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MANUAL DE 
CONSULTARE RAPIDĂ
Vă rugăm citiţi în totalitate manualul înainte 
de utilizarea acestui dispozitiv.

Avertisment:
Curăţaţi şi dezinfectaţi toate componentele 
înainte de utilizare.
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1. Adăugarea medicamentului
Rotiţi inhalatorul în sens antiorar 
pentru a-l scoate.

Adăugaţi cantitatea prescrisă de 
medicament.

Asiguraţi-vă capul pulverizator este 
bine fixat de inhalator. 

Remontaţi inhalatorul şi rotiţi în sens 
orar până se fixează cu un clic.

pagina 12

2. Montarea accesoriului pentru copii şi a măştii
Montaţi kitul nebulizator în următoarea 
ordine.

[1] Capac de protecţie

[2] Accesoriu pentru copii

[3] Mască

pagina 13

Avertisment:
Nu lăsaţi bebeluşii şi copii să se joace 
cu accesoriul pentru copii. Accesoriul 
pentru copii nu reprezintă o jucărie, ci o 
componentă a kitului nebulizator.

Fixare cu 
un clic

Fixare cu 
un clic
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3. Conectarea adaptorului de c.a.

4. Racordarea tubului de aer

Ataşaţi tubul de aer pe unitatea 
principală şi pe kitul nebulizator.

La racordare, răsuciţi şi apăsaţi 
puternic.

pagina 13

5. Aplicarea măştii şi pornirea inhalării

Aplicaţi masca fixând bine.
Conectaţi unitatea principală la 
alimentarea electrică.

pagina 14

Introduceţi ştecărul 
adaptorului de c.a. în 
conectorul de alimentare al 
unităţii principale.

Introduceţi ştecărul 
adaptorului de c.a. în priza de 
curent.
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Priză electrică

Conector de alimentare
Ştecăr

Utilizaţi suportul kitului 
nebulizator pentru a fixa kitul 
nebulizator

pagina 15
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Înainte de utilizarea dispozitivului

Vă mulţumim că aţi achiziţionat OMRON COMP AIR.
Acest produs a fost dezvoltat împreună cu inhaloterapeuţi pentru tratarea cu succes a 
astmului, bronşitei cronice, alergiilor şi a altor afecţiuni respiratorii. Compresorul forţează 
pătrunderea aerului în kitul nebulizator. Atunci când aerul pătrunde în kitul nebulizator, 
acesta transformă medicamentul prescris în picături microscopice de aerosoli care pot fi 
uşor inhalate.
Acesta reprezintă un dispozitiv medical. Utilizaţi dispozitivul exclusiv în conformitate cu 
instrucţiunile medicului şi/sau ale inhaloterapeutului dvs.
NE-C801KD include accesoriile pentru copii pentru a permite copiilor să se simtă mai 
confortabil în timpul inhalării. Acesta îmbunătăţeşte respectarea tratamentului medicamentos.

Modul de funcţionare a kitului nebulizator

Medicamentul care este pompat prin canalul pentru 
medicamente este amestecat cu aerul comprimat generat 
de către pompa compresorului. Aerul comprimat 
amestecat cu medicamentul este transformat în particule 
fine şi pulverizat fiind împins către deflector.

Introducere

Deflector

Aerosoli

Canal pentru 
medicamente

Aer comprimat

Aerosoli

Medicament

Duză

Medicament
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Domeniu de utilizare

Scop medical Acest produs este destinat utilizării în administrarea medicaţiei pe 
cale inhalatorie în afecţiunile respiratorii.

Utilizatorul căruia i se 
adresează produsul

• Experţi medicali autorizaţi legal, cum ar fi medici, asistente 
medicale şi terapeuţi.

• Îngrijitori sau pacienţi sub supravegherea experţilor medicali 
calificaţi pentru tratament la domiciliu.

• De asemenea, utilizatorul trebuie să poată înţelege funcţionarea 
generală a NE-C801KD şi conţinutul manualului de instrucţiuni.

Pacienţi cărora li se 
adresează produsul

Acest produs nu trebuie utilizat de către pacienţi, care se află în 
stare de inconştienţă sau care nu respiră spontan.

Mediu Acest produs este destinat utilizării în unităţi medicale, cum ar fi 
spitale, clinici sau cabinete medicale şi într-o cameră de uz casnic 
general.

Durata de viaţă a 
produsului

Durata de viaţă a produsului este următoarea, cu condiţia ca 
acesta să fie utilizat pentru a nebuliza 2 ml de medicament, de 2 ori 
pe zi, în intervale de 6 minute, la temperatură ambiantă (23°C).

Durata de viaţă poate varia în funcţie de mediul de utilizare.

Compresor (Unitatea principală) 5 ani

Kit nebulizator 1 an
(Capac de protecţie, Inhalator, Cap 
pulverizator, Rezervor de medicamente)   

Accesoriu pentru copii 1 an

Piesă de gură 1 an

Tub de aer (PVC, 100 cm) 1 an

Filtru de aer 60 de zile

Mască pentru bebeluşi (PVC) 1 an

Mască pentru copii (PVC) 1 an

Precauţii de utilizare Avertismentele şi precauţiile descrise în manualul de instrucţiuni 
trebuie respectate.
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Instrucţiuni importante de siguranţă

Citiţi toate informaţiile din manualul de instrucţiuni şi orice alte prospecte incluse în cutie, 
înainte de utilizarea acestui dispozitiv. 

Atunci când utilizaţi un produs electric, în special în prezenţa copiilor, precauţiile de 
siguranţă de bază trebuie întotdeauna respectate inclusiv următoarele: 

Avertisment:
Indică o situaţie cu potenţial periculos care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare 
rănirea gravă.

(Utilizare)
• Pentru tipul, doza şi condiţiile de administrare a medicamentului respectaţi indicaţiile 

medicului sau ale inhaloterapeutului dvs.
• Dacă simţiţi ceva neobişnuit în timpul utilizării, opriţi imediat utilizarea aparatului şi 

consultaţi medicul.
• Nu utilizaţi numai apă în nebulizator, în scopul inhalării. 
• Curăţaţi şi dezinfectaţi kitul nebulizator, accesoriul pentru copii, masca sau piesa de gură 

înainte de prima utilizare a acestora, după achiziţionare.
• În cazul în care dispozitivul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp, sau dacă mai 

mult de o persoană utilizează acelaşi dispozitiv, curăţaţi şi dezinfectaţi kitul nebulizator, 
accesoriul pentru copii, masca sau piesa de gură înainte de utilizare.

• Asiguraţi-vă să spălaţi componentele după utilizare şi că acestea au fost bine dezinfectate 
şi uscate şi depozitate într-un loc curat.

• Nu lăsaţi dispozitivul şi accesoriul pentru copii la îndemâna bebeluşilor sau a copiilor 
nesupravegheaţi. Este posibil ca dispozitivul să conţină piese de mici dimensiuni ce pot fi 
înghiţite.

• Nu lăsaţi bebeluşii şi copiii să se joace cu accesoriul pentru copii. Accesoriul pentru copii 
nu reprezintă o jucărie, ci o componentă a kitului nebulizator.

• Nu depozitaţi tubul de aer atât timp cât în interior a rămas umezeală sau medicament.
• Nu lăsaţi soluţia de curăţare în componentele nebulizatorului. Clătiţi-le cu apă caldă 

menajeră curată după dezinfectare.
• Nu utilizaţi sau nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care acesta este posibil să fie expus 

gazelor toxice sau substanţelor volatile.
• Nu utilizaţi dispozitivul în locuri în care acesta poate fi expus gazelor inflamabile.
• Nu acoperiţi compresorul cu o pătură, un prospop sau alt tip de material în timpul utilizării.
• Asiguraţi-vă că kitul nebulizator şi accesoriul pentru copii sunt curate înainte de utilizare.
• Eliminaţi întotdeauna medicamentul rămas după utilizare şi utilizaţi medicament proaspăt 

de fiecare dată.
• Nu utilizaţi în circuitele respiratorii ale aparatelor de anestezie sau de ventilaţie.

(Risc de electrocutare) 
• Nu utilizaţi compresorul sau adaptorul de c.a. dacă acestea sunt umede şi nici nu le 

conectaţi la o sursă de alimentare electrică sau la alte dispozitive cu mâinile umede.
• Compresorul şi adaptorul de c.a. nu sunt etanşe. Nu vărsaţi apă sau alte lichide pe aceste 

componente. În cazul în care vărsaţi lichid pe aceste componente, deconectaţi imediat 
cablul de alimentare de la priză şi ştergeţi lichidul cu tifon sau alt material absorbant.

• Nu introduceţi compresorul în apă sau în alt lichid.
• Nu utilizaţi sau nu depozitaţi dispozitivul în locaţii umede, cum ar fi sala de baie.
• Utilizaţi numai adaptorul de c.a. OMRON original. Utilizarea unui adaptor de c.a. 

neadecvat poate avaria dispozitivul.
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• Nu utilizaţi dispozitivul cu un cablu de alimentare sau o priză avariate.
• Păstraţi cablul de alimentare la distanţă de suprafeţele încălzite.
• Citiţi şi respectaţi „Informaţii importante referitoare la compatibilitatea electromagnetică 

(EMC)“ (pagina 24) din secţiunea Date tehnice.

Atenţie: 

Indică o situaţie posibil periculoasă care, dacă nu este evitată, poate cauza leziuni minore 
sau moderate sau daune materiale. 

(Utilizare)
• Asiguraţi supravegherea atentă atunci când dispozitivul este în funcţiune şi este utilizat în 

apropierea copiilor sau de către persoane cu dizabilităţi.
• Asiguraţi-vă că părţile componente sunt ataşate corect.
• Asiguraţi-vă că, înainte de utilizare, capul pulverizator este corect montat.
• Asiguraţi-vă că filtrul de aer este corect ataşat.
• Asiguraţi-vă că filtrul de aer este curat. Dacă filtrul de aer şi-a schimbat culoarea sau dacă 

a fost utilizat în medie timp de mai mult de 60 de zile, înlocuiţi-l cu un filtru nou.
• Nu vărsaţi lichid sau medicament pe compresor.
• Nu înclinaţi kitul nebulizator astfel încât unghiul acestuia să fie mai mare de 45° în toate 

direcţiile şi nici nu-l agitaţi în timpul utilizării. 
• Nu utilizaţi sau nu depozitaţi dispozitivul atunci când tubul de aer este îndoit.
• Utilizaţi numai componente originale de nebulizare, tubul de aer, filtrul de aer sau capacul 

filtrului de aer.
• Nu adăugaţi mai mult de 7 ml de medicament în rezervorul de medicamente.
• Nu transportaţi sau nu lăsaţi nesupravegheat kitul nebulizator în timp ce în rezervor se află 

medicamente.
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a persoanelor lipsite de 

discernământ.
• Nu supuneţi dispozitivul sau componentele acestuia la şocuri puternice cum ar fi căderea 

acestuia pe pardoseală.
• Nu deformaţi capul pulverizator sau nu găuriţi duza rezervorului de medicamente cu un ac 

sau orice alt obiect ascuţit.
• Nu introduceţi degetele sau obiecte în interiorul compresorului. 
• Nu demontaţi sau nu încercaţi să reparaţi compresorul sau cablul de alimentare.
• Nu lăsaţi dispozitivul sau componentele acestuia în locuri în care ar putea fi expuse unor 

valori extreme de temperatură sau unor modificări ale valorilor de umiditate, cum ar fi în 
interiorul unui vehicul în timpul verii sau în locuri în care vor fi expuse razelor solare directe.

• Nu blocaţi capacul filtrului de aer.
• Atunci când efectuaţi dezinfectarea componentelor prin fierbere, asiguraţi-vă că recipientul 

nu fierbe fără apă.
• Nu utilizaţi dispozitivul în timpul somnului sau în stare de somnolenţă.
• Nu blocaţi fanta între capacul de protecţie şi orificiul de aer pentru inhalare.
• Nu utilizaţi un cuptor cu microunde, uscător de vase sau un uscător de păr pentru a usca 

dispozitivul sau părţile componente.
• Aprobat exclusiv pentru uz uman.
• Dacă dispozitivul este utilizat continuu, este posibil ca durata de viaţă a acestuia să se 

reducă.
• Limitaţi utilizarea la intervale de 20 de minute şi permiteţi un interval de 40 de minute 

înainte de reutilizarea dispozitivului.

NE-C801S-KDE_A_M RO.book  Page 7  Thursday, June 9, 2011  1:50 PM



8

 

• Atunci când utilizaţi dispozitivul, este posibil ca unitatea principală să se încălzească.
• Nu atingeţi unitatea principală decât în scopul efectuării operaţiunilor necesare cum ar fi 

deconectarea de la alimentarea electrică în timpul nebulizării.
• Pentru a evita reziduurile de medicament la nivelul feţei, asiguraţi-vă să vă ştergeţi pe faţă 

după scoaterea măştii.

(Risc de electrocutare) 
• Decuplaţi întotdeauna de la priză adaptorul de c.a. după utilizare şi înainte de curăţare.
• Conectaţi aparatul la o priză cu tensiune electrică adecvată. Nu supraîncărcaţi prizele 

electrice sau nu utilizaţi cabluri prelungitoare.
• Scoateţi întotdeauna adaptorul de c.a. din dispozitiv după utilizare şi înainte de curăţare.
• Nu utilizaţi în mod necorespunzător cablul adaptorului de c.a.
• Nu înfăşuraţi cablul adaptorului de c.a. în jurul acestuia sau în jurul compresorului.
• Schimbările sau modificările care sunt aprobate de OMRON HEALTHCARE vor atrage 

după sine anularea garanţiei.
•  Nu trageţi cu putere cablul adaptorului de c.a.
Măsuri generale de siguranţă:
• Inspectaţi dispozitivul şi componentele înainte de fiecare utilizare a acestora şi verificaţi să 

nu existe probleme. În special, asiguraţi-vă să verificaţi următoarele: 
- Capul pulverizator, duza, accesoriul pentru copii sau tubul de aer nu sunt avariate.
- Duza nu este înfundată.
- Compresorul funcţionează în condiţii normale.

• Atunci când utilizaţi dispozitivul, se vor genera zgomote şi vibraţii, cauzate de pompa 
compresorului. De asemenea, vor exista zgomote cauzate de emisia aerului comprimat 
din kitul nebulizator. Acest lucru este normal şi nu indică o defecţiune. 

• Utilizaţi dispozitivul exclusiv în scopul destinat. Nu utilizaţi dispozitivul în niciun alt scop.
• Nu utilizaţi dispozitivul la temperaturi mai mari de +40°C.
• Asiguraţi-vă că tubul de aer este bine fixat pe compresor şi pe kitul nebulizator şi că acesta 

nu se mişcă liber. Răsuciţi uşor dopul tubului de aer atunci când îl introduceţi în racordurile 
tubului de aer pentru a evita deconectarea tubului în timpul utilizării.

• Adaptorul de c.a. este prevăzut astfel încât dispozitivul să poată fi complet izolat de sursa 
de alimentare electrică. Pentru a izola complet dispozitivul de la sursa de alimentare 
electrică, decuplaţi ştecărul de la priza electrică.

• Citiţi şi respectaţi „Aruncarea corectă a acestui produs“ din secţiunea Date tehnice 
(pagina 24) atunci când eliminaţi la deşeuri aparatul şi orice accesorii sau componente 
opţionale uzate.

Păstraţi aceste instrucţiuni pentru consultarea ulterioară.
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1. Cunoaşterea unităţii dvs.

Capac filtru de aer
*Interior filtru de aer

Conector de 
alimentare

Compresor (Unitate principală)

Capac de protecţie

Orificiu de aer 
pentru inhalare 

Inhalator

Cap pulverizator

Rezervor de 
medicamente

Racord tub de aer

Duză

Vedere din spate

Kit nebulizator

Kit nebulizator

Accesoriu pentru copii
(Ursuleţ)

Accesoriu pentru copii
(Iepuraş)

Suport kit nebulizator

Dop tub de aer 

Racord tub de aer

Întrerupător general

Tub de aer

Dop tub de aer
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1. Cunoaşterea unităţii dvs.

Accesorii

• Instruction Manual
• Mode d’emploi
• Gebrauchsanweisung
• Manuale di istruzioni
• Manual de instrucciones
• Gebruiksaanwijzing
•

EN

FR

DE

IT

ES

IM-NE-C801S-KDE-02-5/2011
5332892-4B

NL

AR

RU

Compressor Nebuliser
Model NE-C801KD

TMTM

Filtre de aer de 
rezervă × 5

Adaptor de c.a. Săculeţ de depozitare

Manual de instrucţiuni Card de garanţie

Piesă de gură Mască pentru copii (PVC) Mască pentru 
bebeluşi (PVC)
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2. Pregătirea nebulizatorului pentru utilizare

Avertisment:
• Curăţaţi şi dezinfectaţi kitul nebulizator, accesoriul pentru copii, masca sau piesa de gură 

înainte de prima utilizare a acestora după achiziţionare.
• Dacă dispozitivul nu a fost utilizat o perioadă îndelungată de timp sau dacă mai mult de o 

persoană utilizează acelaşi dispozitiv, curăţaţi şi dezinfectaţi kitul nebulizator, accesoriul 
pentru copii, masca sau piesa de gură înainte de utilizare.

Pentru instrucţiuni privind curăţarea şi dezinfectarea, consultaţi Secţiunea 4 (pagina 16-18).

Notă: Asiguraţi-vă că filtrul de aer este înlocuit regulat. Consultaţi Secţiunea 6 „Înlocuirea filtrului de 
aer“ (pagina 20).

2.1 Conectarea adaptorului de c.a.

1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul general este 
deconectat.

Verificaţi ca întrerupătorul general să fie în poziţia 

oprit ( ).

2. Introducerea ştecărului 
adaptorului de c.a. în conectorul 
de alimentare de pe compresor.

3. Introduceţi ştecărul adaptorului 
de c.a. în priza electrică.
Notă: Atunci când deconectaţi 

adaptorul de c.a., scoateţi 
ştecărul adaptorului de c.a din 
priza electrică înainte de 
scoaterea conectorului de 
alimentare de pe compresor.

Ştecăr
Conector de alimentare

Priză electrică 

Instrucţiuni de utilizare
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2. Pregătirea nebulizatorului pentru utilizare

2.2 Adăugarea medicamentelor şi montarea componentelor

1. Scoateţi masca sau piesa de gură, accesoriul pentru 
copii şi capacul de protecţie de pe kitul nebulizator.

2. Scoateţi inhalatorul de pe rezervorul de medicamente.

1) Rotiţi inhalatorul în sens antiorar.
2) Ridicaţi inhalatorul în exteriorul rezervorului de 

medicamente.

3. Adăugaţi cantitatea corectă de medicament prescris 
în rezervorul de medicamente.

Atenţie: 

Capacitatea rezervorului de medicamente este de 2 până la 
7 ml.

Notă: Gradaţia de pe kitul nebulizator are doar scop de 
referinţă. Gradaţia din partea exterioară a rezervorului 
nu este cu capul pulverizator montat. Vă rugăm 
utilizaţi gradaţia de pe seringa sau flaconul dvs. pentru 
măsurarea precisă a medicamentului.

4. Asiguraţi-vă capul pulverizator să fie bine fixat de 
inhalator.

5. Puneţi inhalatorul la loc în rezervorul de 
medicamente. 

1) Aliniaţi proeminenţa de pe inhalator cu marcajul 
de pe rezervorul de medicamente, după cum se 
indică în figură.

2) Rotiţi inhalatorul în sens orar şi aliniaţi cu 
rezervorul de medicamente până la fixarea 
acestora cu un clic.
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2. Pregătirea nebulizatorului pentru utilizare

RO

6. Ataşaţi capacul de protecţie, accesoriul pentru copii, 
masca sau piesa de gură pe kitul nebulizator.

1) Ataşaţi capacul de protecţie pe orificiul de aer 
pentru inhalare.

2) Ataşaţi accesoriul pentru copii pe inhalator.
3) Ataşaţi masca sau piesa de gură pe inhalator.

Notă: În cazul în care cantitatea de aerosoli este prea mică, 
nu este necesar să puneţi capacul de protecţie.

7. Ataşaţi tubul de aer.

1) Răsuciţi uşor dopul tubului de aer şi şi fixaţi-l cu putere în racordul tubului de 
aer de pe compresor.

2) Răsuciţi uşor dopul tubului de aer şi fixaţi-l cu putere în racordul tubului de aer 
de pe rezervorul de medicamente. 

Note:

• Asiguraţi-vă că tubul de aer este bine fixat pe compresor şi pe kitul nebulizator şi că acesta 
nu se mişcă liber. Răsuciţi uşor dopul tubului de aer atunci când îl introduceţi în racordurile 
tubului de aer pentru a evita deconectarea tubului de aer în timpul utilizării.

• Aveţi grijă să nu vărsaţi medicamentul atunci când ataşaţi tubul de aer. Menţineţi kitul 
nebulizator în poziţie verticală.
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3. Administrarea medicamentului

1. Ţineţi kitul nebulizator după cum se indică în partea 
dreaptă.

Atenţie: 
Nu înclinaţi kitul nebulizator astfel încât să fie la un unghi mai 
mare de 45° în toate direcţiile. Medicamentul poate pătrunde 
direct în gură sau ar putea cauza o nebulizare ineficientă.

2. Apăsaţi întrerupătorul general în poziţia pornit ( ). 
Compresorul porneşte şi începe nebulizarea.
Notă: Observaţi dacă se generează aerosoli.

Pentur a opri nebulizarea
Apăsaţi întrerupătorul general în poziţia oprit ( ).

Avertisment:

Nu acoperiţi compresorul cu o pătură sau un prosop etc., 
în timpul utilizării.

Atenţie:

• Nu blocaţi capacul filtrului de aer.
• Limitaţi utilizarea la intervale de 20 de minute şi permiteţi un interval de 40 de minute înainte 

de reutilizarea dispozitivului.
• Atunci când utilizaţi dispozitivul, este posibil ca unitatea principală să se încălzească.
• Nu atingeţi unitatea principală decât în scopul efectuării operaţiunilor necesare cum ar fi 

deconectarea de la alimentarea electrică în timpul nebulizării.

Notă: Nu lăsaţi compresorul în funcţiune pe o perioadă îndelungată de timp. Aceasta ar 
putea cauza supraîncălzirea sau funcţionarea necorespunzătoare a compresorului.

3. Inhalaţi medicamentul conform instrucţiunilor medicului şi/sau ale consilierului dvs. 
medical.

Ataşaţi masca astfel încât aceasta să acopere nasul 
şi gura dvs. şi inhalaţi medicaţia. 
Expiraţi prin mască.

Utilizarea piesei de gură
Introduceţi piesa de gură în gură şi inhalaţi 
medicamentul respirând normal. 
Expiraţi normal prin piesa de gură.

45 45
Unghi drept
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3. Administrarea medicamentului

RO

4. La finalizarea tratamentului, deconectaţi alimentarea electrică. Verificaţi să nu 
existe condens sau umiditate în tubul de aer şi decuplaţi dispozitivul de la priza 
electrică.

Avertisment:

Este posibil ca în tubul de aer să se producă condens. Nu depozitaţi tubul de aer dacă 
acesta conţine condens sau umiditate. Aceasta ar putea cauza infecţii datorită 
bacteriilor.

Dacă în tubul de aer a rămas umiditate sau lichid, asiguraţi-vă să respectaţi 
procedurile de mai jos pentru a îndepărta umiditatea din interiorul tubului de aer.

1) Asiguraţi-vă că tubul de aer este conectat încă la racordul de aer de pe 
compresor.

2) Scoateţi tubul de aer de pe kitul nebulizator.
3) Porniţi compresorul şi pompaţi aerul prin tubul de aer pentru a îndepărta 

umiditatea.

Utilizaţi suportul kitului nebulizator ca un suport temporar pentru kitul 
nebulizator.
Notă: Aliniaţi marcajul de pe unitate cu marcajul de pe kitul nebulizator după 

cum se indică în figură
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4. Curăţare şi dezinfectare zilnică

4.1 Curăţare

Respectarea instrucţiunilor de curăţare după fiecare utilizare va împiedica uscarea 
reziduurilor de medicament în rezervor, ceea ce ar putea cauza nebulizarea ineficientă şi de 
asemenea va împiedica apariţia infecţiilor.

Avertisment:
Clătiţi bine kitul nebulizator, accesoriul pentru copii, masca sau piesa de gură cu apă caldă 
menajeră curată după fiecare utilizare şi dezinfectaţi-le după ultimul tratament al zilei.

1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul general este în poziţia oprit ( ).

2. Deconectaţi adaptorul de c.a. de la priza de perete şi de la compresor. 

3. Scoateţi kitul nebulizator din tubul de aer şi demontaţi kitul nebulizator. Consultaţi 
secţiunea 2 (pagina 12-13).

4. Eliminaţi orice urme de medicament din rezervorul de 
medicamente.

5. Spălaţi toate componentele de nebulizare în apă călduţă şi detergent cu acţiune 
blândă şi clătiţi cu apă caldă menajeră.

6. După curăţarea şi dezinfectarea componentelor, 
clătiţi-le bine cu apă curată şi lăsaţi 
componentele să se usuce într-un mediu curat.

Notă: Nu începeţi utilizarea înainte de uscarea 
completă a componentelor curăţate.

7. În cazul în care compresorul sau partea exterioară 
a tubului de aer sunt murdare, ştergeţi-le cu o 
lavetă moale umezită cu apă şi detergent cu 
acţiune blândă.

Atenţie: 

Compresorul nu este etanş.

8. Remontaţi kitul nebulizator. Plasaţi-l în săculeţul de depozitare.

Detergent cu 
acţiune blândă

Întreţinerea
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4. Curăţare şi dezinfectare zilnică

RO

4.2 Dezinfectarea componentelor de nebulizare

Curăţaţi întotdeauna înainte de dezinfectare. (Consultaţi secţiunea 4.1 „Curăţare“)
Dezinfectaţi întotdeauna rezervorul de medicamente, piesa de gură şi alte componente de 
nebulizare după ultimul tratament al zilei. Pentru metoda adecvată de dezinfectare a 
fiecărei componente, consultaţi pagina 18.

Pentru a dezinfecta componentele, utilizaţi una din metodele descrise mai jos:
A. Utilizaţi un dezinfectant disponibil pe piaţă. Respectaţi instrucţiunile furnizate de către 

producătorul dezinfectantului.

1. Introduceţi componentele în soluţia de curăţare pentru intervalul de timp specificat.

2. Scoateţi componentele şi aruncaţi soluţia.

3. Clătiţi componentele cu apă caldă menajeră curată, îndepărtaţi excesul de apă şi 
lăsaţi să se usuce într-un mediu curat.

B. Componentele pot fi fierte între 15 până la 20 de minute.

După fierbere, scoateţi cu atenţie componentele, îndepărtaţi excesul 
de apă şi lăsaţi să se usuce într-un mediu curat.

Notă: Nu fierbeţi tubul de aer, masca, accesoriul pentru copii, filtrul de aer şi 
capacul filtrului de aer.

Atenţie:
Nu utilizaţi o autoclavă, dezinfectarea cu gaz EOG sau un sterilizator de joasă temperatură cu plasmă 
pentru a dezinfecta dispozitivul.

Notă: Suprafaţa imprimată de pe accesoriile pentru copii se poate decolora ca urmare a spălării şi 
dezinfectării repetate.

Manevrarea capului pulverizator

Capul pulverizator reprezintă o componentă importantă care 
este utilizată pentru pulverizarea medicamentului.
Asiguraţi-vă să respectaţi următoarele precauţii la 
manevrarea acestuia.

Atenţie:

• Spălaţi întotdeauna capul pulverizator după fiecare utilizare. 
• Nu utilizaţi o perie sau un ac etc., pentru curăţarea componentelor. 
• Atunci când dezinfectaţi componentele prin fierbere, asiguraţi-vă să 

le fierbeţi cu multă apă.
• Nu fierbeţi capul pulverizator împreună cu alte obiectele, altele 

decât accesoriile aplicabile ale nebulizatorului. 
• Nu utilizaţi un cuptor cu microunde, un uscător de vase sau un 

uscător de păr pentru uscarea componentelor. 

Deflector

Cap pulverizator
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4. Curăţare şi dezinfectare zilnică
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5. Întreţinere şi depozitare

Pentru a menţine dispozitivul dvs. în perfectă stare şi pentru a-l proteja împotriva avarierii, 
respectaţi aceste instrucţiuni:

Atenţie:
• Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat, la îndemâna copiilor sau a persoanelor lipsite de discernământ.
• Nu supuneţi dispozitivul sau componentele şocurilor puternice cum ar fi căderea acestuia pe 

pardoseală.
• Nu transportaţi sau nu lăsaţi nesupravegheat kitul nebulizator în timp ce în rezervor se află 

medicamente.

Note:

• Nu depozitaţi dispozitivul în medii cu temperaturi ridicate sau scăzute extreme, cu valori ridicate de 
umiditate sau sub acţiunea razelor solare directe.

• Nu îndoiţi sau nu pliaţi tubul de aer.
• Eliminaţi la deşeuri dispozitivul şi accesoriile uzate sau componentele opţionale conform normelor 

locale aplicabile.
• Nu curăţaţi niciodată cu benzen, dizolvant sau substanţe chimice inflamabile. 

Transportaţi întotdeauna dispozitivul în săculeţul de depozitare şi 
păstraţi-l în săculeţ în cazul în care acesta nu va fi utilizat o perioadă 
îndelungată de timp.

Notă: Kitul nebulizator trebuie înlocuit după un an de utilizare.

B
enzen

D
izolvant
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6. Înlocuirea filtrului de aer

Dacă filtrul de aer şi-a schimbat culoarea sau a fost utilizat în medie timp de mai mult de 
60 de zile, înlocuiţi cu un filtru nou.

1. Scoateţi capacul filtrului 
de aer de pe compresor.

2. Înlocuiţi filtrul de aer.

3. Remontaţi capacul filtrului 
de aer.

Note:

• Utilizaţi exclusiv filtrele de aer OMRON, concepute pentru acest dispozitiv. Nu utilizaţi fără 
un filtru.

• Nu există o orientare frontală sau posterioară pentru filtrele de aer.

• Verificaţi ca filtrele de aer să fie curate şi curăţate de praf înainte de montarea acestora.

• Nu încercaţi să spălaţi sau să curăţaţi filtrul. În cazul în care filtrul se umezeşte, înlocuiţi-l. 
Filtrele de aer umede pot cauza blocaje.

• Pentru a împiedica blocarea capacului filtrului de aer, spălaţi capacul regulat. Nu fierbeţi 
capacul filtrului de aer. Scoateţi capacul filtrului de aer, spălaţi-l şi asiguraţi-vă că acesta 
este uscat şi remontat corect. 

• Vă rugăm contactaţi reprezentantul dvs. OMRON pentru filtre de aer suplimentare sau în 
cazul avarierii sau lipsei componentelor.
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7. Identificarea şi rezolvarea problemelor

Verificaţi următoarele în cazul unor defecte de funcţionare a unităţii. De asemenea, puteţi 
consulta paginile acestui manual pentru instrucţiuni complete.

Notă: În cazul în care remediul sugerat nu rezolvă problema, nu încercaţi să reparaţi dispozitivul - niciuna 
dintre componentele unităţii nu poate fi reparată de către utilizator. 
Returnaţi unitatea la magazinul de comercializare cu amănuntul sau la distribuitorul autorizat de 
către OMRON.

Problemă Cauză Remediu

Nu se întâmplă nimic atunci 
când apăsaţi întrerupătorul 
general.

Adaptorul de c.a. este 
conectat corect la priza 
electrică şi la compresor?

Verificaţi ca ştecărul să fie 
introdus într-o priză 
electrică. Decuplaţi şi cuplaţi 
din nou ştecărul dacă este 
necesar.

Nu are loc nebulizarea sau 
rată de nebulizare scăzută, 
atunci când unitatea este 
conectată la alimentarea 
electrică.

Există medicament în 
rezervorul de medicamente?

Adăugaţi cantitatea corectă 
de medicament în rezervorul 
de medicament.

Există prea mult/prea puţin 
medicament în rezervorul de 
medicamente?

Lipseşte capul pulverizator şi 
nu a fost montat corect?

Ataşaţi corect capul 
pulverizator. 

Kitul nebulizator este montat 
corect?

Montaţi kitul nebulizator 
corect.

Duza este înfundată? Asiguraţi-vă că duza nu este 
înfundată.

Kitul nebulizator este înclinat 
într-un unghi ascuţit?

Asiguraţi-vă că kitul 
nebulizator nu este înclinat 
într-un unghi mai mare de 45 
de grade.

Tubul de aer este conectat 
corect?

Asiguraţi-vă că tubul de aer 
este corect conectat la 
compresor şi la kitul 
nebulizator.

Tubul de aer este îndoit sau 
avariat?

Asiguraţi-vă că tubul de aer 
nu prezintă strangulări.

Tubul de aer este înfundat? Asiguraţi-vă că tubul de aer 
nu este înfundat.

Filtrul de aer este murdar? Înlocuiţi filtru de aer cu un 
filtru nou.

Dispozitivul emite zgomote 
anormal de puternice.

Capacul filtrului de aer este 
ataşat corect?

Ataşaţi corect capacul 
filtrului de aer.

Dispozitivul este foarte 
fierbinte.

Compresorul este acoperit? Nu acoperiţi compresorul cu 
nici un tip de material în 
timpul utilizării.

Dispozitivul funcţionează 
continuu de peste 20 de 
minute?

Limitaţi utilizarea la intervale 
de 20 de minute şi permiteţi 
un interval de 40 de minute 
înainte de reutilizarea 
dispozitivului.
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8. Date tehnice 

Note:
• Specificaţiile tehnice pot fi modificate fără aviz prealabil.
• Acest produs OMRON este produs şi testat cu ajutorul sistemului strict de control al calităţii dezvoltat 

de OMRON Healthcare Co. Ltd., Japonia.
• Este posibil ca dispozitivul să nu funcţioneze în cazul în care condiţiile de temperatură şi de tensiune 

sunt diferite faţă de cele definite în specificaţii.
• Nu utilizaţi dispozitivul în locuri în care acesta este posibil să fie expus gazelor inflamabile.
• Acest dispozitiv respectă prevederile directivei CE 93/42/EEC (Directiva privind dispozitivele 

medicale) şi Standardul European EN13544-1:2007, Echipament de terapie respiratorie - Partea1: 
Sisteme de nebulizare şi componentele acestora.

Denumire: COMP AIR

Model: NE-C801KD (NE-C801S-KDE)

Tip: Nebulizator cu compresor

Putere nominală (adaptor 
de c.a.):

100 - 240V ~ 350mA, 50/60Hz

Putere nominală 
(Nebulizator cu compresor):

12V 0,8A

Regim de funcţionare: Funcţionare  intermitentă 20min. PORNIT / 40min. OPRIT

Temperatură/Umiditate de 
funcţionare: 

+10°C până la +40°C 30% până la 85% UR

Temperatură/Umiditate/
Presiune atmosferică în 
spaţiile de depozitare:

-20°C până la +60°C 10% până la 95% UR 700 - 1060 hPa

Greutate: Aprox. 270g (numai compresorul)

Dimensiuni: Aprox. 142 (L) × 72 (Î) × 98 (A) mm

Conţinutul ambalajului: Compresor, Kit nebulizator, Accesorii pentru copii (Ursuleţ, 
Iepuraş), Tub de aer (PVC, 100cm), Filtre de aer de rezervă 5 buc., 
Piesă de gură, Mască pentru bebeluşi (PVC), Mască pentru copii 
(PVC), adaptor de c.a., Săculeţ de depozitare, Manual de 
instrucţiuni, Card de garanţie.

Clasificare: Echipament clasa ll, parte aplicată de tip B

= Echipament clasa ll
= Parte 

aplicată de 
tip B

Citiţi cu atenţie manualul 
de instrucţiuni

= Fără funcţionare = Conectare 
electrică
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8. Date tehnice
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Date tehnice pentru Compresor OMRON NE-C801KD Compresor cu Kitul nebulizator 
OMRON V.V.T. (Virtual Valve Technology):

Rezultatul măsurătorilor prin impactor în cascadă pentru mărimea particulei**

* Măsurată de OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
**Măsurată independent de Prof. Dr. Hiroshi Takano, Departamentul de Inginerie Chimică şi 
Ştiinţa Materialelor, Facultatea de Ştiinţă şi Inginerie, Universitatea Doshisha, Kyoto, 
Japonia, conform EN 13544-1:2007

Note:

• Performanţa poate varia cu medicamente cum ar fi suspensii sau medicamente cu viscozitate 
ridicată. Consultaţi fişa de date a furnizorului de medicamente pentru detalii suplimentare.

• Consultaţi site-ul web al OMRON HEALTHCARE EUROPE pentru actualizarea informaţiilor tehnice.
URL: www.omron-healthcare.com

Mărime particulă: **MMAD Aprox. 3µm

MMAD = Diametru aerodinamic median masic
Capacitatea rezervorului de 
medicamente:

7ml maxim

Cantităţile corespunzătoare 
de medicament:

2ml minim - 7ml maxim

Nivel de zgomot: *Aprox. 46dB
Rată de nebulizare: *Aprox. 0,3ml/min (prin pierdere de greutate)
Volumul de aerosoli la ieşire: **0,47ml (2ml, 1%NaF)
Rata volumului de aerosoli 
la ieşire:

**0,06ml/min (2ml, 1%NaF)
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8. Date tehnice

Informaţii importante referitoare la compatibilitatea electromagnetică (EMC)
Odată cu creşterea numărului de aparate electronice precum PC-urile şi telefoanele 
mobile (celulare), dispozitivele medicale utilizate pot fi susceptibile la interferenţele 
electromagnetice degajate de alte aparate. Interferenţele electromagnetice pot perturba 
funcţionarea corectă a aparatelor medicale şi pot crea situaţii care pot fi periculoase.
Aparatele medicale nu trebuie să interfereze cu alte aparate.

Pentru a reglementa cerinţele referitoare la EMC (compatibilitate electromagnetică) cu 
scopul de a preveni orice situaţie periculoasă apărută în timpul funcţionării produselor, 
a fost implementat standardul EN60601-1-2:2007. Acest standard defineşte nivelele de 
imunitate la interferenţele electromagnetice cât şi nivelele maxime de emisii 
electromagnetice pentru aparatura medicală.

Acest aparat medical produs de OMRON HEALTHCARE respectă standardul 
EN60601-1-2:2007 atât din punctul de vedere al imunităţii cât şi al emisiilor.
Totodată, trebuie luate anumite măsuri speciale:
• Nu utilizaţi în apropierea aparaturii medicale telefoane mobile (celulare) şi alte 

dispozitive care generează câmpuri electrice sau electromagnetice puternice. În caz 
contrar, unitatea va funcţiona incorect şi se pot crea posibile situaţii periculoase. Se 
recomandă păstrarea unei distanţe de minimum 7 m. Verificaţi funcţionarea corectă a 
aparatului în cazul în care distanţa este mai mică.

Informaţii suplimentare referitoare la standardul EN60601-1-2:2007 sunt disponibile la 
OMRON HEALTHCARE EUROPE, la adresa indicată în acest manual de instrucţiuni.
De asemenea, documentaţia este disponibilă şi la adresa www.omron-healthcare.com.

Aruncarea corectă a acestui produs
(deşeuri provenind de la echipamente electrice şi electronice)

Simbolul de pe produs sau documentaţia acestuia, indică faptul că produsul nu trebuie 
aruncat împreună cu celelalte deşeuri din gospodărie la terminarea perioadei sale de 
viaţă. Pentru a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătăţii umane în 
urma aruncării necontrolate a deşeurilor, vă rugăm să le separaţi de alte tipuri de 
deşeuri şi să le reciclaţi responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 
materiale.

Utilizatorii casnici sunt invitaţi să contacteze distribuitorul de la care au cumpărat acest 
produs, sau autorităţile locale, pentru detalii despre modul în care aceştia pot prelua 
produsul pentru a fi reciclat respectând mediul înconjurător.

Companiile sunt invitate să îşi contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile 
contractului de cumpărare. Acest produs nu trebuie aruncat alături de alte deşeuri 
comerciale. 

Acest produs nu conţine substanţe periculoase.
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9. Componenete şi accesorii opţionale

Set kit nebulizator V.V.T. 
N-01 şi piesă de gură
Model: C801-NSET3
Comanda nr.: 9515573-6

Set kit nebulizator V.V.T. 
N-01 şi accesoriu Ursuleţ
Model: C801-NKKD1
Comanda nr.: 9520011-1

Set kit nebulizator V.V.T. 
N-01 şi accesoriu Iepuraş
Model: C801-NKKD2
Comanda nr.: 9520012-0

Piesă de gură
Model: C28-3P
Comanda nr.: 9956273-5

Mască pentru copii (PVC)
Model: C28-9
Comanda nr.: 9956276-0

Mască pentru bebeluşi 
(PVC)
Model: C801-MSSP
Comanda nr.: 9520250-5

Tub de aer (PVC, 100 cm)
Model: C801-ATBP
Comanda nr.: 9515575-2

Tub de aer (silicon, 100 cm)
Model: C28-6
Comanda nr.: 9956269-7

Manual de instrucţiuni
Model: C801-MA-KDE
Comanda nr.: 5332892-4

Filtre de aer (x 5)
Model: C30-4-E
Comanda nr.: 9956636-6

Capac filtru de aer
Model: C801-FCKD
Comanda nr.: 9520251-3

Săculeţ de depozitare
Model: C801-SOCA-KDE
Comanda nr.: 9520249-1

Adaptor de c.a.
Model: C30-E-AC
Comanda nr.: 9956628-5

Nr. kit nebulizator : N-01

Piesă de gură

• Instruction Manual
• Mode d’emploi
• Gebrauchsanweisung
• Manuale di istruzioni
• Manual de instrucciones
• Gebruiksaanwijzing
•

EN

FR

DE

IT

ES

IM-NE-C801S-KDE-02-5/2011
5332892-4B

NL

AR

RU

Compressor Nebuliser
Model NE-C801KD

TMTM
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Fabricat în China

Producător OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONIA

Reprezentant pentru 
UE

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, OLANDA
www.omron-healthcare.com

Unitate de producţie OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, CHINA

Subsidiară

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, GERMANIA
www.omron-medizintechnik.de

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANŢA
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