
 1. Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.
 2. Naprava je namenjena izvajanju aerosolne terapije. O vrsti in količini zdravila 

ter pogostosti in trajanju inhalacij se posvetujte s svojim zdravnikom. Naprava 
je namenjena inhaliranju; vsi ostali načini uporabe so neprimerni in zato 
nevarni. Podjetje Mediblink ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, 
ki bi nastala zaradi napačne ali neprimerne uporabe; enako velja v primeru 
priključitve naprave na električni sistem, ki ne ustreza predpisanemu v teh 
navodilih.

 3. Za primere ko zmanjka električne energije, oz. ko le ta ni na voljo ali pa 
v primeru, ko naprava ne deluje zaradi katerega drugega razloga, je 
priporočljivo, da ima uporabnik nadomestno napravo ali zdravilo (katerega 
predpiše zdravnik), ki ga lahko uporabi v tem slučaju. 

 4. Ko napravo vzamete iz embalaže, se prepričajte, da je nedotaknjena in na 
njej ni vidnih sledi poškodb, ki bi lahko nastale med prevažanjem. Če o tem 
niste prepričani, naprave ne uporabljajte, ampak se obrnite na pooblaščenega 
serviserja Mediblink izdelkov.

 5. Embalaža naprave (vrečke, škatla …) ne sme biti na dosegu otrok, saj 
predstavlja potencialno nevarnost.

 6. Preden priključite napravo, se prepričajte, da omrežna napetost v vašem 
stanovanju ustreza tisti, ki je predpisana za to napravo in je označena na 
nalepki. Nalepko najdete na dnu naprave.

 7. Če vtikač naprave ne ustreza vtičnici, ga zamenjajte pri serviserju, 
pooblaščenemu za izdelke podjetja Mediblink. 

 8. Da bi preprečili pregretje in poškodbe kompresorja, izključite napravo po 30-ih 
minutah uporabe in jo pustite izključeno vsaj 30 minut.

 9. Pozor! Uporaba inhalatorja preden mine 30 minut lahko povzroči pregretje 
motorja.

10. Prepričajte se, da so filtri suhi, saj s tem zagotovite ustrezno delovanje 
naprave.

11. Naprave ne uporabljajte v prisotnosti dušikovega oksida, kisikovih spojin in v 
stiku z zrakom vnetljivih hlapov anestetika.

12. Po uporabi in medtem, ko dodajate zdravilo, napravo ugasnite in jo izklopite 
iz električnega omrežja. Pazite, da komore ne napolnite s preveliko količino 
zdravila. Največja količina zdravila, ki ga še lahko date v posodico je označena 
na posodici (MAX). 

13. Pazite, da naprava in napajalni kabel ne prideta v stik z vročimi površinami.
14. Naprave ne uporabljajte med prhanjem, kopanjem, v vlažnih prostorih ali v 

bližini kadi, umivalnikov in v nobenem primeru, ko lahko naprava pride v stik z 
vodo. 

15. Naprave se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.

 Splošna opozorila
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16. Pazite, da naprava ne pade v vodo ali v druge tekočine. Če se to zgodi, jo 
takoj izklopite in ne uporabljajte. Posvetujte se s pooblaščenim serviserjem. 

17. Med uporabo ne zapirajte zračnih odprtin, ki omogočajo hlajenje motorja. 
18. Če ste omotični, naprave ne uporabljajte.
19. Otroci ter osebe z motnjami v fizičnem ali psihičnem razvoju morajo biti med 

uporabo naprave pod stalnim nadzorom. Otroci morajo biti pod nadzorom 
odrasle osebe, da se zagotovi, da se otroci ne igrajo z napravo. Naprava 
vsebuje majhne delca, ki jih je mogoče pogoltniti ter kabel naprave lahko 
povzroči zadušitev.

20. Ne uporabljajte električnih priključkov ali pripomočkov, ki jih ni priporočil 
proizvajalec naprave.

21. Prepričajte se, da je naprava med uporabo in shranjevanjem postavljena na 
ravno in trdno površino, saj boste s tem preprečili izlitje tekočine. 

22. Prepričajte se, da na površini, kjer stoji naprava, ni nobenih predmetov, ki bi 
lahko ovirali pretok zraka.

23. Kadar naprave ne uporabljate, je ne pustite vključene v električno omrežje.
24. Prepričajte se, da je med čiščenjem in vzdrževanjem naprava izklopljena.
25. Ko se odločite, da naprave ne boste več uporabljali, jo izključite iz omrežja in 

iztaknite vtič, tako da naprava ne more več delovati. Napravo zavrzite v skladu 
z lokalno zakonodajo. Priporočamo Vam, da odstranite vse dele, ki so lahko 
nevarni.

26. Dele naprave, ki se izrabijo, po končani življenjski dobi ustrezno odložite na s 
predpisi določeno mesto in na ustrezen način, ki mora v skladu s EU direktivo 
2002/96/EC.

27. Če Vam naprava pade na tla in se pri tem katerikoli del poškoduje, je ne smete 
več uporabljati. Kadar o tem niste prepričani, se posvetujte s pooblaščenim 
serviserjem.

28. V primeru, da se naprava pokvari ali pa nepravilno deluje, jo izklopite tako, da 
iztaknete vtič iz električnega omrežja. Kontaktirajte Mediblinkov servisni center. 
Naprave ne odpirajte in je ne poskušajte popraviti.

 Splošna opozorila
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Učinkovitost aerosolne terapije je odvisna od tega, kako dobro zdravilo doseže 
zgornje in predvsem spodnje dihalne poti. 3-stopenjska posodica za zdravilo 
ustvari delce idealne velikosti, velike le 3,34 μm (MMAD), ki jih razprši po dihalnem 
traktu, globoko v spodnje dihalne poti vse do pljučnih mešičkov. Zahvaljujoč se 
3-stopenjski posodici za zdravila, 78% razpršenih aerosolov doseže spodnje 
dihalne poti (PORR). 
Mediblinkova 3-stopenjska posodica za zdravila omogoča tudi nastavitev treh 
stopenj razprševanja: MIN (0,12 ml/min), MED (0,20 ml/min) in MAX (0,30 ml/min). 
Stopnje razprševanja oz. hitrost lahko spreminjate s kombinacijo nastavitve 
modrega GUMBA (opcije MIN in MAX) na vrhu posodice (Slika 3a) ter nastavitvijo 
MODREGA ZATIČA znotraj posodice za zdravila (Slika 3b).

Tabela 1: Nastavitev hitrosti razprševanja aerosolov: MIN / MED / MAX

Nastavitev  
MODREGA ZATIČA 
znotraj posodice 

MAX MIN MAX MIN

Nastavitev GUMBA  
na vrhu posodice MAX MAX MIN MIN

STOPNJA 
RAZPRŠEVANJA > = 0.3 ml/min > = 0.2 ml/min > = 0.2 ml/min > = 0.12 ml/min

ČAS TERAPIJE  
(5 ml fiziološke  
raztopine)

16 min 25 min 25 min 40 min

Gumb na vrhu posodice za zdravila lahko pritiskate med samo terapijo. Stikalo 
znotraj posodice za zdravila morate nastaviti še pred začetkom terapije (preden v 
posodico vlijete sterilno fiziološko raztopino ali zdravilo). 

3-stopenjska posodica za fiziološko raztopino
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Slika 3a: Sestavni deli posodice za zdravilo oz. fiziološko raztopino 

Pokrov

Moder zatič

Posodica za zdravila
oz. fiziološko raztopino

GUMB
(MIN/MAX stopnja

razprševanja)

3-stopenjska posodica za fiziološko raztopino

SLO

Slika 3b: Sestavni deli posodice za zdravilo oz. fiziološko raztopino 

MODER ZATIČ 
potisnjen navzdol  
(MIN stopnja razprševanja)

MODER ZATIČ 
potisnjen navzgor   
(MAX stopnja razprševanja)

MAX

MINMIN
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Ima 2 mehki maski, ki se prilagodita obliki vašega obraza in omogočita minimalne 
izgube zdravila. Oblikovani sta bili tako, da bi zagotovili pravilno in učinkovito 
terapijo tako za odrasle kot za otroke. Priporočljivo je, da odrasli inhalirajo 
(vdihavajo) samo z usti s pomočjo priložene maske za odrasle ali s pomočjo 
priloženega ustnega nastavka, ker je to učinkovitejša metoda, ki omogoča prehod 
fiziološke raztopine oz. zdravila neposredno v spodnje dihalne poti. Otroci naj 
uporabljajo priloženo masko (manjše velikosti), ker niso vešči uravnavanja dihanja 
in občasno dihajo skozi usta, občasno pa skozi nos. Priporočamo, da masko 
uporabljate z elastičnim trakom, da boste imeli tako roke proste, kar vam bo 
omogočalo nemoteno gibanje.

Ustni nastavek se lahko uporablja samostojno, brez uporabe maske. Ustni 
nastavek omogoča prehod fiziološke raztopine oz. zdravila neposredno v spodnje 
dihalne poti. Z uporabo ustnika zmanjšate izgubo zdravila in povečate učinkovitost 
terapije. 

 1. Vzemite napravo in pripomočke iz embalaže ter vzemite 3-stopenjsko 
posodico za zdravilo.

 2. Odvijte vrh posodice v nasprotni smeri urinega kazalca. Dodajte zdravilo in/ali 
fiziološko raztopino v posodico za zdravilo. Glede količine zdravila upoštevajte 
priporočila zdravnika ali farmacevta.

 3. Zaprite posodico tako, da pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca. Vzemite cev 
in jo pritrdite na ventil za izpust iztisnjenega zraka. 

 4. Drugo stran cevi pritrdite na spodnji del posodice za fiziološko raztopino. 
 5. Izberite enega od naslednjih pripomočkov: ustni nastavek ali otroško masko 

ali masko za odrasle. V primeru, da ne veste, kateri pripomoček uporabiti, se 
posvetujte z zdravnikom.

(pri pripravi si pomagajte s priloženimi hitrimi navodili za uporabo)

2 maski: za dojenčke/otroke in za odrasle

Ustni nastavek

Priprava in uporaba naprave
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 6. Napravo priključite v električno omrežje.
 7. Napravo vklopite tako, da obrnite stikalo ON na položaj I in pričnite s terapijo.
 8. Začnite inhalirati.
 9. Priporočamo Vam, da med terapijo udobno sedite.
10. Ko se aerosolni tok prekinja, za nekaj sekund prekinite s terapijo in počakajte, 

da kapljice zdravila spolzijo iz stene posodice na dno posodice. Nato ponovno 
vklopite inhalator in nadaljujte s terapijo. Po potrebi postopek ponovite in 
končajte s terapijo šele, ko v posodici ni več zdravila.

11. Po terapiji izključite napravo, iztaknite vtič iz vtičnice, umaknite pripomočke 
in očistite napravo in pripomočke tako, kot je opisano v poglavju Čiščenje in 
vzdrževanje.

 Opozorilo! 
Naprava ne sme priti v stik z vodo ali drugimi tekočinami. Za čiščenje uporabite 
čisto, suho krpo.

Odstranite vse sestavne dele in vsakega izmed sestavnih delov (razen 
povezovalne cevi) splaknite pod tekočo vodo. Temperatura vode na sme 
presegati 50 °C. Vse dele dobro osušite. 

Ne čistite povezovalne cevi. Če se ponesreči naberejo kapljice tekočine v cevi, in 
se na zraku ne posušijo, namestite povezovalno cen na inhalator, nato vklopite 
inhalator, da odstranite kapljice iz cevi. Ko so vse kapljice odstranjene iz cevi, 
namestite posodico za zdravila in masko na cev, in pričnite z uporabo inhalatorja. 

Čiščenje in vzdrževanje inhalatorja  
(brez pripomočkov)

Čiščenje in vzdrževanje posodice za zdravila  
in ostalih pripomočkov

Priprava in uporaba naprave

Čiščenje in vzdrževanje
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Vse dele, ki so bili v stiku z uporabnikom inhalatorja razkužite z medicinskim 
alkoholom, ki ga lahko kupite v lekarni. Preden napravo ponovno sestavite, se 
prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi. Napravo shranjujte v hladnem in suhem 
prostoru brez virov toplote in svetlobe.

 Opozorilo!
Za čiščenje nikoli ne uporabljajte benzena ali drugih vnetljivih kemikalij.

Iz higienskih razlogov Vam priporočamo, da se izogibate uporabi istih pripomočkov 
pri več osebah. Priskrbite ločene sestavne dele (maska, posodica za zdravila, 
ustnik ter cev) za vsakega uporabnika posebej. Sestavne dele lahko kupite v vaši 
lekarni ali pa na spletni strani www.mediblink.si. 

Priporočamo redno preverjanje filtrov. Filter ščiti kompresor. Primerno vzdrževanje 
podaljša življenjsko dobo inhalatorja ter izboljša kakovost zraka, ki teče v dihalne 
poti uporabnika inhalatorja. 
Pogostost menjave filtrov je odvisna od zunanjih pogojev uporabe naprave. Filter je 
nameščen na zgornji strani naprave, pod okroglim plastičnim pokrovom. 

Če želite zamenjati filter:
1. Odprite pokrov filtra.
2. Odstranite filter iz ohišja.
3. Pazljivo vstavite nov filter.
4. Ponovno namestite pokrov.

 Opozorilo!
Nikoli nenadzorovano pustite pokrova filtra in/ali filtrov. Če te majhne delce 
pogoltnejo otroci, predstavljajo velik riziko zadušitve. 

Čiščenje in vzdrževanje

Preverjanje in menjava filtrov
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Osnovna napetost: 230 V
Frekvenca: 50 Hz 
Moč: 200 VA
Varovalka: 2,5 A 250 V ~
Maksimalen pretok: 15 ± 2 l/min
Delovni pretok: 7 ± 1 l/min
Maksimalni pritisk: 220–300 Kpa
Delovni tlak: 11,6–16 Psi / 80–110 Kpa / 0,8–1,1 Bar
Zaščita pred iztekanjem tekočine: IPX0
Teža: 1,4 kg
Dimenzije (D x Š x V): 190 x 150 x 108 mm
Pogoji za delovanje naprave: 30` ON – 30` OFF pri 40 °C
MMAD – Velikost razpršenih delcev: 3,34 ± 0,2 μm
PORR – Delež vdihanih delcev (delež 
delcev manjših od 5 mikronov): 78,14 % ± 2 %

Kapaciteta komore: MIN 2 ml; MAX 8 ml

Jakost hrupa na oddaljenosti 1 m: 65 dB(A); Podatki o hrupu so bili izmerjeni na novi 
napravi. Z uporabo se lahko glasnost spremeni.

Hitrost delovanja komore: MIN ≥ 0,12 ml/min; MAX. ≥ 0,3 ml/min
Volumen, ki izostane od inhalacije: 0.8 ± 0.05 ml
Klasifikacija medicinskega pripomočka: IIb

Informacije o delovanju naprave je posredoval proizvajalec in se v skladu  
s standardom EN 13544-1 mogoče ne nanašajo na zdravila v obliki suspenzije ali 
zdravila z visoko viskoznostjo. 

EN 60601-1 Medicinski električni pripomoček – 1. del: splošne varnostne zahteve
EN 60601-1-2 Medicinski električni pripomoček – 1. del: splošne varnostne zahteve 
– varnostni standard: elektromagnetna kompatibilnost – Zahteve in testi
EN 13544-1 Naprava za inhalacijo – 1. del: Razpršilni sistemi in njihovi sestavni 
deli

Ta del navodil zajema informacije, ki se nanašajo na skladnost izdelka s 
EN 60601-1-2 standardom. Inhalator Mediblink Compact M440 je medicinski 
pripomoček, ki zahteva posebno pozornost glede elektromagnetne kompatibilnosti, 
zato ga je potrebno instalirati in uporabljati v skladu z navodili in informacijami v 
priloženih navodilih za uporabo. Mobilne in prenosne RF naprave (mobilni telefoni, 
ipd.) lahko vplivajo na delovanje naprave. 

Tehnični podatki
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Navodila in deklaracija proizvajalca – Elektromagnetne lastnosti
Aerosolna naprava Compact (JLN-2313AS) REF: M440 je namenjen uporabi  
v pogojih, ki so navedeni spodaj. Uporabnik aerosolne naprave Compact  
(JLN-2313AS) REF: M440 se mora prepričati, da napravo uporablja v takem okolju.

Testi emisij Ustreznost Elektromagnetno okolje –navodilo

Oddane/prevodne 
emisije
CISPR11 1. skupina

Enota za aerosolno terapijo Mediblink Compact  
(JLN-2313AS) REF: M440 uporablja za svoje funkcije 
le RF energijo. Tako so RF sevanja izredno nizka 
in ne povzročajo interference z bližnjimi električnimi 
napravami.

Oddane/prevodne 
emisije
CISPR11

Razred B

Naprava Mediblink Compact (JLN-2313AS) REF: M440 
je primerna za uporabo v vseh okoljih, tudi na hišnih 
gospodinjskih napeljavah.

Skladne emisije
IEC/EN 61000-3-2 Razred A

Gibanja nepetosti / 
Flickerjeve emisije
IEC/EN 61000-3-3

[ustrezno]

Elektromagnetna odpornost na motnje – EMC tabele
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Navodila in deklaracija proizvajalca – Elektromagnetna imuniteta
Aerosolna naprava Mediblink Compact (JLN-2313AS) REF: M440 je namenjena uporabi v pogojih, 
ki so navedeni spodaj. Uporabnik naprave Mediblink Compact (JLN-2313AS) REF: M440 se mora 
prepričati, da napravo uporablja v takem okolju.

Testi emisij IEC 6061 test level Ustreznost Elektromagnetno okolje 
–navodilo

Elektrostaticni 
odvod (ESD) 
IEC/EN 61000-4-2

± 6 kV ob stiku  
± 8 kV v zraku

± 6 kV ob stiku  
± 8 kV v zraku

Tla morajo biti lesena, 
betonska ali obložena s 
keramiko. Če so tla obložena 
s sintetičnim materialom, 
relativna vlažnost v prostoru 
ne sme presegati 30 %.

Električni moment
IEC/EN 61000-4-4

± 2 kV za napeljavo 
električnega omrežja
± 1 kV za vhodne/izhodne 
linije

±2 kV za 
napeljavo 
električnega 
omrežja

Električno omrežje mora biti 
tako kot v gospodinjstvih ali 
v bolnišnicah.

Nenaden vzpon 
napetosti 
IEC/EN 61000-4-5

± 1 kV diferencialni način
± 2 kV standardni način

±1 kV 
diferencialni način
±2 kV standardni 
način

Električno omrežje mora biti 
tako kot v gospodinjstvih ali 
v bolnišnicah.

Padci napetosti, 
kratke prekinitve 
napetosti in 
spreminjanje 
napetosti  
IEC/EN 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % spusta v 
UT) pri 0,5 obrata
40 % UT (60 % spusta v 
UT) pri 5 obratih
70 % UT (30 % spusta v 
UT) pri 25 obratih
< 5 % UT (> 95 % spusta v 
UT) pri 5 sekundah

<5 % UT pri  
0,5 obrata
40 % UT pri  
5 obratih
70 % UT pri  
25 obratih
<5 % UT pri  
5 sekundah

Električno omrežje mora biti 
tako kot v gospodinjstvih ali 
v bolnišnicah. Če uporabnik 
potrebuje nenehen dostop 
do naprave za inhalacijo, 
priporočamo omrežje 
z neprekinjeno dobavo 
električnega toka.

Magnetno polje 
IEC/EN 61000-4-8 3 A/m 3 A/m

Električno omrežje mora biti 
tako kot v gospodinjstvih ali 
v bolnišnicah.

Odpornost 
na motnje v 
prevodnosti 
IEC/EN 61000-4-

3 Vrm, od 150 kHz do 80 
MHz (za opremo, ki ni 
namenjena vzdrževanju 
življenjskih funkcij)

Odpornost na 
sevanje  
IEC/EN61000-4-3

3 V/m, od 80 MHz do 2,5 
GHz (za naprave, ki niso 
namenjene vzdrževanju 
življenjskih funkcij)

Opomba: UT je napetost električnega omrežja

Elektromagnetna odpornost na motnje – EMC tabele
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Elektromagnetna odpornost na motnje – EMC tabele

Navodila in navedbe proizvajalca – elektromagnetne emisije

Aerosolna naprava Mediblink Compact (JLN-2313AS) REF: M440 je izdelana za uporabo v spodaj 
opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali Aerosolna naprave Compact (JLN-2313AS) REF: 
M440 mora zagotoviti, da se uporablja v takem okolju.

Preverjanje 
odpornosti na 

motnje

IEC 60601 – 
testna stopnja

Nivo 
skladnosti Elektromagnetno okolje – smernice

Razširjena 
RF po IEC 
61000-4-6 

Razširjena 
RF po IEC 
61000-4-3 

3 Vrms od  
150 kHz do  

80 MHz

3 V/m od  
80 MHz do  

2,5 GHz 

3 V

3 V/m

Prenosna in mobilna radijska oprema se 
ne sme uporabljati na manjši razdalji od 
Mediblink aerosolne naprave Compact (JLN-
2313AS) REF: M440, vključno z napeljavo, 
kot je priporočena varnostna razdalja, ki 
se izračuna po enačbi, ki ustreza oddajni 
frekvenci.
Priporočena varnostna razdalja:
d = 1,2 
d = 1,2  od 80 MHz do 800 MHZ
d = 2,3  od 800 MHz to 2,5 Ghz
P kot nazivna moč oddajnika v vatih (W)
skladno z navedbami proizvajalca oddajnika; 
d kot priporočen odmik v metrih (m).
Jakost polja stacionarnih radijskih oddajnikov 
je pri vseh frekvencah glede na raziskavo 
na licu mesta manjša od stopnje ujemanja.
V bližini naprav, ki imajo naslednjo slikovno 
oznako, so možne motnje .

OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja višja vrednost.
OPOMBA 2 Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na širjenje elektromagnetnih
valov vpliva absorpcija in odboj od stavb, predmetov in ljudi.
a. Jakosti polja stacionarnih oddajnikov, kot so npr. bazna postaja radijskih telefonov in mobilnih kopenskih 

radijskih storitev, amaterske postaje, AM- in FM-radijski in televizijski oddajniki, teoretično ne morejo biti 
točno vnaprej določene. Da bi določili elektromagnetno okolje stacionarnih RF oddajnikov, je priporočljiv 
ogled na licu mesta. Če so določene jakosti polja na kraju modela Mediblink Compact (JLN-2313AS) višje 
od zgoraj navedene stopnje skladnosti, je treba na vsakem mestu uporabe spremljati normalno delovanje 
modela Mediblink Compact (JLN-2313AS). Če opazimo neobičajne lastnosti, bodo morda potrebni dodatni 
ukrepi, kot npr. nova orientacija ali pretvorba modela Mediblink Compact (JLN-2313AS). 

b. Nad frekvenčnim območjem 150 kHz do 80 MHz naj bi bila jakost polja manj kot 3 V/m.

SLO
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Priporočeni odmiki med prenosnimi in mobilnimi RF-telekomunikacijskimi napravami ter 
Mediblink Compact (JLN-2313AS) inhalatorjem.

Model Mediblink Compact (JLN-2313AS) je predviden za delovanje v elektromagnetnem okolju, 
kjer so RF-vrednosti motenj nadzorovane. Kupec ali uporabnik modela Mediblink Compact (JLN-
2313AS) lahko pripomoreta k izogibanju elektromagnetnim motnjam, če upoštevata minimalni odmik 
prenosnih in mobilnih RF-telekomunikacijskih naprav (oddajnikov) od modela Mediblink Compact 
(JLN-2313AS) – odvisno od izhodne moči komunikacijskih naprav, kot je navedeno spodaj.

Nazivna moč 
oddajnika W

Odmik odvisen od frekvence oddajnika 
m

od 150 kHz  
do 80 MHZ
d = 1,2  

od 80 MHz  
do 800 MHZ
d = 1,2  

od 800 MHz do 2,5 GHz
d = 1,2  

0.01 0,12 0,12 0,23
0.1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Elektromagnetna odpornost na motnje – EMC tabele

Za oddajnike, za katere nazivna moč ni navedena v zgornji tabeli, se odmik lahko določi z uporabo 
enačbe, ki spada v določen stolpec, kjer je P nazivna moč oddajnika v vatih (W) skladno z 
navedbami proizvajalca oddajnika.
OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja višja vrednost.
OPOMBA 2 Te smernice morda ne veljajo v vseh situacijah. Na širjenje elektromagnetnih valov 
vpliva absorpcija in odboj od stavb, predmetov in ljudi.
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Opozorilo! 

Pred uporabo preberi navodila za 
uporabo.
Elektronsko navodilo za uporabo: 
http://www.mediblink.com/f/m440.pdf

Dvojna izolacija

Hranite na suhem mestu (naprava 
nima zaščite pred vdorom vode)

Referenčna številka izdelka

Medicinski pripomoček razreda IIa

LOT številka*

Relativna vlažnost: 30 % / 75 %

Hraniti v suhem, hladnem prostoru. 

Temperatura: –10 ºC / +55 ºC

Naprava s BF skladnimi deli 

0413

Skladno z direktivo MDD 93/42/EEC  
+ 2007/47/EC

Izmenični tok

Serijska številka

Število izdelkov v enem pakiranju 

Proizvajalec

Predstavnik v Evropski Uniji  

Pogoji za shranjevanje in prevažanje

Legenda simbolov

Naprava ustreza direktivi EU 2002/96/EC. 

Znak prečrtane kante za smeti označuje, da je napravo po odsluženi 
življenjski dobi potrebno odstraniti ločeno od gospodinjskih odpadkov. 
To lahko storite tako, da jo odnesete na deponijo za odslužene električne 
naprave ali pa jo vrnete pooblaščenemu prodajalcu. Uporabnik je 
odgovoren za odstranitev naprave na okolju prijazen način. Če to 
storimo, je naprava lahko reciklirana, predelana in ekološko odstranjena; 
tako se izognemo negativnemu vplivu na okolje in zdravje. O primerni 
odstranitvi naprave se posvetujte z lokalnimi oblastmi ali v trgovini, kjer 
ste napravo kupili.

Relativna vlažnost: 45 % / 75 % Temperatura: –10 ºC / +40 ºC

Okoljski pogoji za uporabo

*Datum proizvodnje: prvi par LOT številke predstavlja mesec proizvodnje, drugi par predstavlja leto 
proizvodnje. Npr.: LOT 1019 = Oktober, 2019.
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Garancijski list

SLO

Izdelek: Mediblink kompresorski inhalator Compact M440
Proizvedeno za (uvoznik v EU):  
Mediblink d.o.o., Gubčeva cesta 19, 8210 Trebnje, Slovenija; info@mediblink.com; www.
mediblink.si 

Firma in sedež prodajalca, žig ter podpis*:

Datum izročitve blaga*:

*V kolikor je garancijskemu listu priložen račun iz katerega so razvidni zgoraj navedeni podatki, izpolnjevanje tega polja ni potrebno.

GARANCIJSKI POGOJI
Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 5 let in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga 
ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Garancijska doba 
na sestavne dele inhalatorja: posodica za zdravila oz. fiziološko raztopino, maski, 
povezovalna cev, ustnik in filtre je 1 leto. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti 
račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 95 % reklamacij. S koristnimi 
nasveti našega posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te težave 
enostavno odpravite, zato nas pokličite na 07-30-44-555, ali pa se javite po e-pošti 
(servis@prolat.si).

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite 
na naši dežurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in vam tako prihranili 
nepotrebne poti.

Dajalec garancije jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak 
materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali 
zamenjava izdelka nista mogoča, Dajalec garancije kupcu vrne kupnino. Garancija ne 
velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer 
strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja 
varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija 
ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. 
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne 
prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po 
izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.

Dajalec garancije jamči za lastnosti oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem 
roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 
dnevnem roku, bo izdelek zamenjan z novim. V kolikor menjava izdelka ni mogoča, bo 
kupcu povrnjena kupnina.

Dajalec garancije zagotavlja proti plačilu potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in 
priklopne aparate najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka.
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Zastopnik za SLO: Proizvedeno za
Prolat d.o.o. (uvoznik v EU):
Praproče 9 Mediblink d.o.o.
8210 Trebnje - SLO Gubčeva cesta 19
Tel: +386(0)30-44-555 8210 Trebnje – SLO
info@prolat.si info@mediblink.com
Servis in reklamacije: servis@prolat.si www.mediblink.com
www.prolat.si 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

SLO

Shenzhen Homed Medical Device CO., Ltd. 
3rd Floor, Block 1, Longquan Industrial Zone,  
Huarong Road, Dalang Street, Longhua New District,  
Shenzhen 518109, People’s Republic of China

0413
Verzija navodila za uporabo:

M440-21.02.2019-2
Datum izdaje navodila za uporabo:   

21. 2. 2019
Datum zadnjega popravka:

10. 12. 2021

V primeru reklamacij obvestite pooblaščenega serviserja navedenega na vrhu tega 
garancijskega lista. Reklamirano blago pošljite na naslov pooblaščenega serviserja.

V primeru vsakega resnega zapleta, do katerega je prišlo v zvezi z medicinskim 
pripomočkom, mora uporabnik/pacient obvestiti proizvajalca (Shenzhen Homed Medical 
Device CO., Ltd.), podjetje Mediblink d.o.o. in pristojni organ države članice, v kateri ima 
uporabnik in/ali pacient stalno prebivališče.


