Wężyk łączący do połączenia sprężarki inhalatora z nebulizatorem
Przed użyciem urządzenia proszę przeczytać instrukcję
1/ Przeznaczenie
Wężyk może być używany wyłącznie do połączenia sprężarki inhalatora z nebulizatorem.
2/ Zawartość opakowania
Zawartość opakowania opisana jest na opakowaniu.
3/ Wymagania techniczne
Maksymalne ciśnienie robocze 3 bar (300 kPa)
4/ Warunki pracy
Temperatura +10 ° C do +40 ° C
Względna wilgotność powietrza 30% do 95%
Ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa
5 - Warunki przechowywania
Temperatura -25 ° C do +50 ° C
Względna wilgotność powietrza 30% do 95%
Ciśnienie atmosferyczne od 700 hPa do 1060 hPa
6 – Instrukcja użytkowania
Przed podłączeniem uważnie przeczytać instrukcję obsługi nebulizatora.
Podłączyć jeden koniec wężyka do sprężarki inhalatora, a drugi koniec do nebulizatora.
7- Czyszczenie
Wężyk można myć w ciepłej wodzie z użyciem delikatnego środka myjącego. Następnie dokładnie wypłukać pod
bieżącą wodą. Wężyk musi być dobrze wysuszone z zewnątrz i w środku. W środku wężyk można wysuszyć
przedmuchując powietrzem ze sprężarki inhalatora. Nie wolno używać mokrego wężyka, gdyż krople wody mogą
przedostać się do silnika sprężarki i uszkodzić go.
8- Dezynfekcja
Wężyk może być zanurzony w zimnym roztworze dezynfekującym, postępując zgodnie z instrukcją producenta środka
dezynfekującego.
Należy wybrać środek dezynfekujący kompatybilny z materiałem, z którego wykonany jest wężyk.
9-Utylizacja
Wężyk należy wyrzucać do specjalnych pojemników na plastik.
Część
Materiał
Wężyk
Nietoksyczny polichlorek winylu (PVC)
Końcówka miękka
Nietoksyczny polichlorek winylu (PVC)
Końcówka twarda
Nylon
10-Ostrzeżenia
Ważne uwagi
1. Air Liquide Medical Systems nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia innych producentów, z którymi
wężyk jest używany.
2. Używaj urządzeń skonstruowanych zgodnie z DL 46/97 (spełniających
3. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, z którym wężyk będzie używany
w celu sprawdzenia jego kompatybilności.
4. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, z którym wężyk jest używany.
5. Zabrania się wykorzystywać wężyk w innym celu niż jego przeznaczenie.
6. Dzieci i niepełnosprawni mogą używać inhalatora tylko pod nadzorem
osoby dorosłej, która przeczytała i zrozumiała jej instrukcję obsługi.
7. Nie należy używać wężyka do cieczy.
8. Nie używać wężyka do tlenu lub gazów innych, niż powietrze dostarczane ze sprężarki inhalatora.
9. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wężyk jest nienaruszony.
10. Ten produkt nie zawiera lateksu (bez zawartości lateksu).

11. Wężyk nie może być sterylizowany na gorąco.
12. Niektóre elementy są tak małe, że mogą być połknięte przez dzieci. Nigdy nie zostawiaj tych elementów
w zasięgu dzieci, bez nadzoru osoby dorosłej.
11 - OPIS użytych symboli
Uwaga, patrz instrukcja użycia
Uwaga
12 – GWARANCJA
Wężyk połączeniowy jest objęty gwarancją przez dwa lata.
Producent jest z odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia, jeżeli jest stosowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Producent jest z odpowiedzialności za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia, jeżeli jest stosowany
zgodnie instrukcji używania.
W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi i ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji,
odpowiedzialność producenta i gwarancja zostanie uznane za nieważne.
13 – CE
Wężyk został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wymogami DL 46/97 i spełnia wymagania dyrektywy 93/42 EWG
w sprawie urządzeń medycznych oraz posiada znak CE.
COPYRIGHT
Wszelkie informacje zawarte w instrukcji obsługi nie mogą być wykorzystane w innych celach niż obsługa
urządzenia.
Ta instrukcja jest własnością AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.. i nie można powielać jej ani jej
fragmentów bez zezwolenia właściciela.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
DANE TECHNICZNE UPDATE
Aby utrzymać i podnieść standard produkcji i niezawodność, urządzenia AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
są poddawane okresowym rewizjom. Z tego powodu treść publikacji może ulegać zmianom bez wcześniejszego
uprzedzenia. Możliwe jest otrzymanie nowszej wersji, jeżeli obecna jest już nieaktualna. W tym celu należy zgłosić się
do dystrybutora lub sprzedawcy i określić swoją obecną wersją publikacji.
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