
Preberite priročnik z navodili

Oprema z nameščenim delom tipa BF (maska/ustnik)

Vklop – Izklop

Naprava z izolacijo razreda II

Izmenični tok

 Enosmerni tok

IPX2

Stopnja zaščite električne opreme pred naključnim ali namernim vdorom 
tujih trdnih snovi in tekočin.

1. ŠTEVILKA

Vdor trdnih snovi

Ni zaščite

2. ŠTEVILKA

Vdor tekočin

Zaščita pred kapljicami vode pri 
naklonu do 15°

Proizvodna serija

SN Serijska številka

ID-številka izdelka

Proizvajalec

OPOZORILA V ZVEZI S PRAVILNIM ODSTRANJEVANJEM IZDELKA V SKLADU Z 
EVROPSKO DIREKTIVO 2012/19/EU-RAEE:
Po koncu življenjskega cikla izdelka ne smete zavreči skupaj s komunalnimi odpadki. Lah-
ko ga izročite občinskemu centru za razvrščanje odpadkov ali ga vrnete distributerju ob 
nakupu nove naprave enake vrste in za enake namene. Če boste izdelek odstranili kot 
ločeni odpadek, boste pomagali preprečiti morebitne škodljive posledice za zdravje in 
okolje, ki jih lahko povzroči neustrezno odstranjevanje, ter omogočili recikliranje mate-

rialov, s čimer boste prispevali k znatnim prihrankom energije in virov. Simbol na nalepki s podatki 
označuje zbiranje električnega in elektronskega materiala kot ločenih odpadkov. 
Pozor: Neustrezno odstranjevanje električnih in elektronskih naprav se lahko sankcionira.

EMC – ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST, SMERNICE IN IZJAVA PROIZVAJALCA
1) Ta naprava mora biti nameščena in uporabljana v skladu z informacijami v SPREMLJEVALNIH DO-
KUMENTIH;

2) Izbira RAVNI PREIZKUŠANJA ODPORNOSTI za osnovno varnost in bistveno zmogljivost naprav in sis-
temov ME mora temeljiti na verjetnosti ohranjanja osnovne varnosti in bistvene zmogljivosti ter mora 
biti skladna z okoljem strokovne zdravstvene ustanove, okoljem domače zdravstvene nege in drugimi 
posebnimi okolji na podlagi določenega kraja uporabe.

3) OKOLJE DOMAČE ZDRAVSTVENE NEGE je kraj, kjer živi bolnik, ali druga lokacija, kjer so prisotni bolniki, 
razen okolij strokovnih zdravstvenih ustanov, kjer so stalno prisotni zdravstveni delavci. Šole, odprte 
površine, domovi, bivalna vozila in gostišča so prav tako vključena v to kategorijo.

TABELA A1 – Elektromagnetno sevanje – Za vse NAPRAVE in SISTEME

Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetno sevanje 

Aerosolno napravo AIREasy On je mogoče uporabljati v elektromagnetnem 
okolju, določenem v nadaljevanju. Kupec in/ali uporabnik naprave AIREasy On 

mora zagotoviti, da se naprava uporablja v takšnem okolju.

Preskus emisij Skladnost Elektromagnetno okolje – smernice

Sevane/prevajane 
emisije 
CISPR11

Skupina 1 Aerosolna naprava AIREasy On uporablja radi-
ofrekvenčno energijo za notranje delovanje. 
Zato so radiofrekvenčne emisije zelo nizke in 

ne povzročajo motenj v delovanju elektronske 
opreme v njeni bližini.

Sevane/prevajane 
emisije
CISPR11

Razred [B] Aerosolna naprava AIREasy On je primerna 
za uporabo v vseh okoljih, vključno z 

gospodinjskimi in tistimi, ki so neposredno 
priključeni na javno električno infrastruktu-
ro, ki zagotavlja napajanje v gospodinjskih 

okoljih.
Harmoniki IEC 

61000-3-2
Razred [A]

Sprememba nape-
tosti / utripanja IEC 

61000-3-3

Skladno

TA NAVODILA SO POMEMBNA. PROSIMO, DA JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.
Spoštovani kupec,
Hvala, ker ste izbrali izdelek AIREasy On proizvajalca Pic Solution. AIREasy On je razpršilec, ki uporablja 
vrhunsko tehnologijo MESH. Razpršilec združuje najboljše lastnosti kompresorske tehnologije (hitro in 
učinkovito razprši vsako vrsto zdravila) in ultrazvočne tehnologije (popolnoma tiho delovanje in pre-
nosljivost tudi med uporabo), zaradi česar je idealen za vse vrste uporabe pri odraslih in otrocih, bodisi 
za domačo nego ali v nujnih primerih, med potovanji ali na prostem (v skladu s pogoji delovanja). 
Poleg tega oprema nudi vse prednosti, ki jih omogočajo edinstvene specifikacije izdelave in delovanja, 
vključene v fazi načrtovanja. Zaradi svoje zasnove in posebne oblike komora za razprševanje zdravil 
zagotavlja največjo terapevtsko učinkovitost, saj zmanjša količino zdravila, ki je ni mogoče razpršiti, na 
manj kot 0,1 ml (najnižja raven, trenutno prijavljena na trgu). Tehnologija MESH je optimizirana tako, da 
omogoča posebno visoko stopnjo razprševanja, z dihalno frakcijo do 93 % in MMAD 1,51 µm. 

OPIS DELOV / VSEBINA
1) Komora za zdravila – vibrirajoča mrežica 
2) Maska (2 kosa, za odrasle in otroke) 
3) Elastični trak za masko
4) Kabel za priključitev glavne enote –
komore za zdravila
5) Glavna enota
6) Gumb za vklop/izklop glavne enote
7) USB-priključek tipa C 
8) USB-priključek Lightning
9) LED-lučka za vklop/izklop  
10) Ustnik
11) Navodila za uporabo

POZOR: Zaradi prisotnosti majhnih delov obstaja nevarnost zadušitve, če jih zaužijejo dojenč-
ki, otroci ali hišni ljubljenčki. Glavna enota se lahko poškoduje ali povzroči poškodbe. Izdelek in 
vse njegove dele shranjujte na mestu, ki ga otroci in hišni ljubljenčki ne morejo doseči. Če ot-

rok zaužije katerega od majhnih delov, takoj poiščite zdravniško pomoč.

POZOR: PRED UPORABO NAPRAVE PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. PRI UPORABI ZDRAVI-
LA VEDNO UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZDRAVNIKA. ENOTE NIKOLI NE RAZSTAVITE. ZA KAKRŠEN 
KOLI POSEG SE OBRNITE NA TEHNIČNO SLUŽBO DISTRIBUTERJA ALI TEHNIČNO SLUŽBO CA-MI.

SPLOŠNA OPOZORILA

1.  Po odprtju embalaže preverite morebitne poškodbe naprave in pribora, pri čemer bodite posebej 
pozorni na poškodbe plastičnih delov, ki lahko omogočajo dostop do delov pod napetostjo v not-
ranjosti, ter morebitne poškodbe napajalnega kabla. V tem primeru opreme ne priključite na 
napajanje. Te preglede opravite pred vsako uporabo.

2.  Pred priključitvijo opreme vedno preverite, ali se električni podatki na nalepki napajalnika ujemajo s 
specifikacijami na tipski ploščici (izhod 5 V DC / 1 A).

3.  Upoštevajte varnostne predpise za električno opremo, zlasti:
   -  Uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor, ki jih dobavlja proizvajalec. Uporabljajte 

samo originalne dele, navedene v tem priročniku. 
   -  IZDELKA NE ODVRZITE V OGENJ ALI POSTAVLJAJTE V BLIŽINO PLAMENOV ALI VIROV TO-

PLOTE. 
   -  Naprave in napajalnega kabla nikoli ne umivajte ali namakajte v vodo. To lahko povzroči uhajanje 

električne energije ali električni udar, naprava pa lahko začne povzročati težave in morda ne bo več 
uporabna;

   -  Oprema in zunanji napajalnik naj bosta v stabilnem položaju, da preprečite nenamerne padce in 
pregrevanje;

   -  Opreme ne uporabljajte v prisotnosti vnetljive anestetične zmesi zraka, kisika ali dušikovega oksida. 
Naprave ne uporabljajte v sistemih za anestezijo in prezračevanje pljuč;

   -  Glavne enote in zunanjega napajalnika se ne dotikajte z mokrimi rokami in vedno preprečite stik 
s tekočinami;

   -  Glavne enote ne vlecite za napajalni kabel, da bi jo odklopili z vira napajanja ali s komore za zdravila, 
ampak najprej izklopite napravo in nato primite za priključke ter jih odklopite;

   -  Napravo in vse njene dele uporabljajte in shranjujte na mestih, ki niso izpostavljena vremenu in so 
oddaljena od virov toplote. Napravo očistite in razkužite po vsaki uporabi ter jo shranite zaščiteno 
pred prahom in sončno svetlobo.

   -  Ta naprava je namenjena osebni uporabi. Ni primerna za izmenjavo z več ljudmi.
4.  Za popravila se obrnite izključno na tehnično službo PIKDARE S.p.A. (www.picsolution.com) in zahte-

vajte uporabo originalnih nadomestnih delov. Neupoštevanje zgornjih navedb lahko ogrozi varnost 
naprave.                                        

5.  Napravo je treba uporabljati izključno za predvideni namen in na način, opisan v tem pri-
ročniku. Torej jo je treba uporabljati kot sistem za aerosolno terapijo. Kakršna koli drugačna 
uporaba, kot je tista, za katero je bila naprava zasnovana, se šteje za neprimerno in zato nevarno. Ne 
proizvajalec ne distributer ne moreta biti odgovorna za škodo, nastalo zaradi nepravilne, neustrezne 
in/ali nerazumne uporabe ali zaradi priključitve na električne sisteme, ki niso v skladu z veljavnimi 
varnostnimi predpisi.

6.  Sprejeti je treba posebne previdnostne ukrepe v zvezi z elektromagnetno združljivostjo električne 
opreme, ki jo je treba namestiti in uporabljati v skladu z informacijami iz dokumentov, priloženih 
opremi.

7.  Otroci in osebe z zmanjšano kognitivno sposobnostjo in/ali osebe, ki ne morejo skrbeti same zase, 
morajo medicinsko opremo vedno uporabljati pod skrbnim nadzorom odrasle osebe s popolno du-
ševno sposobnostjo. 

8.  Opreme ne puščajte brez nadzora na dosegu otrok in/ali oseb z zmanjšanimi duševnimi 
sposobnostmi, saj se lahko zadušijo z napajalnim kablom.

9.  Medicinski pripomoček lahko pride v stik z bolnikom prek razpršilca, maske ali ustnika. Vsi ti deli so 
skladni s standardom ISO 10993-1.

10.  Uporaba naprave je zelo preprosta. Dodatni koraki poleg tistih, ki so navedeni v teh navodilih za 
uporabo, niso potrebni.

11.  POZOR: Te naprave ne predelujte brez dovoljenja proizvajalca. Noben električni in/ali mehanski del 
naprave ni bil zasnovan z namenom, da ga lahko uporabnik zamenja sam. Neupoštevanje zgornjih 
navedb lahko ogrozi varnost naprave, zaradi česar bo njena uporaba nevarna.

12.  Uporaba opreme v okoljskih razmerah, ki niso določene v tem priročniku, lahko negativno vpliva na 
njeno varnost in delovanje. Če napravo prenašate ali shranjujete pri temperaturah, nižjih od 5 °C, je 
treba pred uporabo ponovno vzpostaviti običajne delovne pogoje.

13.  Materiali, ki pridejo v stik z zdravili, so termoplastični polimeri z večjo stabilnostjo in kemično od-
pornostjo, ki se pogosto uporabljajo v medicinskih okoljih. Kljub temu zaradi raznolikosti in neneh-
nega razvoja zdravil, ki jih lahko uporabljate, izključitev vseh medsebojnih vplivov ni mogoča; zato 
priporočamo:

   -  Uporabo zdravila čim hitreje po odprtju.

   -  Izogibanje daljšemu stiku med zdravilom in vsebnikom (komora Mesh) in čiščenje neposredno po 
vsaki uporabi.

   -  V primeru, da se komora za zdravila ne zdi običajna (npr. steklasta ali razpokana), vanjo ne vnašajte 
raztopin in ne vdihujte. Obrnite se na tehnično službo in navedite način uporabe ter zdravilo, ki ste 
ga uporabljali.

14.  Ne pozabite:
   -  Izdelka ne uporabljajte za razprševanje tekočin/snovi, ki niso zdravila, ki jih je predpisal zdravnik.
   -  Aerosolno terapijo dokončajte v skladu z načinom uporabe, odmerjanjem in kombinacijami, ki jih je 

navedel specialist, pri čemer uporabljajte samo pribor, ki ga je navedel specialist na podlagi stanja, 
ki ga je treba zdraviti.

Pazite, da vam glavna enota in/ali komora za zdravila ne padeta na tla in ju ne izpostavljajte močnim 
tresljajem. Lahko se nepopravljivo poškodujeta ali povzročita nevarnost električnega udara. 

Proizvajalec/distributer ne more biti odgovoren za naključno ali posredno škodo v primeru, da je 
bila naprava predelana ali podvržena nepooblaščenemu popravilu in/ali tehničnemu postopku, 
ali če je bil kateri od delov poškodovan po nesreči ali zaradi nepravilne uporabe in/ali zlorabe.

Vsak nepooblaščeni poseg v napravo, četudi minimalen, bo takoj izničil garancijo in ne bo v no-
benem primeru zagotovil skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami, ki jih nalaga Direkti-
va MDD 93/42/EGS (kot je bila naknadno spremenjena), ter skladnosti z veljavnimi standardi.

Mrežice nikoli ne čistite z bombažnimi blazinicami, ščetkami ali podobnimi predme-
ti! Nikoli se ne dotikajte mrežice! Čistite jo samo po navodilih v priročniku.

PRIPRAVA IN UPORABA
Če napravo uporabljate prvič ali je niste uporabljali dalj časa, priporočamo, da najprej razkužite 
razpršilno komoro, masko in ustnik ter tako preprečite kontaminacijo ali širjenje bakterij. Sledi-
te navodilom v odstavku o čiščenju in razkuževanju v tem priročniku in nato nadaljujte s spo-

daj opisanimi postopki. 
Naprave ne uporabljajte za vdihavanje vode, saj lahko povzroči poslabšanje simptomov.
Komore za zdravila ne mečite in je ne izpostavljajte močnim udarcem, da preprečite poškodbe, zaradi 
katerih bi lahko postala neuporabna ali bi povzročile električni udar.

NE VSTAVLJAJTE IN PRŠITE snovi, ki niso zdravila in medicinski izdelki, namenjeni za 
aerosolno razprševanje. Izdelka NE UPORABLJAJTE z medicinskimi izdelki in/ali razto-
pinami, ki vsebujejo visok odstotek raztopljene ali čiste hialuronske kisline, eteričnih 

olj, dišav itd. ali veliko usedlin (npr. čista termalna voda), ki lahko nepopravljivo blokirajo ali 
poškodujejo komoro za zdravila. Uporaba s čistimi hipertoničnimi raztopinami (npr. morsko 
vodo) lahko povzroči blokiranje opreme, zato jo morate po vsaki uporabi ustrezno očistiti.

1 – VSTAVLJANJE ZDRAVILA

A) S prsti odprite pokrov komore za zdravila.
B)  Vstavite predpisano zdravilo po navodilih zdravnika in proizvajalca zdravila. 
POZOR: Komora za zdravila ima graduirano lestvico, ki označuje največjo pro-
stornino zdravila, ki jo je mogoče vstaviti (8 ml). Nikoli ne prekoračite največje 
dovoljene ravni.
C) Zaprite pokrov komore za zdravila. 
 

Zdravila/tekočine nikoli ne nalivajte na stike na dnu komore za zdravila ali na kabel glavne 
enote. Če se to zgodi, tekočino nemudoma popivnajte z gazo in posušite. Uporaba mokre 
opreme lahko povzroči okvaro ali električni udar.

2 – PRIPRAVA IZDELKA
Ko zdravilo vstavite v komoro za zdravila, nadaljujte z naslednjimi koraki:

A) Komoro za zdravila priključite na napajalni kabel glavne enote, pri čemer 
upoštevajte polarnost, ki je jasno navedena na obeh priključkih. Prepričajte se, 
da sta priključka pravilno pritrjena drug na drugega.
B) Na izdelek priključite pribor (masko ali ustnik) za določeno terapijo, ki jo je 
določil zdravnik. Uporabite masko ustrezne velikosti (L za odrasle in S za otroke), 
da zagotovite največje udobje in učinkovitost terapije.

C) Glavno enoto nato prek USB-priključka povežite z izbranim napajalnikom. 
Upoštevajte električne specifikacije, navedene v odstavku ELEKTRIČNO NAPA-
JANJE OPREME.

3 – ELEKTRIČNO NAPAJANJE OPREME
A) Opremo je mogoče priključiti na kateri koli zunanji vir napajanja, ki omogoča povezavo USB in je 
omejen na nazivno moč 5 V / 1 A. Napajate jo lahko s prenosnim polnilcem (Power Bank), vgrajenimi 
baterijami mobilnih telefonov ali tabličnih računalnikov ali AC/DC napajalniki s certificiranim USB-prik-
ljučkom (certifikat v skladu z EN 60601-1 in EN 60601-1-2 s stopnjo zaščite 2MOPP).
Glavna enota je opremljena z vhodnim USB-priključkom 5 V / 1 A. Za napajanje naprave potrebujete le 
povezavo USB z ustreznim napajalnikom. 
Če za napajanje uporabljate mobilni telefon ali tablični računalnik, ga povežite z napravo prek ustrezne-
ga USB-adapterja za svoj telefon, pri čemer izberite enega od dveh originalnih adapterjev (USB tip-C ali 
USB-Lightning) ali opcijski micro-USB. Naprava med uporabo absorbira minimalno količino energije, 
zato ne moti pravilnega delovanja napajalnika ali bistveno skrajša življenjsko dobo baterije.

B) Nobeden od omenjenih napajalnikov ni priložen napravi (prenosni polnilec ali transforma-
tor). Oprema je skladna z električnimi in varnostnimi zahtevami standarda IEC / EN 60601-1.

Ne glede na vrsto uporabljenega vira vedno poskrbite, da ga razpršeno zdravilo, ki ga ustvarja 
ta oprema, ne more poškodovati. Če na napajalnik neposredno razlijete tekočino ali ga izpo-
stavite toku razpršenega materiala, lahko na kateri koli električni napravi nastanejo kondenzat 
ali škodljive usedline. Električne/elektronske opreme ne izpostavljajte naključnemu razlitju ali 

neposrednemu toku razpršenega materiala.

3.1 Uporaba z AC/DC transformatorjem
ZA zaščito uporabnika in naprave uporabljajte samo transformatorje navedenega tipa (s priključkom 
USB in izhodno močjo 5 V / 1 A) in se prepričajte, da je transformator certificiran v skladu z zgoraj 
navedenimi zahtevami.

Da bi se izognili morebitnim nevarnostim, pregrevanju, padcu in/ali naključnim 
poškodbam, opremo vedno izklopite z električnega napajanja takoj po zaključku 
terapije.

Opremo vedno previdno odklopite z izbranega napajalnika in razpršilne komore, da 
preprečite poškodbe, ki bi lahko ogrozile pravilno delovanje naprave. Garancija ne 
krije škode, ki je posledica vdora tekočin ali mehanskega zloma priključkov.

Ko končate z uporabo, NE POZABITE IZKLOPITI IZDELKA. Naprava se NE IZKLOPI SA-
MODEJNO, ko se zdravilo porabi. Samodejno se izklopi šele po 20 minutah delova-
nja.

4 – UPORABA NAPRAVE
Ko je naprava pravilno pripravljena, jo lahko priključite na izbrani napajalnik in uporabljate na naslednji način:

a) USB-priključek naprave povežite z izbranim napajalnikom.
b) Po priklopu naprave približno 2 sekundi zasveti zelena LED-lučka, ki potrjuje, 
da se naprava pravilno napaja.

c) Napravo namestite na obraz s pomočjo pribora, ki ga uporabljate, nato priti-
snite gumb za vklop/izklop, da zaženete napravo. Izdelek se bo začel razprševa-
ti in zelena LED-lučka bo začela počasi utripati, kar potrjuje, da naprava deluje 
pravilno.
d) Na koncu terapije, ko iz naprave več ne izhaja razpršeni material, znova priti-
snite gumb za vklop/izklop, da jo izklopite. 

 4.1 MED TERAPIJO              
-  Za optimalno vdihavanje razpršenega materiala dihajte mirno in globoko. 
-  Hitrost razprševanja je lahko manjša pri raztopinah s povišano površinsko aktivnostjo (mehurčki) ali 

visoko viskoznostjo, kar je običajen pojav.
-  Med razprševanjem lahko slišite rahel zvok, ki ga ustvarja mrežica, kar je običajen pojav.
-  Če ima raztopina povišano površinsko aktivnost, lahko majhna količina raztopine izteče iz površine 

mrežice, kar je običajen pojav.
-  NIKOLI ne pozabite izklopiti naprave, ko se tekočina v komori porabi, da preprečite poškodovanje 

mrežice.
-  Ko zdravila skoraj zmanjka, razpršilno komoro rahlo nagnite proti bolniku, da lahko mrežica razprši 

preostalo tekočino. 
-  Če uporabljate masko, ne pokrivajte njenih odprtin z rokami ali drugimi predmeti.
-  Da ne bi ovirali pravilnega razprševanja, med uporabo naprave ne blokirajte ali prekrivajte odprtine za 

prezračevanje na pokrovu komore za zdravila.
-  Če uporabnik med vdihavanjem zazna nelagodje, napravo izklopite in se takoj posvetujte z zdrav-

nikom.

POMEMBNO: Opremo lahko uporabljate neprekinjeno, vendar je opremljena z varnostno funkcijo, 
ki preprečuje nenamerni vklop ali izklopi napravo v primeru, da tega ne storite sami. Ta funk-
cija bo napravo samodejno izklopila po 20 minutah neprekinjenega delovanja (brez prekinitve), 
vendar jo je mogoče takoj ponovno vklopiti. 

POZOR: Med uporabo je treba napravo držati navpično ali nagnjeno proti bolniku. Naprava lahko de-
luje pod naklonom do 90°; vendar če je nagnjena nazaj (tj. stran od bolnika), zdravilo ne bo prišlo do 
razpršilne mrežice in pretok razpršenega materiala se bo prekinil.
  

Da bi preprečili zamašitev in/ali poškodovanje mrežice, izdelek uporabljajte, dokler 
se zdravilo popolnoma ne porabi (dokler se pretok hlapov popolnoma ne ustavi). Če 
terapijo prekinete, preden se vsebina v komori porabi, popolnoma izpraznite komo-

ro. V obeh primerih komoro za zdravila temeljito sperite samo pod mlačno vodo iz pipe (z 
nizkim pretokom, da ne poškodujete mrežice MESH) in vstavite nekaj kapljic demineralizira-
ne vode. Komoro znova namestite na napravo in jo vklopite za čas (nekaj sekund), ki je potre-
ben za izpraznitev preostale vsebine. Ko iz naprave ne izhajajo več hlapi, jo izklopite in nada-
ljujte s postopki čiščenja, opisanimi spodaj.

ČIŠČENJE PO VSAKI UPORABI
Postopek čiščenja tega izdelka je treba izvesti po vsaki uporabi, ne samo za ohranitev ustrezne higiene, 
ampak tudi za zagotovitev pravilnega delovanja in vzdrževanje ravni učinkovitosti.

Nepravilno ali neredno čiščenje komore za zdravila takoj po vsaki uporabi lahko del-
no ali v celoti ogrozi pravilno delovanje naprave, zaradi česar jo bo morda treba za-
menjati.  

PO VSAKI UPORABI STORITE NASLEDNJE:

Dokončajte postopek SAMODEJNEGA ČIŠČENJA, ki je opisan v naslednjem odstavku, nato 
nadaljujte s postopki, opisanimi spodaj:
A) Izklopite napravo, odklopite komoro za zdravila in napajalni kabel ter napravo odložite na varno in 
suho mesto; 
B) Glavno enoto shranite na varno mesto (daleč od umivalnika ali površin, kjer lahko pride v stik s teko-
činami ali pade), odprite razpršilno komoro in izpraznite preostalo zdravilo;

C) Pribor in komoro za zdravila očistite z vodo. Previdno sperite mrežico MESH, da odstranite usedline, ki 
pogosto ostanejo na mrežici, če jo uporabljate za razprševanje posebej gostih in zelo viskoznih zdravil, 
kot so sredstva za raztapljanje ali izkašljevanje.

Komoro za zdravila, ustnik in masko lahko približno 1 uro potopite v raztopino vode in bele-
ga kisa v razmerju 1:1, da očistite in/ali odstranite ostanke ter usedline.

GLAVNE ENOTE NE ČISTITE Z VODO. PREPREČITE STIK Z MOKRIMI POVRŠINAMI IN JE 
NE IZPOSTAVLJAJTE MOŽNEMU PRŠENJU Z VODO. NAPRAVE, NJENIH DELOV ALI PRI-
BORA NE ČISTITE V POMIVALNEM STROJU. ZA ČIŠČENJE NAPRAVE IN PRIBORA NE 

UPORABLJAJTE DETERGENTOV, KEMIČNIH SNOVI ALI ODSTRANJEVALCEV VODNEGA KAMNA.

E) Pred shranjevanjem ali ponovno uporabo komoro za zdravila in pribor položite na čisto ter suho krpo 
in pustite, da se deli popolnoma posušijo na zraku (približno 2 uri).

Ne uporabljajte bombažnih blazinic, čopičev ali drugih predmetov za čiščenje ali sušenje mre-
žice komore za zdravila. Nikoli se ne dotikajte mrežice. Po potrebi pribor in komoro za 
zdravila osušite s suho bombažno krpo.

F) Za čiščenje glavne enote in elektrod uporabite mehko in suho krpo. Elektrode naj bodo vedno čiste 
in suhe, z glavne enote pa redno odstranjujte ostanke zdravil.
G) Ko se komora za zdravila posuši, jo ponovno priklopite na glavno enoto in napravo z vsemi dodatki 
položite na suho mesto, zaščiteno pred atmosferskimi dejavniki.

FUNKCIJA SAMODEJNEGA ČIŠČENJA MREŽICE
1. korak:  V komoro za zdravila nalijte majhno količino čiste vode (najbolje destilirane ali demineralizirane 

vode).
2. korak:  Pri izklopljeni napravi vsaj 5 sekund pritisnite gumb za vklop/izklop. Zelena lučka na sprednji 

strani se bo prižgala in svetila neprekinjeno, kar potrjuje, da je aktiviran način samodejnega 
čiščenja.

3. korak:  Po 30 sekundah se funkcija samodejnega čiščenja konča in naprava se samodejno izklopi.
4. korak:  Odstranite vodo, ki je ostala v komori za zdravila in za nekaj sekund ponovno vklopite napravo, 

da se razprši ves preostali material, kar pomeni, da v mrežici ni več tekočine. Enoto previdno 
osušite z mehko krpo, ne da bi se dotaknili mrežice.

FUNKCIJO SAMODEJNEGA ČIŠČENJA IZVEDITE PO VSAKI UPORABI

RAZKUŽEVANJE
Pred razkuževanjem naprave vedno izvedite postopek čiščenja, ki je opisan v prejšnjem odstavku.

KOMORO ZA ZDRAVILA, MASKI IN USTNIK lahko razkužite s 75-odstotnim denaturiranim etilnim 
alkoholom ali raztopino hipoklorita, ki je na voljo v lekarnah. Pred ponovno uporabo pribor sperite s 
toplo vodo, da odstranite vse sledi razkužila, nato ga posušite in shraniti na suhem mestu brez prahu.

NE UPORABLJAJTE MIKROVALOVNE PEČICE ZA STERILIZACIJO NAPRAVE IN PRIBORA

VZDRŽEVANJE
Oprema AIREasy On v notranjosti nima delov, ki zahtevajo vzdrževanje in/ali mazanje. Vendar pa je 
treba pred vsako uporabo opraviti nekaj preprostih pregledov, da preverite, ali naprava deluje varno 
in pravilno. Napravo vzemite iz škatle in vedno preverite, da nima vidnih poškodb; bodite posebej 
pozorni na razpoke v plastiki, ki lahko razkrijejo električne komponente. 
Preverite, da se komora za zdravila ni poškodovala med prejšnjo uporabo. Če je kateri koli del poško-
dovan, naprave ne uporabljajte. Uporaba poškodovane naprave lahko povzroči neustrezno 
terapijo, škodo, poškodbe in/ali resno nevarnost.

PRIBOR / NADOMESTNI DELI

NADOMESTNI DELI, KI JIH LAHKO KUPITE LOČENO

KOMPLET (maski, ustnik in komora)

komore za zdravila

Komplet USB-adapterja (3 kosi)

Uporabljajte samo originalen pribor in nadomestne dele, ki jih navaja proizvajalec.

KOMORA ZA ZDRAVILA: Za vsakega bolnika je priporočljiva menjava komore 3 mesece po prvi tera-
piji. Poleg tega je treba komoro za zdravila zamenjati, če je poškodovana ali če so luknjice v vibrirajoči 
mrežici delno ali v celoti zamašene zaradi usedlin zdravil, prahu, vodnega kamna itd.

Pri boleznih, pri katerih obstaja nevarnost mikrobne kontaminacije in okužbe, je priporočljiva 
osebna uporaba pribora in komore za zdravila ter upoštevanje postopkov sterilizacije, opisanih 
v tem priročniku (vedno se posvetujte s svojim zdravnikom).

Ustnik in masko je treba zamenjati, kadar sestavni materiali kažejo vidne znake obrabe.

Pričakovana najkrajša življenjska doba: 2 leti (v skladu s standardnimi pogoji preizkušanja in de-
lovanja). 

MOŽNE TEŽAVE IN REŠITVE

VRSTA NAPAKE VZROK REŠITEV

1. Naprava 
slabo ali sploh ne 
razpršuje (ko je 
vklopljena)

Luknjice v vibrirajoči mrežici znotraj 
komore za zdravila so ovirane.

Izvedite postopek čiščenja komore 
za zdravila, ki je opisan v priročniku. 
Če težava ni odpravljena niti po 
postopku čiščenja, zamenjajte 
komoro za zdravila z novo.

Napajanje, ki ga uporabljate za 
napravo, je skoraj porabljeno.

Zamenjajte in/ali napolnite 
napajalnik.

Zdravilo je zelo mastno. Zdravilo razredčite s fiziološko 
raztopino.

2. Naprava ne 
razpršuje, čeprav 
je vklopljena (zele-
na LED-lučka sveti)

Elektrode v komori za zdravila ali 
v glavni enoti so umazane in/ali 
oksidirane.

Očistite stike in odpravite vzrok 
slabega električnega stika.

Stiki glavne enote so mokri zaradi 
vode ali zdravila. S stikov obrišite tekočino.

Mrežica je zelo oksidirana ali 
poškodovana.

Komoro za zdravila zamenjajte 
z novo.

Okvara kabla glavne enote. Zamenjajte glavno enoto.

Komora za zdravila ni povezana 
z glavno enoto ali ni pravilno 
vstavljena.

Komoro za zdravila priključite na 
glavno enoto in preverite, ali se 
pravilno prilega.

3. Naprava ne 
razpršuje in LED-
-lučka delovanja 
ne sveti

Glavna enota ni pravilno priključena 
na vir napajanja.

Preverite, ali je povezava USB 
pravilno priključena na ustrezen 
vir napajanja.

Napajanje je popolnoma 
porabljeno.

Zamenjajte in/ali napolnite 
napajalnik.

4. Tekočina uhaja 
iz mrežice/komore 
za zdravila

Komora za zdravila je poškodovana. Zamenjajte komoro za zdravila.

Okvare 1-2-3-4 Nobena od rešitev ni delovala. Obrnite se na prodajalca ali 
tehnično službo proizvajalca 

Proizvajalec izjavlja, da se informacije v tem priročniku ujemajo z varnostnimi in 
tehničnimi specifikacijami za napravo, na katero se priročnik nanaša. Tehnični po-
datki, navedeni v tem dokumentu, so posodobljeni v trenutku objave in veljajo iz-

ključno za opisano napravo. Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb ali izboljšav te 
dokumentacije brez obvestila.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TIP (93/42/EGS) Medicinski pripomoček razreda IIa

MODEL AIREasy On

NAPAJANJE USB-vhod 5 V   / 1 A iz zunanjega napajalnika 

ABSORBIRANA MOČ približno 2,0 W

PREOSTALA PROSTORNINA < 0,1 ml 

MMAD (EN 13544-1) * 1,51 µm

GSD (EN 13544-1) * 1,75

IZHOD AEROSOLA (EN 13544-1) 1,58 ml

IZHODNA HITROST AEROSOLA (EN 
13544-1)

0,22 (ml/min) 1 min

POVPREČNA RAZPRŠENA 
KOLIČINA

0,30 ml/min (2 ml NaCl 0,9 %)

RAZRED IZOLACIJE Razred II (če se uporablja z zunanjim napajalnikom) 

TEŽA Približno 18 g (brez pribora)

MERE 46 (Š) x 60 (V) x 35 (D) mm

DELOVANJE Neprekinjeno 

NAJVIŠJA RAVNA ZVOKA ≤ 35 dB (A)

NAJVEČJA PROSTORNINA 
ZDRAVILA

8 ml

POGOJI DELOVANJA Temperatura okolja:                      10 do 40 °C
Odstotek vlažnosti okolja:            30 do 85 % relativne vlažnosti
                                                                    (brez kondenzacije)
Zračni tlak:                                       860 do 1060 hPa

POGOJI ZA SHRANJEVANJE 
IN PREVOZ

Temperatura okolja:                      –20 do 50 °C
Odstotek vlažnosti okolja:            30 do 85 % relativne vlažnosti
                                                          (brez kondenzacije)
Zračni tlak:                                       860 do 1,060 hPa

* MMAD = Srednji aerodinamični masni premer (z osebnim kaskadnim impaktorjem Marple)
** GSD = Geometrijski standardni odklon

GRAF RAZDELITVE DELCEV GLEDE NA EN 13544-1
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GARANCIJA
Izdelek ima 5-letno garancijo za kakršno koli neskladnost v običajnih pogojih uporabe, določenih v 
navodilih.
Garancija zato ne velja za škodo, ki je posledica nepravilne uporabe, obrabe ali nesreč. Trajanje garancije 
za neskladnost je odvisno od posebnih določb nacionalne zakonodaje. Garancija ne zajema komore 
za zdravila in pribora.

UPORABLJENI SIMBOLI

00680123
Oznaka skladnosti s posodobljeno in spremenjeno Direktivo 93/42/EGS

Pozor!

TABLE A2 – Elektromagnetna odpornost – Za OPREMO/SISTEME za okolje domače zdravstve-
ne nege

Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost

Aerosolno napravo AIREasy On je mogoče uporabljati v elektromagnetnem okolju, določenem 
v nadaljevanju. Kupec in/ali uporabnik naprave AIREasy On mora zagotoviti, da se naprava 

uporablja v takšnem okolju.

Test imunosti
EN 60601
IEC 60601 
preizkus

Raven skladnosti Elektromagnetno 
okolje – smernice

Elektrostatična 
razelektritev (ESD) IEC 
61000-4-2

± 8 kV ob stiku ± 8 kV ob stiku Tla morajo biti iz 
lesa, betona ali 
keramičnih ploščic. 
Če so tla obložena s 
sintetičnimi materiali, je 
lahko relativna vlažnost 
največ 30 %.

± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV, ± 15 kV

v zraku

± 2 kV, ± 4 kV,
± 8 kV, ± 15 kV

v zraku

Hitri električni pre-
hodni pojavi/sunki 
IEC 61000-4-4

± 2 KV za napajalne 
vodnike

± 2 KV za napajal-
ne vodnike

Kakovost električne 
energije iz omrežja 
mora biti primerna za 
običajno komercialno 
ali bolnišnično okolje.

Udar IEC 61000-4-5 ± 1 kV vodnik na 
vodnik

± 2 kV vodnik na 
ozemljitev

± 1 kV vodnik na 
vodnik

± 2 kV vodnik na 
ozemljitev

Kakovost električne 
energije iz omrežja 
mora biti primerna za 
običajno komercialno 
ali bolnišnično okolje.

Magnetno polje in 
omrežna frekvenca 
(50/60Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Magnetna polja pri 
omrežni frekvenci 
morajo biti na značilnih 
ravneh za tipično name-
stitev v poslovnem ali 
bolnišničnem okolju.

Padec napetosti, 
kratke prekinitve in 
spremembe napetosti 
napajalnika
IEC 61000-4-11

0 % UT;
0,5 cikla pri 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 
225°, 270° in 315°

0 % UT;
0,5 cikla pri 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 
225°, 270° in 315°

Kakovost električne 
energije iz omrežja 
mora biti primerna za 
običajno komercialno 
ali bolnišnično okolje. 
Če uporabnik potrebuje 
neprekinjeno delovanje 
naprave AIREasy On 
tudi med izpadi oskrbe 
z električno energijo, je 
treba napravo napajati 
z napajanjem, ki ga ni 
mogoče prekiniti, ali z 
baterijo.

Prevodne RF IEC 
61000-4-6

3 Vrms od 150 kHz 
do 80 MHz

3 Vrms PROIZVAJALEC bi 
moral razmisliti o 
zmanjšanju najmanjše 
ločilne razdalje 
glede na UPRAVLJANJE 
TVEGANJ in z uporabo 
višjih RAVNI PREIZKUSA 
ODPORNOSTI, ko so 
primerne za zmanjšano 
najmanjšo ločilno 
razdaljo. Najmanjše 
ločilne razdalje za 
višjo raven PREIZKUSA 
ODPORNOSTI

Sevalne RF IEC 
61000-4-3

10 V/m od 80 MHz 
do 2,7 GHz

10 V/m Ravni je treba izračunati 
po naslednji enačbi:

Pri tem je P največja 
moč, izražena v W, d je 
najmanjša ločilna razda-
lja, izražena v metrih, in 
E je RAVEN PREIZKUSA 
ODPORNOSTI v V/m.

OPOMBA: UT je izmenična (AC) napetost električnega omrežja pred uporabo preizkusne ravni.
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OPOMBA: Krivulje in meritve ne veljajo 
za zdravila v suspenzijah z visoko visko-
znostjo.
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