt.
• Seadme kasutamise ajal tekitab see vähest müra ja vibratsiooni. See on 

normaalne ega viita seadme rikkele.
• Ärge kasutage, kui seade või mõni selle osa on kahjustunud. Asendage 

kahjustunud osad uutega.
• Kaitske seadet ja selle osi tugevate löökide eest (nt põrandale kukkumine).

• Ärge pange esemeid kompressori sisse.
• Ärge võtke kompressorit või toitejuhet lahti ega püüdke neid parandada.
• Ärge jätke seadet ega selle osi äärmiselt kuuma või külma temperatuuri 

ega otsese päikesevalguse kätte. 

Hoidke kasutusjuhend edasiseks vajaduseks alles.

Valikulised meditsiinilised lisatarvikud
(meditsiiniseadmeid käsitleva EÜ direktiivi 93/42/EMÜ rakendusalas)

Toote kirjeldus Mudel
DuoBaby nebulisaatori tarvikute komplekt
(sisu: nebulisaator (sisaldab kahte inhalaatori otsa), 
imiku näomask, täiskasvanu näomask, huulik, 
3 õhufiltrit, õhuvoolik)

NEB2012

DuoBaby aspiraatori tarvikute komplekt 
(sisu: ninaaspiraator, õhuvoolik) NEB7000

Muud valikulised tarvikud / asendusosad

Toote kirjeldus Mudel

Õhufiltri komplekt (sisu: 3 tükki) 3AC408

Täname teid, et ostsite nebulisaatori Omron DuoBaby.
See seade on välja arendatud koostöös hingamisterapeutidega, et leida 
edukas raviviis astmale, kroonilisele bronhiidile, allergiatele, kinnisele 
ninale ja muudele hingamisteede haigustele. Tegu on meditsiiniseadmega. 
Kasutage seadet ainult arsti ja/või hingamisterapeudi antud suuniste järgi.

Kuidas nebulisaator töötab
Läbi ravimikanali üles pumbatav ravim segatakse 
kompressori pumba genereeritud suruõhuga. 
Ravimiga segatud suruõhk muudetakse 
peenosakesteks ja pihustatakse dosaatori 
regulatsiooni järgi.

Kuidas ninaaspiraator töötab
Kompressori pumba abil genereeritud 
suruõhk, läbides kitsenduse, loob tänu 
Venturi efektile vaakumi, mis imeb lima 
kogumiskambrisse.

3A HEALTH CARE Care S.r.l.
Via Marziale Cerutti, 90F/G  
25017 Lonato del Garda (BS)  
Itaalia

Turustaja OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND
www.omron-healthcare.com

Tütarettevõtjad OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, SAKSAMAA
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, 
PRANTSUSMAA
www.omron-healthcare.com

Valmistatud Itaalias

Dosaator
Aerosool

Ravim 

Aerosool

Otsak
Ravim 

Suruõhk

Vaakum

Suruõhk

(Nebulisaator: kasutamine)
• Tagage pidev järelevalve, kui seda seadet kasutavad lapsed, invaliidid või 

isikud, kes ei saa väljendada oma nõusolekut, või kui seda kasutatakse 
neil või nende lähedal.

• Veenduge, et osad on ühendatud või paigaldatud korralikult.
• Veenduge, et õhufilter on puhas ja korralikult ühendatud. Kui õhufiltrit on 

kasutatud rohkem kui 70 korda, asendage see uuega. 
• Ärge kallutage nebulisaatorit üheski suunas rohkem kui 60 kraadi ega 

raputage seda kasutuse ajal.
• Ärge kasutage ega hoiundage seadet nii, et õhuvoolik on muljutud.
• Ärge pange ravimimahutisse rohkem kui 12 ml ravimilahust.
• Ärge lükake nebulisaatorit ühest kohast teise ega jätke seda seisma, kui 

ravimimahutis on ravim.
• Seda toodet ei tohi kasutada patsientidel, kes ei ole teadvusel, magavad, 

on uimased või ei hinga spontaanselt.
• Ärge väänake aurustuspead ega torgake ravimimahuti otsikut nõela või 

mis tahes muu terava esemega.
• Töö ajal võib kompressor soojaks minna. Seetõttu ärge seda puudutage 

enne, kui lülitate selle pärast nebuliseerimist välja.
• Puhastage pärast näomaski eemaldamist kindlasti patsiendi nägu, 

et vältida ravimijääkide jäämist näole.

(Ninaaspiraator: kasutamine) 
• Ninaaspiraatorit tohib kasutada ainult lima eemaldamiseks imikute ninast. 

Seda ei tohi kasutada muul eesmärgil.
• Ärge katke kinni ninaaspiraatori põhjal olevaid avasid.
• Kui te märkate seadme kasutamise ajal või pärast kasutamist imiku 

ninas või nina ümbruses löövet või punetust, või kasutamise ajal midagi 
ebatavalist, lõpetage seadme kasutamine ja konsulteerige raviarstiga.

• Kasutage ainult tootega kaasasolevaid originaalosasid.
• Ärge kinnitage ninaaspiraatorit mõne muu seadme külge.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE (Dir. 2012/19/EL elektri- 
ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta)
Seda toodet ei tohi käidelda koos tavaliste olmejäätmetega, 
vaid see tuleb viia kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete 
kogumispunkti. Täiendavat teavet saate kohalikust omavalitsusest, 
jäätmete kõrvaldamise teenust pakkuvatest punktidest või teile 
toote müünud jaemüüjalt.

Ninaaspiraatoriga 
kompressor-nebulisaator

DuoBaby (NE-C301-E)

Kasutusjuhend
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Kondensatsioonivee eemaldamine õhuvoolikust

Kui õhuvoolikusse on jäänud niiskust, järgige kindlasti järgmist toimingut.
• Kontrollige, et õhuvoolik on kompressoril oleva õhuvooliku pessa ühendatud.
• Eemaldage õhuvoolik nebulisaatori või ninaaspiraatori küljest.
• Lülitage kompressor käima ja pumbake õhku läbi õhuvooliku, et niiskus saaks 

väljuda.

Õhufiltri vahetamine
Kui õhufiltri värv on muutunud või on seda kasutatud rohkem kui 70 korda, 
asendage see uuega. (Vt Muud valikulised tarvikud / 
asendusosad).

1. Eemaldage õhufiltri kate nii, nagu on joonisel 
näidatud.

2. Eemaldage vana õhufilter terava eseme (nt 
hambaorgi) abil ja pange asemele uus õhufilter.

3. Asetage õhufiltri kate tagasi omale kohale.

Märkused.
• Kasutage ainult OMRONi õhufiltreid, mis on konstrueeritud spetsiaalselt selle seadme 

jaoks. Ärge kasutage seadet ilma filtrita.
• Ärge püüdke õhufiltrit ise pesta ega puhastada. Kui õhufilter saab märjaks, asendage 

see. Niisked õhufiltrid võivad põhjustada ummistusi ja suurendada infektsiooniohtu.
• Õhufiltri võib sisestada kumba pidi tahes.
• Veenduge, et õhufiltrid on enne sisestamist puhtad ega ole tolmused.

1. Kontrollige, kas toitelüliti on väljalülitatud ( ) asendis.
2. Pange ninaaspiraator kokku. Veenduge, et O-rõngas oleks õigesti 

ühendatud. Vaadake joonist "Ninaaspiraator".
3. Ühendage voolupistik vooluvõrku.
4. Ühendage õhuvoolik ninaaspiraatori ja 

põhiseadmega, pöörates veidi õhuvooliku 
pistikuid ja lükates neid korralikult.

5. Hoidke imik mugavas asendis ja veenduge, et ta 
pea on püsti nii, nagu on näidatud paremal oleval 
joonisel.

6. Keerake toitelüliti sisselülitatud ( ) asendisse. 
Pange nimetissõrm ninaaspiraatoril olevale avale 
(vt joonist paremal), et alustada aspireerimist.

 Ettevaatust!
Enne ninaaspiraatori kasutamist proovige käe peal, 
kas see imeb. Kui aspiraator töötab korralikult, tunnete 
otsakust kerget imemist. Kui otsakust väljub õhku, 
lõpetage aspiraatori kasutamine.  
Kasutamise ajal peab aspiraator olema püstises asendis 
ja sõrmeava pealpool (vt joonist). Nii ei saa väljaimetud lima minna kuhugi mujale 
kui kogumiskambrisse.

7. Pange otsak imiku ühe ninasõõrme juurde (ärge torgake sõõrmesse). 
Kasutage aspiraatorit ühes ninasõõrmes 3 sekundi vältel 4 korda.

8. Kui manustamine on lõpetatud, lülitage toide välja ja eemaldage 
kompressor vooluvõrgust.

9. Ühendage aspiraator õhuvooliku küljest lahti ja võtke 3 osaks, nagu 
on näidatud jaotises "Tundke oma nebulisaatorit"; puhastage ja 
desinfitseerige vastavalt allpool olevas jaotises antud juhistele.

Puhastamine ja igapäevane desinfitseerimine
Puhastamine

Ravimijääkide ja lima eemaldamiseks puhastage osi pärast igat kasutust. 
Nii väldite ebaefektiivset nebuliseerimist või aspireerimist ja vähendate 
infektsiooniohtu. Ärge kasutage puhastamiseks harja ega pulka.
• Pestavad osad: nebulisaator, imiku näomask (PVC), ninaaspiraator, huulik  

Peske neid sooja vee ja õrnatoimelise neutraalse pesuainega. Loputage 
neid põhjalikult puhta sooja kraaniveega, raputage õrnalt ära üleliigne 
vesi ja laske puhtas kohas õhu käes kuivada. Nebulisaator DuoBaby või 
ninaaspiraator on soovitatav välja vahetada pärast 100–120 ravikorda või 
pärast 20 keetmistsüklit.

• Mittepestavad osad: kompressor, õhuvoolik (PVC) 
Kõigepealt veenduge, et toitepistik on seinapistikust lahti ühendatud. 
Pühkige puhtaks vees või õrnatoimelises neutraalses puhastusvahendis 
niisutatud pehme lapiga. 
Õhufilter 
Ärge peske ega puhastage õhufiltrit. Vaadake jaotist "Õhufiltri vahetamine".

Desinfitseerimine
Desinfitseerige detailid alati pärast päeva viimast kasutuskorda. Kui 
detailid on tugevalt määrdunud, asendage need uutega. Vaadake 
desinfitseerimismeetodi valimiseks alljärgnevat tabelit.

O: kohaldub; X: ei kohaldu
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Desinfitseerimi- 
setanool o o o o X X

Naatriumhüpokloriit o o o o X X
Milton*

Kvaternaarne  
ammoonium o o o o X X

Osvan*

Kloorheksidiin o o o o X X
Hibitane*

Amfoteerne  
pindaktiivne aine o o o o X X

Tego*

B Keetmine o o o X X X
 * Näide kaubanduses saadaolevast desinfektsioonivahendist.
Märkused.
• Kasutage kaubanduses saadaolevat desinfektsioonivahendit. Järgige 

desinfektsioonivahendi tootja suuniseid.
• Ärge kunagi kasutage puhastamisel benseeni, vedeldit ega tuleohtlikke kemikaale.
• Pärast nebulisaatori ja/või ninaaspiraatori desinfektsioonivahendiga pesemist 

loputage need puhta sooja veega ja kuivatage enne kasutamist korralikult.
• Kasutatavaid osi võib keeta 15 kuni 20 minutit.
• Pärast keetmist võtke osad ettevaatlikult välja, raputage liigne vesi maha ja laske neil 

puhtas kohas õhu käes kuivada.

Veaotsing: põhiseadme, nebulisaatori ja ninaaspiraatori 
juures 

Kui enne seadme kasutamist või kasutamise ajal tekib rike, kontrollige 
järgnevat.

Probleem Põhjus Kuidas toimida
Keerate toitelülitit, 
kuid midagi ei juhtu.

Kas voolupistik on vooluvõrku 
ühendatud?

Kontrollige, kas pistik on
seinakontaktis. Vajaduse korral 
tõmmake voolupistik välja ja 
sisestage uuesti.

Toide on sisse 
lülitatud, kuid 
aerosooli ei teki või 
on see vähene.

Kas ravimimahutis on piisavalt 
ravimit? (ainult nebulisaator)

Lisage ravimimahutisse õige 
kogus ravimit.

Kas aurustuspea on puudu 
või valesti ühendatud? (ainult 
nebulisaator)

Ühendage aurustuspea õigesti.

Kas nebulisaator või 
ninaaspiraator on õigesti kokku 
pandud?

Pange nebulisaator või 
ninaaspiraator õigesti kokku.

Kas nebulisaatori või 
aspiraatori otsak on 
ummistunud?

Puhastage otsak ummistustest, 
ärge pigistage otsakut.

Kas nebulisaator või 
ninaaspiraator on suure nurga 
all kaldu?

Veenduge, et nebulisaator ei ole 
kaldu rohkem kui 60 kraadi ja 
aspiraator on püstises asendis.

Kas õhuvoolik on õigesti 
ühendatud?

Kontrollige, et õhuvoolik on 
kompressori ja nebulisaatori 
või ninaaspiraatori külge õigesti 
ühendatud.

Kas õhuvoolik on kokku 
volditud, ummistunud või 
kahjustunud?

Kontrollige, et õhuvoolik ei ole 
muljutud või kahjustunud või 
ummistunud.

Kas õhufilter on määrdunud? Asendage õhufilter uuega.
Kompressor on 
ebatavaliselt vali.

Kas õhufiltri kate on õigesti 
kinnitatud?

Sulgege õhufiltri kate korralikult.

Kompressor on 
väga kuum.

Kompressor ei ole piisavalt 
ventileeritud.

Ärge katke kompressorit 
kasutamise ajal kinni.
Ärge katke ventilatsiooniavasid 
kinni.
Ärge kasutage seadet keskkonnas, 
kus temperatuur on üle 40 °C. 

Kompressor peatub 
äkitselt kasutamise 
ajal.

Termokatkesti on seadme välja 
lülitanud ülekuumenemise 
tõttu

Vt märkust allpool.

Märkus.
Ärge püüdke seadet remontida. Ärge avage ega/või tehke seadet ümber. Kasutaja ei 
tohi ühtegi seadme osa hooldada. Tagastage seade volitatud OMRONi jaemüügipunkti 
või müügiesindajale.

Tehnilised andmed

Toote kirjeldus Ninaaspiraatoriga kompressor-nebulisaator

Mudel (kood): DuoBaby (NE-C301-E)
Nimivool: 230 V, 50 Hz
Tarbitav võimsus: 140 VA
Temperatuur/niiskus/
õhurõhk kasutamisel:

+10 °C kuni +40 °C / suhteline õhuniiskus 
10–95% / 690–1060 hPa

Temperatuur/niiskus/
õhurõhk hoiundamisel 
ja transportimisel:

-20 °C kuni +70 °C / suhteline õhuniiskus 
5–95% / 690–1060 hPa

Kaal: umbes 1,7 kg (ainult kompressor)
Mõõtmed: umbes 170 (L) × 280 (S) × 105,5 (K) mm
Pakendi sisu: kompressor, nebulisaator, õhuvoolik, 

huulik, imiku näomask, ninaaspiraator, 
kasutusjuhend.

Kuidas kasutada nebulisaatorit

1. Kontrollige, kas toitelüliti on väljalülitatud ( ) asendis.
2. Ühendage voolupistik vooluvõrku.
3. Eemaldage inhalaatori ülaosa ravimimahuti küljest.

1) Pöörake inhalaatori ülaosa vastupäeva
2) Tõstke inhalaatori ülaosa ravimimahutilt.

4. Pange õige kogus väljakirjutatud  
ravimit ravimimahutisse.

5. Kontrollige, kas aurustuspea  
on ravimimahutis.

6. Valige sobiv inhalaatori ülaosa jaotisest "Kasutusjuhend".
 Pange inhalaatori ülaosa tagasi ravimimahutile.

1) Asetage inhalaatori ülaosa ravimimahutile.
2) Pöörake inhalaatori ülaosa päripäeva.

7. Kinnitage imiku näomask 
või huulik kindlalt 
nebulisaatori külge.

8. Ühendage õhuvoolik. Pöörake veidi 
õhuvooliku pistikut ja lükake see korralikult 
õhuvooliku pistmikusse.

9. Hoidke nebulisaatorit, nagu 
paremal näidatud. Järgige 
arstilt või hingamisterapeudilt 
saadud suuniseid.

 Ettevaatust!
Ärge kallutage nebulisaatorit üheski suunas rohkem kui 60 kraadi. Ravim võib 
voolata suhu või on nebuliseerimine ebaefektiivne.

10. Keerake toitelüliti sisselülitatud ( ) asendisse. Kompressori käivitumisel 
algab nebuliseerimine ja tekitatakse aerosooli. Hingake ravimit sisse. 
Hingake läbi nebulisaatori komplekti välja.

11. Kui manustamine on lõpetatud, lülitage toide välja ja eemaldage 
kompressor vooluvõrgust.

12. Puhastage ja desinfitseerige kõik (lahtivõetud) osad vastavalt jaotisele 
"Puhastamine ja igapäevane desinfitseerimine".

Kuidas kasutada ninaaspiraatorit
Ninas oleva kuiva ja väga paksu lima lahustamiseks võib kasutada 
soolalahust. Pärast seda, kui olete ninasekreedi vabastamiseks kasutanud 
imiku mõlemas ninasõõrmes soolalahust, oodake mõned minutid ja 
seejärel eemaldage väljavoolav lima salvrätikuga. Alles pärast sõõrmetest 
väljavoolava lima eemaldamist võib kasutada ninaaspiraatorit. 
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Nebulisaator
Sobivad ravimikogused: Minimaalselt 1 ml – maksimaalselt 12 ml
Heli: Müratase (1 m kaugusel) 63 dB

Nebulisaator  
Ülemised hingamisteed

Nebulisaator  
Alumised 

hingamisteed
Osakese suurus 
(MMAD*):

umbes 9 μm umbes 4 μm

Nebuliseerimiskiirus 
(massikao alusel):

umbes 0,4 ml/min umbes 0,2 ml/min

Väljundaerosool 
(3 ml, 1% NaF):

umbes 0,54 ml umbes 0,50 ml

Aerosooli väljastuskiirus 
(1% NaF):

umbes 0,16 ml/min umbes 0,12 ml/min

*MMAD = masskeskmine aerodünaamiline diameeter

Kaskaadi löökkeha osakese suuruse mõõtmiste tulemus
Naatriumfluoriidi alamõõdu osakese massi kumulatiivne % suuruse alusel
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Inhalaatori ülaosa 2 – sinine alumised hingamisteed 

Inhalaatori ülaosa 1 – roheline ülemised hingamisteed

Ninaaspiraator
Töörõhk: minimaalne -0,15 bar ja maksimaalne -0,2 bar
Õhuvool: umbes 4 l/min
Kogumiskambri  
max täitemaht: 7 ml

Üldmärkused:
• Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi näitajaid ilma eelneva etteteatamiseta.
• Seade ei pruugi töötada, kui temperatuur ja pingenäitajad erinevad 

spetsifikatsioonides määratletutest.
• Seade vastab nõuetele, mis on sätestatud EÜ direktiivis 93/42/EMÜ 

(meditsiiniseadmete direktiivis) ja Euroopa standardis EN13544-1:2007+A1:2009 
"Respiratoorse teraapia seadmed. Osa 1: Pihustussüsteemid ja nende komponendid".

• Tööparameetrid võivad erinevate ravimite (näiteks suspensioonide või kõrge 
viskoossusega ravimite) korral varieeruda. Täpsemaid andmeid leiate müügiesindaja 
teabelehelt.

• Vaadake uuendatud tehnilise teabe saamiseks OMRON HEALTHCARE EUROPE'i 
veebilehte. URL: www.omron-healthcare.com

Garantii
Täname, et ostsite OMRONI toote. Käesolev toode on valmistatud väga hoolikalt ja 
selle tootmisel on kasutatud ainult väga kvaliteetseid materjale. Toode on loodud teie 
kõikide vajaduste rahuldamiseks eeldusel, et kasutate toodet õigesti ja hooldate nii, 
nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.
OMRON annab sellele tootele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast. OMRON 
garanteerib selle toote õige ehituse, valmistamise ja materjalid. Garantiiperioodi 
jooksul parandab või asendab OMRON toote mistahes vigased osad ilma tööjõu või 
osadega kaasneva kuluta.
Garantii ei kata alljärgnevat:
a. transpordikulud ja -riskid;
b. volitamata isikute tehtud remondist tingitud paranduskulud ja/või defektid;
c. perioodilised ülevaatused ja hooldus;
d. valikuliste tarvikute või muude tarvikute rikked või kulumine, kui vastavat garantiid 

pole selgesõnaliselt eespool antud (välja arvatud põhiseade);
e. nõude tagasilükkamisest tulenevad kulud (nende eest tuleb tasuda);
f. mis tahes kahjustused, muu hulgas isikukahju, mis on tekkinud juhuslikult või 

tingitud väärkasutusest. Kui tekib vajadus garantiiteenuste järele, pöörduge 
edasimüüja poole, kellelt toote ostsite, või OMRONi volitatud maaletooja poole. 
Aadressi leiate toote pakendilt / teabematerjalist või saate spetsialiseerunud 
jaemüüjalt.

Kui teil on raskusi OMRONi klienditeeninduse leidmisega, võtke teabe saamiseks 
meiega ühendust.
Garantii alla kuuluv remont või asendamine ei pikenda ega uuenda garantiiperioodi.
Garantii on tagatud üksnes siis, kui kogu toode on tagastatud koos jaemüüja poolt 
tarbijale väljastatud originaalarve/kassatšekiga. OMRON jätab endale õiguse keelduda 
garantiiteenustest juhul, kui on antud ebaselget teavet.

Nebulisaatori kasutusjuhend
Nebulisaator DuoBaby on meditsiiniseade, mis tekitab mitmesugustele patsiendi 
hingamishäiretele vastavate omadustega aerosooli

Inhalaatori ülaosa 2 – sinine, 
alumistele hingamisteedele: 
ravib haigusi nagu astma, bronhiit, 
bronhioliit, bronhiektaas ja 
bronhopneumoonia.
Osakese suurus (MMAD) on 
umbes 4 μm.

Inhalaatori ülaosa 1 – roheline, 
ülemistele hingamisteedele: ravib 
haigusi nagu riniit, põsekoopapõletik, 
farüngiit, angiin ja larüngiit.
Osakese suurus (MMAD) on umbes 
9 μm.


