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 Használat előtt figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót! 

 

ANTISZTATIKUS SZELEPES INHALÁLÓ 
CHAMBER KIMÉRT DÓZISÚ INHALÁTORHOZ 
A Antisztatikus chamber 
B Inhalációs szelep (piros) 
C Univerzális adapter 
D Kilégzési vég- NE ZÁRJA LE! 

KM-1020/KM-1020B Standard 

KM-1021/KM-1021B Gyerek 3-6 éves kor 

KM-1022/KM-1022B Újszülött 0-3 éves kor 

 Használati Útmutató 

 

Első használat előtt alaposan ellenőrizzen 
minden alkatrészt, szelepet és lyukat. Ha 
valamilyen eltérést talál, cserélje ki az eszközt. 

  

Távolítsa el a fúvókával ellátott műanyag burkolat 
kupakját (amelybe előzőleg már behelyezte a 
gyógyszertartályt.). Rázza fel a gyógyszertartályt 
annak használati utasítása szerint. 
Csatlakoztassa össze a műanyag burkolatot a 
chamber Univerzális adapter részével. Győződjön 
meg arról, hogy jól illeszkednek. 

  

Távolítsa el a chamber zárókupakját. 
Csatlakoztassa a Fisio maszkot a chamber 
szájrészéhez. Győződjön meg arról, hogy a 
biztonsági szelep kinyitható- ha nem, akkor 
cserélje ki ( a piros háromszög a maszkon).Tartsa 
a maszkot gyermeke arcához. Győződjön meg 
arról, hogy megfelelően illeszkedik. Ha nagyobb 
gyermekről van szó, a szájába is veheti a 
chamber szájrészét. Ekkor is győződjön meg a 
megfelelő illeszkedésről. 

 

Gyermeke lélegezzen be és ki normális módon. 
Ezután nyomja meg egyszer a gyógyszertartályt, 
és lassan kezden el belélegezni.Figyelje a 
chamber szelepét, hogy valóban megtörténik- e a 
belégzés. Folytassa gyermeke még 4 belégzéssel 
(összesen 5 belégzés legyen), úgy, hogy 
folyamatosan arcánál tartja a maszkot. Egy új 
dózis befújása előtt várjon, és kövesse 
kezelőorvosa utasítását a dózisok számával 
kapcsolatban. 

 TISZTÍTÁSI INSTRUKCIÓK 

 Első használat előtt tisztítsa meg, és ezután 
hetente egyszer. 

 

Távolítsa el az alkatrészeket a rajznak 
megfelelően, és nyissa szét a chambert. 

 

Áztassa be az alkatrészeket  kímélő tisztítószeres 
kézmeleg vízbe 15 percre. Óvatosan mozgassa 
meg benne. 

  

Öblítse le az alkatrészeket tiszta vízzel. Rázza ki 
a vizet belőlük, és hagyja őket megszáradni.  
Ne törölgesse száraz ruhával. 
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Bizonyosodjon meg arról, hogy minden 
megszáradt, mikor újra összeszereli őket. 
Szerelje össze az alkatrészeket az ábra 
segítségével, és tárolja sötét, száraz helyen. 

 FERTŐTLENÍTÉS 

 Áztassa 3%-os hidrogén- peroxidban     30 
percig. 
 
 

 STERILIZÁCIÓ 

 A következőkkel sterilizálható: 121 °C-os gőzben, 
vagy ETO gázzal, vagy plasmával 

 ELŐVIGYÁZATOSSÁG 

 Mindig kövesse a Használati Útmutatóban 
leírtakat. Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a 
FisioChamberrel, mert az apró részek fulladást 
okozhatnak. 
Ezt az eszközt egy páciens használhatja. Ne 
használja más alkatrészekkel, a fertőzés 
megelőzése érdekében. Cserélje ki az eszközt 2 
év folyamatos használat után. Cserélje ki az 
eszközt, ha megsérült, ha eltömődött a 
szelep,illetve ha eltérést tapasztal az eredeti 
állapothoz képest környezeti okok, tárolási okok  
vagy használati okok miatt, 
A FisioChamber kezelőorvos javaslatára 
használható, és figyelni kell a pácienst használata 
közben. 
Egy év után javasolt a szelepet kicserélni 
(referenciakód:         KM-1028). 

 KONTRAINDIKÁCIÓK 

 Amennyiben az eszközt a Használati 
Útmutatónak megfelelően és megfelelő célra 
használják, kontraindikációja nincs. 

 INDIKÁCIÓK 

 ANTISZTATIKUS SZELEPES INHALÁLÓ 
CHAMBER KIMÉRT DÓZISÚ INHALÁTORHOZ 

 ÖSSZETEVŐK 

 

7 = ABS 
1,4, = Szilikon 
2,3,5,6 = Polikarbonát 
 

 

1 = PVC 
2 = Szilikon 

 TÁROLÁS 

 Tárolandó:-10°/+45°C között 
Relatív páratartalom: 30%- 80% között 

 ELLENŐRZÉS 

 Használat előtt minden alkatrészt ellenőrizzen: 
nincsenek- e eltörve, nem hibásodtak-e meg. 
Ha problémát talál, cserélje ki. 

 ÉLETTARTAM 

 2 év folyamatos használat után ajánlatos 
kicserélni. 
20 ciklusonként kell sterilizálni. 

 KIDOBÁS 

 Kövesse az érvényes szabályokat a szemétbe 
dobással kapcsolatban. 



 


