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1. ZASTOSOWANIE
Rinoflow jest inhalatorem zaprojektowanym specjalnie do leczenia schorzeń górnych dróg
oddechowych oraz fizjologicznego i/lub leczniczego płupania jam nosowych , z użyciem leków.
Rinoflow wytwarzając strumień mikronizowanego rozworu prosto do jam nosowych, nawilżania i
rozpuszcza śluz i katar oraz pomaga je usunąć.
Podawanie leków w postaci aerozolu wymaga recepty precyzującej rodzaj leku, dawkę oraz długość
leczenia.
Urządzenie wraz z akcesoriami zostało zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech zgodnie z
dyrektywą 93/42/EC i uzyskało znak CE.
2. JAK TO DZIAŁA
Płukanie jam nosowych może odbywać się w dwojaki sposób.
USTAWIENIE 1 – NAWILŻANIE JAM NOSOWYCH I NOSOGARDZIELI
Otwór na górze urządzenia umieszcza się w dziurce od nosa i wstrzykuje strumień rozpylonych
cząsteczek wody o dużej śrdenicy. Rozległe nawilżenie jam nosowych i nosogardzieli rozmiękcza
śluz i katar oraz odrywa go od ścianek dzięki ciśnieniu strumienia. Rozpuszczony katar zbiera się w
komorze bez mieszania się czystym strumieniem. Jedyna co musi robić pacjent to oddychać
normalnie przez nos, a katar zostanie odprowadzony prosto do komory.
USTAWIENIE 2 – PŁUKANIE WYSOKOCIŚNIENIOWE
Przekręć pokrywę do pozycji 2, aby domknąć przestrzeń między pokrywą, a zbiorniczkiem.
To ustawienie jest zalecane do płukania pod wysokim ciśnieniem.
Zawór bezpieczeństwa utrzymuje ciśnienie na optymalnym poziomie, zapobiegając
nieprzyjemnemu uczuciu podczas przełykania.

3. OPIS URZĄDZENIA
Inhalator Rinoflow składa sie z kompresora, będącego podstawą urządzenia, donosowej głowicy
Rinoflow oraz elastycznego wężyka łączącego kompresor z głowicą.
Urządzenie jest zwarte i nowoczesne, pracuje cicho, ma wygodną do przenoszenia rączkę i nie
wymaga szczególnego utrzymania. Kompresor nie wymaga smarowania.
Specjalny zewnętrzny filtr chroni przed kurzem i wilgocią, i wymaga okresowej wymiany.
4. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Zestaw zawiera (rys. A):
− kompresor (1) i kabel zasilający, włącznik ON/OFF (1.1), wylot powietrza dla wężyka (1.2),
otwór na filtr i filtr (1.3), gniazdo bezpiecznika i bezpiecznik (1.4),
− głowica Rinoflow (2) składająca się z pokrywy (2.1), zbiorniczka (2.2), głowicy (2.3) i
podstawy (2.4),
− wężyk (3),
− dwie zapasowe uszczelki typu O-ring dla głowicy (4).
5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie zasilające

Sprawdź tabliczkę znamionową

Minimalna moc zasilająca

Sprawdź tabliczkę znamionową

Bezpiecznik

Sprawdź tabliczkę znamionową

Maksymalne ciśnienie powietrza

1,2 bara

Maksymalny przepływ powietrza

7,9 l/min

Wymiary kompresora

122 x 200 x 160 mm

Waga kompresora

1,8 kg

MMAD z użyciem głowicy Rinoflow

18 µm

(*) Uwaga 1: 50% cząsteczek aerozolu jest mniejszych niż MMAD (Mass Median Aerodynamic
Diamiter).
Wartość ta określa zdolność wytworzenia cząsteczek odpowiednich dla określonego leczenia.
Podana wartość MMAD, zmierzona przu użyciu API AEROSIAER MACH 2, odnosie się do leków
o właściwościach fizycznych zbliżonych do roztworu fizjologicznego (0,9% NaCl).

7. OZNACZENIA

Urządzenie należy utylizować wyrzucając je do odpowiednigo pojemnika.
Nie wolno wyrzucać urządzenia do zwykłego kosza na odpady komunalne (Dyrektywa
Europejska 2002/96/EC i jej późniejsze modyfikacje).
Urządzenie nie jest odporne na wilgoć.
Urządzenie nie nadaje sie do użytku z substancjami znieczulającymi lub podtlenkiem azotu.
Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej.
7. WARUNKI UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA
Warunki urżytkowania:
− temperatura:
od 10ºC do 40ºC,
− wilgotność:
od 30% do 70%,
− ciśnienie atmosferyczne:
od 700 hPa do 1060 hPa.
Warunki przechowywania:
− temperatura:
od -25ºC do 50ºC,
− wilgotność:
od 30% do 95%,
− ciśnienie atmosferyczne:
od 700 hPa do 1060 hPa.
8. KOMPRESOR RINOFLOW
8.1. PRZYGOTOWANIE
Przed użyciem kompresora, upewnij się, że napięcie wymienione na tabliczce znamionowej na
spodzie urządzenia odpowiada napięciu w gniazdku oraz, że standard okablowania jest jednakowy.
Nie używaj urządzenia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
Sprawdź, czy obudowa jest w stanie nienaruszonym, bez wgnieceń lub pęknięć.
Upewnij się, że włącznik jest w pozycji "O" ("wyłączony"). Włóż wtyczkę do gniazdka, przełącz
włącznik na pozycję "I" ("włączony") i sprawdź, czy z wylotu powietrza (1.2) wydobywa się
powietrze.
Podłącz jeden koniec wężyka (3) do wlotu powietrza w podstawie głowicy, a drugi do wylotu
powietrza (1.2).
8.2. CZYSZCZENIE, DEZYNFEKOWANIE I STERYLIZACJA
Zawsze odłączaj urządzenie od prądu.
8.2.1. CZYSZCZENIE
Kompresora nie wolno myć pod bieżącą wodą, ponieważ zniszczy to obwody elektryczne wewnątrz
i spowoduje zagrożenie dla użytkownika.
Obudowę kompresora można czyścić miękką, wilgorną szmatką i łagodnym, nie żrącym
detergentem.
8.2.2. DEZYNFEKOWANIE
Obudowa kompresora może być dezynfekowana przy użyciu gąbki lub miękkiej szmatki i małej
ilości zimnego środka dezynfekującego (np: 5,25% roztwór podchlorynu sodu), zgodnie z
instrukcją producenta. Upewnij się, że roztwór jest kompatybilny z materiałami z których jest
wykonany kompresor. (Użyte do budowy urządzenia materiały są opisane w rozdziale "Utylizacja
urządzenia").
8.2.3. STERYLIZACJA
Kompresora nie wolno sterylizować.

8.3. UTRZYMANIE
Przed kolejnymi czynnościami odłącz zasilanie urządzenia.
Rinoflow nie wymaga zadnego specjalnego utrzymania. Należy jedynie okresowo wymieniać filtr.
Znajduje się on w obudowie kompresora (1.3). Zdemontuj pokrywę filtwa przy użyciu małego
śrubokręta a następnie wymień filtr.
Filtr powinien być wymieniany przynajmniej co rok. Nie może on być myty lub używany ponownie
i zawsze powinien być wymieniony na nowy.
W przypadku częściowego lub całkowitego zablokowania otworów wentylacyjnych, tremostat
zapobiega przegrzaniu się elektrycznego silnika i urządzenia poprzez odcięcie zasilania. Zaleca się
cykliczne sprawdzanie otworów wentylacyjnych i usówanie przelkich przedniotów blokującyh je.
Jeżeli termostat odetnie zasilanie , oczyść otwory wentylacyjne i odczekaj godzine przez
ponownym uruchomieniem urządzenia.
8.4. WYMIANA BEZPIECZNIKA
Przed kolejnymi czynnościami odłącz zasilanie urządzenia.
Użyj małego śrubokręta (nie załączony do zestawu) do odkręcenia pokrywy bezpiecznika na
spodzie urządzenia (1.4).
Usuń bezpiecznik i zastąp go nowym bezpiecznikiem tego samego typu (patrz specyfikacja).
Zamontuj spowrotem pokrywę bezpiecznika.
9. GŁÓWICA RINOFLOW
POZYCJA 1: PŁUKANIE JAM NOSOWYCH I NOSOGARDZIELI
1. Przekręć pokrywę do pozycji 1 (rys. 1).
2. Wlej 8 ml roztworu do płukania do zbiorniczka (rys. 2). Unikaj zanurzenia atomizera.
3. Przytknij głowicę końcówką z otworem do dziurki od nosa (rys. 3).
4. Włącz kompresor – włącznik na pozycji I („włączony”).
5. Oddychaj normalnie przez nos. Aby wspomóc wydalanie śluzu, co kilka minut dmuchnij
mocno przez dziurkę od nosa, która jest poddawana zabiegowi.
6. Powtórz instrukcje z punktu 2 i 3 w drugiej dziurce od nosa.
7. Oczyść komorę po zakończeniu fazy 1. W tym celu zdemontuj pokrywę i wypłucz obie
części po bieżącą wodą. Wytrząśnij dokładnie do umywalki i odwróć aby dokładnie
wysuszyć.
POZYCJA 2: PŁUKANIE WYSOKOCIŚNIENIOWE
1. Przekręć pokrywę do pozycji 2 (rys. 4).
2. Wykonaj instrukcje 2 – 7 z POZYCJA 1.
− Jeśli cały lek został zużyty lub jeśli chcesz przerwać leczenie, wyłączk kompresor (włącznik
na pozycji O – "wyłączony") .
− Na koniec zabiegu niewielka ilość leku zostanie w środku lecz nie ma znaczania dla
efektywności leczenia.
− Jeśli po zabiegu w węzyku znajduje sie widoczna wilgoć, pozostaw urządzenie włączone
dopuki wilgoć nie wyparuje. Obecność płynu w wężyku jest spowodowana parowaniem
wody w specyficznych warunkach otoczenia.
− Niektóre roztwory nie są kompatybine z materiałami z których zrobiona jest głowica. Mogą
one oddziaływać i zniszczyć urządzenie. (Użyte do budowy urządzenia materiały są opisane
w rozdziale "Utylizacja urządzenia").
9.1. CZYSZCZENIE DEZYNFEKOWANIE I STERYLIZACJA
Poniższe czynności mogą być wykonywane tylko gdy głowica Rinoflow jest odłączona od
kompresora. Aby uniknąć skarzenia mikrobiologicznego, głowicę należy czyścić przed i po każdym
użyciu dokładnie z poniższymi instrukcjami.

9.1.1. CZYSZCZENIE
Rozmontuj głowicę na poszczególne elementy (2.1, 2.2, 2.3, 2.4), umyj je w gorącej wodzie z
dodatkiem małej ilości łagodnego, nieżrącego detergentu i wypłucz pod bieżącą wodą. Następnie
odstaw je na bok.
9.1.2. DEZYNFEKOWANIE
Po umyciu, wszystkie elementy (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) głowicy Rinoflow mogą być zanurzone w
zimnym środku dezynfekującym (np: 5,25% roztwór podchlorynu sodu), zgodnie z instrukcją
producenta. Ważne! Upewnij się, że roztwór jest kompatybilny z materiałami z których jest
wykonana jest głowica odnosząc się do rozdziału "Utylizacja urządzenia".
Elementy mogą również zostać wygotowane w wodzie przez przynajmniej 10 min.
Uwaga. Wężyk nie może być wygotowywany.
9.1.3. STERYLIZACJA
Elementy 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121ºC przez
przynajmniej 15 min. lecz nie dłużej niż 30 min.
Uwaga. Wężyk nie może być sterylizowany.
9.2. UTRZYMANIE
Podczas czyszczenia, dezynfekowania i sterylizacji wszystkie elementy głowicy można obejrzeć i
określić kiedy wymagają wymiany. Wielokrotna sterylizacja może wpływać na matriały głowicy
więc elementy powinny być sprwdzane regularnie. Głowica musi zostać wymieniona jeśli są
widoczne wyraźne ślady zużycia. W każdym przypadku powinna być wymieniana przynajmniej co
rok a nawet co 6 miesięcy jeśli jest używana często.
10. CZĘŚCI ZAMIENNE
Tylko oryginalne części zamienne powinny być używane. Następujące części zamienne są
dostępne:
− głowica Rinoflow,
− filtr,
− wężyk.
11. ROZWIZYWNIE PROBLEMÓW
Problem
Możliwa przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie nie działa - Wtyczka nie jest włączona do gniazdka.
- W łącznik jest w pozycji „O”
(„wyłączony”).
- Bezpiecznik się przepalił.

- Włóż wtyczkę do gniazdka.
- Przełącz włącznik na pozycję
„I” („włączony”).
- Wymień bezpiecznik.

Głowica Rinoflow nie - Brak płynu w zbiorniczku.
wytwarza aerozolu
- Części nie są złożone zgodnie z
instrukcją.
- Źle podłączony wężyk.

- Nalej płynu do zbiorniczka.
- Upewnij się, że wszystkie
części są prawidłowo złożone.
- Sprawdź podłączenie wężyka.

12. UTYLIZACJA URZĄDZENIA
Elementy urządzenia są wykonane z plastiku i metalu. Kiedy nie są juz potrzebne należy je
wyżucać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Części zamienne muszą być wyrzucone do
pojemnika na plastik. Poniższa tabela przedstawia użyte materiały.

ELEMENT

MATERIAŁ

Kompresor (1)

ABS

Pokrywa (2.1)

poliwęglan

Zbiorniczek (2.2)

poliwęglan

Głowica (2.3)

poliwęglan

Podstawa (2.4)

poliwęglan

Wężyk (3)

Nietoksyczny PVC

13. WAŻNE UWAGI
1) Z przyczyn bezpieczeństwa, głowica RINOFLOW powinna być używana tylko z
załączonym kompresorem. Użycie urządzenia wytwarzającego większe ciśnienie może
prowadzić do urazu.
2) Leczenie lekami w postaci aerozolu wymaga recepty lekarza określającej rodzaj i dawkę
leku.
3) Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby doros łej.
4) Urządzenie nie może być używane w temperaturze niższej niż -10ºC i wyższej niż 40ºC.
5) Nie używaj roztworów zawierających mentol, eukaliptus ani innych olejków
eterycznych ponieważ nie są one kompatybilne z materiałami z których zrobiona jest
głowica.
6) Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby doros łej, która przeczytała i
zrozumiała instrukcję obsługi.
7) Strzeż się zkomprsowanego powietrza wytwarzanego przez kompresor ponieważ może ono
stwarzać zagrożenie. Może być ono wykorzystywane tylko w połączeniu z głowicą.
8) Nie używaj w wannie lub pod prysznicem.
9) Jeżeli urządzenie przypadkowo wpadnie do jakiegoś płynu, odłącz zasilanie przed wyjęciem
go. Nie uruchamiaj urządzenia ponownie. Wyślij je do autoryzowanego serwisu na przegląd.
10) Nie dotykaj wtyczki, włącznika ani kabla mokrymi rękami.
11) Nie pozwól aby woda lub inny płyn dostał się do środka przez otwory wentylacyjne.
12) Podczas pracy urządzenie powinno stać na twardej , płaskiej powierzchni.
13) Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
14) Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła.
15) Wydajność urządzenia jest garantowana tylko jeżeli wszystkie eużywane lementy są
oryginalne. Jeżeli wystapi potrzeba wymienienia elementów tylko oryginalane muszą zostać
użyte.
14. GWARANCJA
Głowica Rinoflow jest objęta gwarancją. Odnieś się do ogólnych warunków gwarancji.
Producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia
tylko pod warunkiem, że jest ono używane zgodnie z instrukcją i zgodnie z przeznaczeniem.
Producent ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia
tylko pod warunkiem, że wszelkie naprawy dokonywane są przez producenta lub autoryzowany
serwis.
Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności a gwarancja traci ważność jeżeli użytkownik nie
zastosuje się do instrukcji obsługi lub ważnych uwag.
15. PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie informacje zawarte w instrukcji obsługi nie mogą być wykorzystane w innych celach niż
obsługa urządzenia. Ta książeczka jest własnością Air Liquide Medical Systems S. P. A. i nie można
powielać jej fragmentów bez pisemnej zgody producenta. Wszelkie prawa zastrzeżone.

16. AKTUALIZACJE TECHNICZNE
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 lub została zgubiona. W tym celu należy zgłosić się do dystrybutora lub
sprzedawcy i podać dane z tabliczki znamieniowej.
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