
 
Käeshoitav inhalaator 

Mudel: NH60 

 

Garantiikaart 
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima ostukuupäeval. Garantii kehtib ainult edasimüüja poolt täidetud ja ostukuupäeva 
kinnitava garantiikaardi või ostutšeki esitamisel. Inhalaatori lisaseadmed ei kuulu komplekti. Seadme osadeks lahti võtmine ja muutmine 
muudab garantii kehtetuks. Garantii ei kata vigastusi ja kahjustusi, mis on tekkinud õnnetuse või kasutusjuhendi eiramise tõttu. Pöörduge 
palun kohaliku edasimüüja/turustaja või www.rossmax.com poole. 
Kliendi nimi:  ________________________________________________________________________________  
Aadress:  ___________________________________________________________________________________  
Telefon:  ____________________________________________________________________________________   

E-posti aadress:  _____________________________________________________________________________  
Tooteteave 

Ostukuupäev: ________________________________________________________________________________  
Ostukoht: __________________________________________________________________________________ 

 
 

Sissejuhatus 
Täname, et olete valinud NH60 kompressor-inhalaatori. Nõuetekohane hooldus ja kasutamine tagab seadme korrasoleku ja usaldusväärse ravi 
aastateks. Seade töötab vahelduvvoolu toitel. Seade pakub kõigis vanuses patsientidele kiiret, mugavat ja ohutut ravimite manustamise 
võimalust kodustes tingimustes. Lugege need juhised põhjalikult läbi, et saada rohkem teavet toote omaduste kohta. Kompressor-inhalaatorit 
tuleb kasutada litsentseeritud arsti ja/või füsioterapeudi järelevalve all. Koostöös arsti ja/või füsioterapeudiga võite olla kindel, et saate 
hingamisteede haiguse jaoks kõige tõhusamat inhalatsiooniravi. 
MÄRKUS: Inhalaator on mõeldud astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ja muude selliste hingamisteede haiguste raviks, kus on 
vajalik aerosoolravi. Pidage nõu oma arsti ja/või apteekriga, et teha kindlaks, kas teie retseptiravimit võib selle inhalaatoriga kasutada. Järgige 
oma arsti või füsioterapeudi antud juhiseid ravimi, selle annuse ja raviskeemi kohta. 
Seade vastab Nõukogu direktiivile 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta ja Euroopa standardile EN 13544-1:2007+A1:2009 „Respiratoorse 
teraapia seadmed. Osa 1: Pihustussüsteemid ja nende komponendid“.  

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. 

 
Ettevaatusabinõud 

Palun järgige inhalaatori kasutamisel üldisi ettevaatusabinõusid. Seadet tohib kasutada ainult juhises kirjeldatud ja ettenähtud otstarbel koos 
lubatud ravimitega ainult arsti juhendamise ja järelevalve all. Ärge kasutage seadet anesteesiaaparaadi ja ventilaatori hingamissüsteemis. 
 
Toote hoiatused 

LUGEGE ALLJÄRGNEV TEAVE ENNE TOOTE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI 
● Elektrilöögi ennetamiseks hoidke seade veest eemal. 
● Ärge asetage seadet vedeliku sisse. 
● Ärge kasutage seadet vannis ega duši all olles. 
● Ärge üritage vette kukkunud seadet veest välja võtta, vaid eemaldage see kohe vooluvõrgust. 
● Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa (k.a pistik) on kahjustunud või seade on vette või maha kukkunud. Saatke seade kohe ülevaatusele 

ja parandusse. 
● Ärge kasutage seadet kohtades, kus see võib kokku puutuda tuleohtlike gaaside, hapniku või aerosooltoodetega. 
● Hoidke õhuavad avatuna. Ärge asetage seadet pehmele pinnale, mis võib õhuavad blokeerida.  

● Ärge kasutage seadet, kui ravimianum on tühi. 
● Kui seadme töös esineb kõrvalekaldeid, lõpetage seadme kasutamine seniks, kuni see on üle vaadatud ja parandatud. 
● Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. 
● Ärge kallutage ega raputage seadet kasutuse ajal. 
● Enne seadme puhastamist ja täitmist ning pärast iga kasutuskorda ühendage seade vooluvõrgust lahti. 
● Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid. 
● Ärge ühendage toiteadapterit vooluvõrku ega eemaldage seda vooluvõrgust märgade kätega. 
● Pärast seadme kasutamist eemaldage toiteadapter vooluvõrgust. 
● Ärge võtke seadet ise lahti ega proovige seda parandada. 
● Ärge kasutage seadet anesteesiaaparaadi ja ventilaatori hingamissüsteemis. 
● Ärge kasutage torusid ja/või toiteadapterit/-kaablit muul kui ettenähtud eesmärgil, kuna need võivad põhjustada lämbumisohtu. 
● Ärge hooldage seadet, kui see töötab. 
 

Kasutamise hoiatused 

● Lapsed ja invaliidid peaksid seadet kasutama täiskasvanu range järelevalve all. 
● Hoidke seadet kasutamise ajal silmadest eemal, sest ravimist tulenev udu võib neid kahjustada. 
● Ravimianuma maksimaalne mahutavus on 5 ml ja seda ei tohi ületada. 
● Ärge kasutage seadet sõiduki juhtimise ajal. 
● Kui seade ei tööta nõuetekohaselt või tunnete ebamugavustunnet, lõpetage kohe seadme kasutamine. 
● Pentamidiini kasutamine selles seadmes ei ole lubatud. 
 

Hoiustamise hoiatused 



● Ärge hoiustage seadet otsese päikesevalguse käes ega kõrge temperatuuri ja suure õhuniiskusega kohas. 
● Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. 
● Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui te seda ei kasuta. 
 

Puhastamise hoiatused 

● Kontrollige õhufiltrit, inhalaatorit, huulikut ja muid lisaseadmeid enne iga kasutuskorda. Määrdunud või kulunud osad tuleb asendada. 
● Ärge asetage seadet vette. See võib seadet kahjustada. 
● Enne seadme puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. 
● Puhastage kõik vajalikud osad pärast iga kasutuskorda nagu kasutusjuhendis kirjeldatud. 
● Visake ravimianumas olevad ravimijäägid ära pärast iga kasutuskorda. Lisage iga kord seadmesse uus kogus ravimit. 
 

Meditsiiniline lahtiütlus:  

See kasutusjuhend ega toode ei asenda arsti või mõne muu meditsiinitöötaja antud nõuandeid. 
Ärge kasutage kasutusjuhendis või tootes sisalduvat teavet terviseprobleemi diagnoosimiseks või raviks ega ravimite määramiseks. 
Terviseprobleemi või selle kahtluse korral võtke kohe ühendust oma arstiga. 
Kui seadet kasutatakse kaks korda päevas, et pihustada iga kord 2 ml ravimit 10 minuti jooksul toatemperatuuril (25°C), on seadme ja selle 
osade kasutusead järgmised. 
Kasutusiga võib sõltuvalt kasutuskeskkonnast erineda. 

● Põhiseade  3 aastat • Pihusti 1 aasta 

● Huulik 1 aasta • Õhufilter 60 päeva 

• Täiskasvanu ja 
lapse mask 

1 aasta   

 
Tootespetsifikatsioonid 

Toiteadapter DC 12 V, 1A 

Toiteallikas AC 100–240 V, 50–60 Hz 

Energiatarve ≤ 12 W 

Müratase ≤ 55 dBA (ühe meetri kaugusel seadmest NH60) 

Kompressori rõhuvahemik  ≥ 16 psi (110 kPa) 

Töörõhu vahemik ≥  8 psi (55 kPa) 

Töövoo vahemik ≥  2,0 l/min 

Töötemperatuurivahemik 10 °C kuni 40 °C (50 °F kuni 104 °F) 

Niiskusvahemik töötingimustes suhteline niiskus ≤ 90% 

Atmosfäärirõhu vahemik 
töötingimustes 

700–1060 hPa 

Säilitustemperatuuri vahemik -20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F) 

Niiskusvahemik 
hoiustamistingimustes 

suhteline niiskus ≤ 90% 

Mõõtmed (P × L × K) 66,3 × 67 × 160,5 mm 

(2,6 × 2,6 × 6,3 tolli) 

Kaal 308,3 g (ilma lisaseadmeteta) 

Ravimianuma maht 5 ml (cm3) 

Osakese suurus (MMAD) ≤ 2,6 μm 

Keskmine pihustuskiirus Täielikult avatud klapp ≥ 0,2 ml/min (0,9% soolalahus) 

Suletud klapp ≥ 0,08 ml/min (0,9% soolalahus) 

Standardvarustus Pihusti, huulik, filtrid (5 tk), täiskasvanu ja lapse maskid 

* Tehnilisi omadusi võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta. 

* Seadme töö võib sõltuda sellest, kas kasutatakse suspensioone või suure viskoossusega aineid. Täpsemad andmed leiate ravimi 
tarnija teabelehelt. 

 
 
 

A. Toote ülesehitus  

1. Pihusti 2. Otsak   3. Huulik 4. Õhufilter   

5. Lapse mask   6. Täiskasvanu mask   7. Toiteadapter  8. Õhu 
väljalaskeava   

9. Filtrikaas   10. Toitelüliti  11. Toiteadapteri pesa  

 
 
 



 

 
 

B. Reguleeritava klapi tehnoloogia  

Patenteeritud reguleeritava klapi abil on võimalik erineva viskoossusega ravimeid hõlpsalt manustada iga kasutaja tingimuste ja vajaduste 

järgi. Meie reguleeritava klapi tehnoloogia võimaldab kasutajatel valida ühtlase suurusega osakestega pihustuskiiruse vahemikus ≥ 0,08–0,2 

ml/min. 

Pihustuskiirust on väga lihtne reguleerida ilma osi vahetamata. Suurem pihustuskiirus (täielikult avatud klapp) on mõeldud suurema 

viskoossusega ravimite ja suurema hingamisvõimekusega kasutajate jaoks, väiksem pihustuskiirus (suletud klapp) on sobilik lastele/imikutele, 

kelle hingamisvõimekus on väiksem.  

 
 

C. Seadme kokkupanek 

Kui te kasutate seadet esimest korda või kui te ei ole seadet pikema aja jooksul kasutanud, järgige kasutusjuhendi peatükis „Puhastusvõtted“ 

kirjeldatud puhastusjuhiseid.  

PIDAGE MEELES: Enne seadme puhastamist ja kokkupanekut ning enne ja pärast iga kasutuskorda ühendage seade alati vooluvõrgust lahti ja 

veenduge, et toitelüliti on väljalülitatud asendis. 

1. Asetage seade tasasele, kindlale ja käeulatuses olevale pinnale. 

2. Pöörake õrnalt pihusti kaant ja tõmmake seda ülespoole, et see kaheks osaks lahti võtta (ravimianum ja kaas). 

3. Veenduge, et otsak on ülemise kaane külge õigesti paigaldatud. Ravimianuma sees olev vars tuleb sisestada otsaku torusse. 

4. Lisage ettenähtud kogus ravimit ravimianumasse. 

5. Keerake kaas ettevaatlikult ravimianuma peale, et see sulgeda. Veenduge, et mõlemad osad on kindlalt lukustunud. 

 

 

 HOIATUS: Sellel seadmel olev sümbol tähistab elektroonikatoodet ja Euroopa direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb elektroonikatooted 

ohutuks töötlemiseks utiliseerida kohalikus jäätmejaamas. 
 

 
 
 

D. Seadme kasutamine 

Pihustit saab kasutada kuni 45° nurga all. Kui nurk on suurem kui 45°, siis aerosooli ei toodeta. 

1. Asetage pihusti ettevaatlikult põhiseadme otsas oleva õhu väljalaskeava külge. 



2. Asetage huulik või mask pihusti külge. 

3. Ravimianuma mahutavus on 2–5 ml. 

MÄRKUS: Pärast iga kasutamist on soovitatav teha 30-minutiline paus. 

Seadme kasutamine 

Pärast iga kasutuskorda: 

1. Eemaldage seade toitevõrgust. 

2. Laske seadmel täielikult jahtuda. 

3. Eemaldage pihusti ettevaatlikult põhiseadme küljest ja valage välja üleliigne ravim. 

4. Järgige kasutusjuhendis kirjeldatud puhastusjuhiseid.  

 

E. Toiteadapteri kasutamine 

1. Ühendage toitejuhe seadme tagaküljel olevasse pessa. 

2. Sisestage toiteadapter pistikupessa. (Nõutav voolutugevus ja pinge on märgitud toitejuhtme pesa juures.) 

3. Kasutage seadmega ainult heakskiidetud toiteadapterit. 

4. Vajutage toitelülitit. 
 

 

 

F. Puhastamine 

Loputamine (enne esimest kasutuskorda ja pärast iga kasutuskorda) 

1. Veenduge, et toitelüliti on väljalülitatud asendis ja seade on vooluvõrgust eemaldatud. 

2. Eemaldage pihusti põhiseadme küljest. 

3. Pöörake õrnalt pihusti kaant ja tõmmake seda ülespoole, et see avada. 

4. Loputage pihustit ja selle osi kuuma kraaniveega. 

5. Kuivatage puhta rätikuga või laske õhu käes kuivada. 

6. Pange pihusti uuesti kokku. 

MÄRKUS: Kui te puhastate seadet esimest korda või kui te ei ole seadet pikema aja jooksul kasutanud, puhastage kõik seadme osad enne 

kasutamist põhjalikult. Pihustit võib pesta nõudepesumasinas. 

Kompressori puhastamine 

Puhastage kompressorit iga päev pehme lapiga. 

MÄRKUS: Mistahes muud puhastusvõtted ja puhastusvahendid võivad seadme viimistlust kahjustada.  

 

 



 
 

G. Õhufiltri vahetamine 

Õhufiltrit tuleb vahetada siis, kui see muutub halliks. Õhufiltrit 

on soovitatav vahetada iga kahe kuu tagant. 

1. Eemaldage filtrikaas seda ettevaatlikult ettepoole tõmmates. 

2. Visake vana filter ära. 

3. Asendage see uue ja puhta filtriga. 

4. Pange filtrikaas kindlalt oma kohale tagasi. 

MÄRKUS: Õhufiltreid ei saa puhastada ega pesta. Kasutada tohib ainult seadme NH60 

filtreid. Ärge kasutage filtri asemel muid materjale (nt puuvilla). Ärge kasutage seadet 

ilma õhufiltrita.  

 

 

Veaotsing  

 

Kui seadme töös esineb kõrvalekaldeid, kontrollige järgmisi punkte ja tehke vajalikud parandused. 

1. Seade ei lähe toitelüliti vajutamisel tööle: kontrollige, kas toitekaabel on vooluvõrku ühendatud. 

2. Pihusti ei tooda aerosooli või toodab seda liiga vähe: 

• Kontrollige, kas ravimianumas on ravimit. 

• Kontrollige, ega põhiseade ei ole füüsiliselt kahjustada saanud. 

• Kontrollige, kas otsak on pihustisse korrektselt paigaldatud. 

• Veenduge, et õhutoru ja muud osad on korralikult paigaldatud. 

• Kontrollige õhufiltrit ja vajaduse korral asendage see uuega. 
 
 

Kaitse elektrilöögi eest: 
● II kaitseklassi seade. 
 

BF-tüüpi osad:     

● Huulik ja mask. 
 

Kaitse vee ja tahkete osakeste sissevoolu eest: 
● IP22 

 

Ohutusaste tuleohtlike anesteetikumide või hapniku läheduses: 
● AP/APG kaitse puudub (ei sobi kasutamiseks tuleohtlike anesteetikumide või hapniku läheduses). 
 
 

 
 

Lisaseadmed (valikulised) 

Nimi Mudeli nr Materjal 
Desinfitseerimismeetod: Keetmine  
O: Kohaldatav, X: Mittekohaldatav 

Inhalaatori pudelikomplekt 
(N1 pudel + huulik) 

NB_AC_001_00 PP O 

Inhalaatori pudel (N1) NB_AC_026_00 PP O 

Täiskasvanu mask NB_AC_003_00 PVC X 

Lapse mask NB_AC_036_00 PVC X 



Õhufiltrid 

(Ø 8 × 13 mm), 5 tk 
NB_AC_007_00 PU X 

Huulik NB_AC_021_00 PP O 

* Järgige tarvikute pesemisel ja keetmisel desinfitseerimismeetodeid. 
 

Teave elektromagnetilise ühilduvuse kohta 

1. Seade tuleb paigaldada ja kasutusse võtta kasutusjuhendis esitatud teabe kohaselt. 
2. HOIATUS: Kaasaskantavaid raadiosagedusel töötavaid sideseadmeid (sh välisseadmeid nagu antennikaableid ja välisantenne) ei tohi 

kasutada ühelegi NH60 osale, sh tootja täpsustatud juhtmetele lähemal kui 30 cm (12 tolli). Vastasel juhul võib seadme toimimises ilmenda 
tõrkeid. 

Kui kasutatakse kõrgemaid HÄIREKINDLUSKATSETE TASEMEID kui tabelis 9 märgitud, võib minimaalset vahekaugust vähendada. Väiksemad 
minimaalsed vahekaugused arvutatakse punktis 8.10 esitatud valemi abil. 
 

Tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus 

NH60 on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. NH60 omanik või kasutaja peab tagama 
seadme kasutamise sellises keskkonnas. 

Häirekindluska
tse 

IEC 60601 katsetase Ühilduvustase Elektromagnetiline keskkond – suunised 

Juhtivuslik 
raadiosagedus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms:  

0,15–80 MHz 
6 Vrms: TTM ja 
amatöörraadioside 
raadiosagedusalas 
vahemikus  

0,15 MHz ja 80 MHz  

 

80% AM sagedusel 1 kHz  

3 Vrms:  

0,15–80 MHz 
6 Vrms: TTM ja 
amatöörraadioside 
raadiosagedusalas 
vahemikus  

0,15 MHz ja 80 MHz  

 

80% AM sagedusel 1 kHz 

Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosagedusel töötavaid 
sideseadmeid ei tohi kasutada ühelegi NH60 osale, sh 
juhtmetele lähemal kui soovitatav vahekaugus, mis arvutatakse 
saatja sagedusele kohaldatava valemi abil. 
Soovitatav vahekaugus: 
d = 1,2 √P, d = 1,2 √P 80 MHz kuni 800 MHz; d = 2,3 √P 800 MHz 
kuni 2,7 GHz  

Kus P on maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja 
tootja andmete kohaselt ja d on soovitatav vahekaugus 
meetrites (m). 
Häireid võib esineda seadmete läheduses, mis on tähistatud 

järgmise sümboliga:  

Kiirguslik 
raadiosagedus 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 

80 MHz – 2,7 GHz  

80% AM sagedusel 1 kHz 

10 V/m 

80 MHz – 2,7 GHz  

80% AM sagedusel 1 kHz 

MÄRKUS 1. 80 MHz ja 800 MHz puhul võetakse aluseks kõrgem sagedus. 
MÄRKUS 2. Need suunised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetvälja levikut mõjutab neeldumine ja peegeldumine 
hoonetelt, esemetelt ja inimestelt. 

Rohkem teavet seadme elektromagnetilise ühilduvuse kohta saate Rossmaxi kodulehelt www.rossmax.com. 
 

 HOIATUS: Sellel seadmel olev sümbol tähistab elektroonikatoodet ja Euroopa direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb elektroonikatooted ohutuks 

töötlemiseks utiliseerida kohalikus jäätmejaamas. 

 

 Rossmax Swiss GmbH,  

Widnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg, Šveits 

 

 

 


