
Клас на безопасност: Клас II, Тип B

Указания

за

ултразвуков инхалатор 402AI

Моля, прочетете указанията внимателно преди да започнете работа с този апарат.



Важно

Непрекъсната работа не повече от 5 часа
• Напълнете вода в резервоара преди започване на работа и изпразнете

водата след употреба;
• Заменете пиезокристала като консуматив

при получаване на малко количество
аерозол или прекъсване при
подаването на аерозол;

• Спрете апарата, ако няма
лекарствен разтвор или апаратът
е работил в продължение на 5
часа; в противен случай
инхалаторът ще се повреди.

Препоръчва се да подсушавате
апарата всеки ден след употреба и
да изпразвате водата.

Добавете конектор, който не позволява обратен поток,
докато използвате накрайника
• Аерозолът от лекарствения продукт трябва да не може да се връща

обратно в апарата в резултат на дишането на пациента; в противен
случай това ще доведе до повреда на апарата.

• Край А свързан към накрайника
Край B свързан към шланга за подаване на аерозол
Край C свързан към изхода за въздух

На голямата чаша трябва да се постави голямата
осцилаторна мембрана при овлажняване на помещения, за
да се избегне изтичане на вода

• Лекарственият разтвор в голямата чаша не
трябва да надвишава 500 ml:

• Лекарственият разтвор в малката чаша не
трябва да надвишава 200ml:

• Големи (малки) уплътнителни пръстени и
големи (малки) осцилаторни мембрани за
употреба с големите (малките) чаши.
Затегнете здраво, за да се избегне изтичане
преди употреба.

Капак с вътрешна резба

вода

Употреба на таймера
• Завъртете до 20 минути, ако трябва да се настрои на време 10 минути

и след това върнете към желаното време;
• Използвайте таймера за

контрол на 500 ml чаша при
овлажняване на помещения,
за да се избегне повреда на
апарата, ако забравите до го
изключите.

Осцилаторните мембрани не трябва да се наслагват при
употреба

• Да не се наслагват няколко осцилаторни мембрани (0,05 mm) при
употреба, в противен случай няма да
излиза аерозол;

• Изключвайте след създаване на
аерозол, за да се избегне повреждане
на мембраната. Заменете мембраната,
ако се е износила.

Мембраната се поврежда лесно
без лекарствен разтвор

Поставяне на голямата чаша и капак
• Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се изравнят

знаците ↓ и ↑, когато поставяте голямата чаша (с фиксатор в слота)
върху корпуса;

• Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се изравни
горният капак на голямата чаша с означението ▲ на отвора.

Лесен метод за контрол на напълнената в резервоара вода
• Напълнете 350ml вода в резервоара преди започване на работа, като

внимавате да не се надвишава бялата пластинка за ниво на водата в
резервоара.

Пълнене на вода без да се надвишава тази
пластинка за ниво

Поставете стабилно шланга за подаване на аерозол
• Вкарайте плътно конектора на изхода в шланга; двата отвора на

конектора да не се виждат; в противен случай ще излиза вода от
конектора.

Шланг за подаване
на аерозол

Тази линия трябва да
влезе в шланга

Увеличен изглед

Конектор на изхода

Увеличен изглед

Фиксатор
Фиксатор на
резервоара

Х

Увеличен
изглед

Шланг за подаване
на аерозол



Характеристики на продукта

1. Общи

Ултразвуковият инхалатор 402 AI е един от многофункционалните инхалатори от
произвежданата от нас серия.

 Създаване на аерозол за медицински цели
Този инхалатор се използва за създаване на аерозол от най-фини частици от лекарствени
разтвори, които се приемат директно от пациента и проникват в най-труднодостъпните
участъци на белите дробове. Също така това е медицински апарат, широко използван в
болниците у нас и в чужбина в хирургични отделения, оториноларингологични отделения и
дерматологични центрове, както и в лечебно-профилактични центрове, санаториуми и
болници за долекуване, като има забележителен лечебен ефект особено при заболявания на
дихателната система като астма и хроничен бронхит, а също и при изгаряния и рани.
 Овлажняване на помещения
 Грижи за лицето и козметични процедури
 Почистване на бижута

Ултразвуковият инхалатор има следните характеристики, които осигуряват стабилна,
надеждна и практична работа на апарата:

а. Изцяло прозрачна структура на ултразвуковите работни части, красиво оформени в
нов стил;

б. Шлангове за подаване на аерозола, които се огъват свободно под всякакъв ъгъл за
лесна употреба от пациента;

в. Различни функции за защита като автоматична защита, осигуряваща спиране на
водата към резервоара и зрителна индикация за нивото на водата;

г. Изцяло пластмасов корпус и затворена тръбна система и др.

2. Основни технически параметри

 Ултразвукова честота: 1,7 MHz ±10%
 Време на непрекъсната работа: 4 часа
 Консумирана мощност: 50 VA
 Максимална вместимост на малката чаша: 200 ml
 Максимална вместимост на голямата чаша: 500 ml
 Максимална скорост на получаване на аерозол: ≥4ml/min
 Захранващо напрежение: 220 V±10%
 Таймер: плавно регулируем 0 ~ 60 мин
 Вместимост на водния резервоар: 350 ml (определя се по пластинката за ниво на водата)



Части на ултразвуковия инхалатор

Преграда за тръбата за въздуха (пунктирана линия)

Входен отвор за въздух Регулатор за въздушния поток

Ръкохватка

Бутон за таймера

Индикатор за захранването и
за нивото на водата

Регулатор за интензивността на
създаване на аерозол

Ключ за захранването

Основа

Изход за аерозол

Горен капак на голямата чаша

Малка чаша (пунктирана линия)

Фиксатор за голямата
чаша (3 набора)

Корпус

4 фиксирани винта на корпуса

Поплавък
Фиксатор на капака на чашата



Начин на употреба △ Изключвайте, в случай че няма лекарствен продукт

A. Подготовка преди започване на работа

(1) Поставете ключа и регулатора в правилното положение

Завъртете регулатора за интензивност на създаване на аерозол наляво до хоризонтално
положение, означено с ● (минимум), регулатора на таймера в положение ON (Включен) и
регулатора за въздушен поток на най-ниската стойност (затворено положение). При завъртане
на регулатора за въздушен поток полученият отвор може да се види отстрани.

(2) Напълнете 350 ml чиста вода в резервоара (като наблюдавате пластинката за ниво на
водата), в резултат на което поплавъкът се вдига

Извадете голямата чаша, така че по-лесно да напълните вода в резервоара, завъртете капака
на голямата чаша обратно на часовниковата стрелка в посока на стрелката, показана на
фигура 1, така че входният отвор за въздух да се премести в положение A, и повдигнете
капака на чашата, а след това извадете малката чаша, която е вътре.

Фигура 1: Капакът се отваря чрез завъртане Фигура 2: Голяма чаша
отваряне чрез завъртане

Както е показано на Фигура 2, хванете голямата чаша с ръка и завъртете обратно на
часовниковата стрелка, така че символът ↓на долната част на чашата да се изравни с
означението “●” върху белия корпус (по-конкретно трите фиксатора на дъното на голямата
чаша се отдалечават от процепа), а след това вдигнете голямата чаша. (Голямата чаша може
да се постави отново по обратния път). Напълнете 350 ml чиста вода в резервоара, както е
показано на Фигура 3, така че поплавъкът да се вдигне (като наблюдавате нивото на водата да
не надвишава пластинката за ниво на водата).



Фигура 3: Напълнете вода в резервоара (изпразвайте водата след изключване)

(3) Напълнете лекарствен разтвор в малката чаша, завъртете обратно на часовниковата
стрелка и сглобете прозрачните пластмасови части

Първо изравнете символа ↓на долната част на чашата с означението “●” върху белия
корпус, натиснете надолу голямата чаша в слота и я завъртете по посока на часовниковата
стрелка, така че символът ↓на долната страна на чашата да се изравни със символа ↑върху
белия корпус (по-конкретно фиксаторите в слота), а след това поставете малката чаша за
лекарствен разтвор в голямата чаша.



Начин на употреба △ Използвайте таймера по време на овлажняване

Голямата чаша може да се използва за поставяне на лекарствен разтвор > 200 ml. Необходимо
е обаче да се развие големият капак с вътрешна резба на голямата чаша, за да се постави
голямата осцилаторна мембрана (резервна част) и да се завърти този капак на дъното на
голямата чаша и да се постави върху резервоара за вода след проверка за изтичане, а след
това да се налее 500 ml лекарствен разтвор. След това завъртете по посока на часовниковата
стрелка и поставете капака на голямата чаша, така че изходът за въздух да се изравни с
обозначението “△” на отвора (т. е. фиксатора на капака на голямата чаша в слота. Завъртете
по часовниковата стрелка докрай, когато махате празната чаша), за да се избегне изтичане на
въздух, а след това правилно свържете шланга за подаване на аерозол, накрайника или
маската.
Добавете конектор, който не позволява обратен поток, докато използвате накрайник и маската,
така че да не може аерозол от лекарствения продукт да се върне обратно в апарата в резултат
на дишането на пациента; в противен случай това ще доведе до повреда на апарата.

(4) Включете щепсела в контакт 220V AC

 Подготовка преди започване на други 3 функции

Преди започване на овлажняване на помещения, грижи за лицето и козметични процедури и
почистване на бижута, е необходимо да напълните 350 ml чиста вода в резервоара, а след
това да поставите прозрачните пластмасови части на корпуса, с изключение на следните
разлики:

а. Овлажняване на помещения
Махнете малката чашка и завъртете здраво голямата чаша (добавете голямата осцилаторна
мембрана), като се уверите, че няма изтичане на вода, а след това поставете голямата чаша и
капака обратно на часовниковата стрелка, след като напълните 350 ml чиста вода в него. В
този момент е необходимо да включите таймера за управление на операциите.

б. Грижи за лицето и козметични процедури
Добавете разтворима течност за грижи за лицето или чиста вода по преценка на козметика в
голямата или малката чаша, поставете прозрачните пластмасови части на корпуса в обратната
последователност и прикрепете тръбата за разпръскване на изхода за аерозол.

в. Почистване на бижута
Напълнете с чиста вода или поставете малко количество почистващ препарат за съдове в
голямата или малката чаша според размера на бижутата, а след това поставете прозрачните
пластмасови части на корпуса.



Б. Започване на работа

 Инхалация

(1) Включете ключа за захранването, след което индикаторът за захранването светва,
а вентилаторът започва да работи (жълтият индикатор за нивото на водата няма да
светне, ако нивото на водата е много ниско или ако няма вода в резервоара.
Изключете захранването и напълнете вода);

(2) Поставете регулатора за интензивност на създаване на аерозол и регулатора за
въздушен поток в желаното положение (оптимална настройка на регулатора за
интензивност на създаване на аерозол и регулатора за въздушен поток: Поставете
регулатора за интензивност на създаване на аерозол на максимум и настройте
регулатора за въздушен поток в средно положение от голям обем към малък обем;
в този момент аерозолът е много плътен, с по-висока степен на усвояване.
Увеличете обема на въздуха, ако е необходимо по-бързо подаване на аерозол и
по-голяма скорост на образуване на аерозол) и поставете накрайника или маската
на пациента. (Таймерът може да се използва при необходимост).

(3) След приключване на инхалацията завъртете капака на голямата чаша обратно на
часовниковата стрелка и извадете чашата. Трябва да се обърне особено внимание
да не попада вода в отвора на въздуховода.

 За останалите 3 функции
При започване на овлажняване на помещения, грижи за лицето и козметични процедури и
почистване на бижута последователността е същата както посочената в (1), (2) и (3) по-горе с
изключение на:

а. Овлажняване на помещения
Този процес се използва, за да се създаде аерозол от 500 ml чиста вода (или лекарствен
разтвор) в голямата чаша с помощта на ултразвуково разпрашаване и този аерозол да се
разпръсне в пространството, което трябва да се овлажни (с цел или освежаване на въздуха,
или стерилизация) (напр. болнична стая 20 m2 или по-малко, компютърна зала и кувьоз за
бебета). Задайте този режим при изключено положение на таймера, за да избегнете
евентуална повреда на инхалатора поради работа без течност, в случай че забравите да
напълните вода.

б. Грижи за лицето и козметични процедури
Времето за овлажняване и почистване на кожата на лицето с аерозол от разтворима течност
за грижа за лицето или чиста вода, поставена в малката (или голямата) чаша, се определя от
клиента или по предложение на козметика.

в. Почистване на бижута
Времето за почистване на бижута зависи от размера на бижутата и замърсяването им.
Частите трябва да се почистват изцяло потопени в почистваща течност. Обикновено това
отнема около 10 минути, като за предпочитане се почистват по едно или две бижута; в
противен случай се възпрепятства действието на ултразвуковите вълни.



В. Почистване след работа

(1) След като изключите апарата, извадете голямата чаша, изпразнете резервоара за
вода, като го наклоните и почистете резервоара за вода и пиезокристала (за да се
избегне окисляването и натрупването на замърсявания, което се отразява на
експлоатационния живот на кристалния елемент). Възможно е да не изпразвате
водата в случай на непрекъсната работа, но след еднодневна работа водата трябва
да се отстрани;

(2) Спрете инхалатора веднага, ако няма лекарствен разтвор и няма вода и сменяйте
водата в резервоара след 4 часа непрекъсната работа; в противен случай
инхалаторът ще се повреди.



Предпазни мерки △ Пиезокристал като консуматив

(1) Температурата на водата, с която се пълни резервоара, не трябва да бъде по-ниска от 15°С;
в противен случай това ще се отрази на скоростта на образуване на аерозол. (Резервоарът
не трябва да се пълни с гореща вода над 40°С).;

(2) Резервоарът трябва да се пълни само с вода с добро качество, особено на места, където
качеството на ежедневно използваната вода е лошо; в противен случай на повърхността
на пиезокристала може да се натрупат замърсявания, които да повлияят на скоростта на
образуване на аерозол. Препоръчително е да се използва пречистена вода (лекарствен
разтвор никога не трябва да се поставя директно в резервоара за вода; в противен случай
това ще доведе до повреда на инхалатора, което се счита за неправилна експлоатация от
страна на клиента);

(3) Пиезокристалът е консуматив, който не се покрива от гаранцията. Обикновено животът
на пиезокристала е около половин година. Веднага заменете пиезокристала при видимо
намаляване на водния стълб в резервоара по време на работа;

(4) Поплавъкът в резервоара за вода е сензор, който задейства светлинна сигнализация. Този
поплавък задължително трябва да е монтиран и трябва да е поставен в отбелязаната
посока; в противен случай няма да се задейства сигнализацията. (Клиентът може да
тества поплавъка, като го натисне под водата);

(5) Има 2 вида предпазители:
а. За монтаж върху основата: RF1-20  0,5 A/250V;
б. За монтаж върху панела: RF1-15  1,5 A/250V

(6) Смяна на пиезокристал: Извадете щепсела от контакта, изпразнете водата от резервоара
докрай и обърнете апарата с долната част нагоре. Бял щепсел с 2 извода, свързан с
пиезокристала, се вижда след като се отвори дългият цилиндричен капак на основата.
Извадете щепсела и извадете пиезокристала като развиете двата винта на ромбовидната
фиксирана плоча и след това поставете нов оригинален пиезокристал. (Забележка:
Страната на пиезокристал без връзки е предната, която трябва да е обърната нагоре. Не
допускайте грешки.);

(7) Маската, шланговете и чашите трябва да се стерилизират химически, а не да се почистват
със спирт или чрез стерилизация при висока температура;

(8) Лицето, което осъществява поддръжка, може да отвори корпуса, като развие 4-те
самонавиващи се винта на основата;

(9) Сервизно обслужване: Има едногодишна гаранция, считано от датата на закупуване, и
сервизна поддръжка през целия срок на експлоатация. Вашите въпроси - технически или
свързани с качеството – може да зададете по телефон или с писмо.

(10) Ограничителят на въздушния поток на капака на чашата е проектиран така, че да се
поставя в капака за удобство при почистване и стерилизация. Всеки път след завършване
на почистването и стерилизацията или при падане на ограничителя на въздушния поток
в процеса на работа сглобявайте, както е указано на рисунката.
Ограничителят на въздушния поток трябва да бъде монтиран на капака на чашата
вертикално.



Фигура (1) Фигура (2) Фигура (3) Фигура (4)

Фигура (1) Капак на голямата чаша --- Изглед отгоре
Фигура (2) Ограничител на въздушния поток на капака на голямата чаша --- Изглед отгоре
Фигура (3) Сглобен вид (1) и (2) --- Изглед отгоре
Забележка: Натиснете плътно, докато поставяте ограничителя на въздушния поток на капака.
Фигура (4) Системна диаграма на работата
Ограничителят на въздушния поток трябва да бъде перпендикулярен на капака по време на употреба.

(11) Инхалаторът има автоматично устройство за защита за автоматично изключване на
захранването при много високи температури на водата в резервоара поради продължителна
работа. Ако това се случи, изключете за 15 минути или сменете водата в резервоара, а след
това включете отново инхалатора. Проблемът трябва да бъде отстранен от квалифициран
специалист или се свържете с нас, ако това се повтаря многократно в процеса на работа.

Изход за аерозол

Вход за въздух

Посока на въздушния поток

Воден стълб



Отстраняване на неизправности

Проблем и въпрос Причина Възможно решение Забележки

Голямата чаша не се фиксира при
затягане на капака

3-те фиксатора на
голямата чаша не са в
слота

Завъртете голямата чаша по
посока на часовниковата
стрелка, така че символът ↓ в
долната част на чашата да се
изравни със символа ↑ върху
белия корпус (по-точно
фиксаторите в слота)

Не излиза
аерозол

Индикаторът за
захранване свети
след включване

Има няколко
осцилаторни
мембрани

Развийте капака с вътрешна
резба и поставете една
осцилаторна мембрана

Лош контакт или
повреда на
пиезокристала

Монтирайте отново или
заменете пиезокристала

Светлинният
индикатор за
нивото на водата
изгасва

Няма достатъчно вода
в резервоара

Напълнете вода в резервоара,
така че поплавъкът да се
вдигне

По-малък
обем на
образувания
аерозол

По-малко
образуван
аерозол

Пиезокристалът е
остарял или са се
натрупали
замърсявания по него

Заменете пиезокристала или
почистете повърхността му

Мембраната се е
износила или е
поставена неправилно

Заменете или монтирайте
отново осцилаторната
мембрана

Входният отвор за
въздух не съвпада с
изходния отвор за
въздух на капака на
голямата чаша

Поставете голямата чаша така,
че входният отвор за въздух да
съвпада с изходния отвор за
въздух

Прекъсвания при
образуването на
аерозол

Неизправен
пиезокристал Заменете пиезокристала

Изгорял
предпазител

Поставеният нов
предпазител
изгаря отново

Високо напрежение,
късо съединение във
веригата

Поставете нов предпазител
след отстраняване на
причината

От
квалифициран
специалист

Събира се
вода под
корпуса

Звук от
разплискване на
вода във
въздуховода и
преливане на
вода на основата
на корпуса

Вода във въздуховода

Повдигнете задната част на
корпуса, така че да се оттече
водата от въздуховода. Много
вода попада в отвора на
въздуховода. След оттичане на
водата отворете за проверка.

От
квалифициран
специалист

Не се подава
аерозол

Не навлиза
въздух във
въздуховода

Блокиран ротор и
статор Ремонт на мотора

От
квалифициран
специалист

Блокирана лопатка на
вентилатора

Ремонт на лопатката на
вентилатора

От
квалифициран
специалист

Запушен порт на
въздуховода

Много голямо
количество лекарствен
разтвор в чашата

Намаляване на лекарствения
разтвор в чашата

Аларма Звукова аларма

Апаратът е работил
дълго време,
неизправност при
работа или висока
температура на водата
в резервоара

Изключете за 15 минути или
сменете водата в резервоара



★ Заболявания и предписания (Само за справка. Следвайте указанията за употреба на
лекаря)

Симптом Предписание Употреба

Остри заболявания:
фарингит, трахеит

1. Гентамицин 80 000 единици и 5 mg дексаметазон с
15 ml физиологичен разтвор;

2. 0,3 g хлоромицетин с 15 ml физиологичен разтвор;
3. 0,3 g еритромицин с 15 ml физиологичен разтвор;

Вдишвайте аерозола 1 - 3 пъти
дневно, като един курс на
лечение продължава 3 -5 дни.
Понижете дозата след
облекчаване на симптомите и
спрете след още 2-3 дни.
Забележка: Необходимо е да се
приема допълнително лечение,
ако заболяването е сериозно.

Хронични
заболявания:
ларингит, фарингит,
трахеит, бронхит

1. Гентамицин 80 000 единици и 15 mg химотрипсин с
15 ml физиологичен разтвор;

2. 10 ml 20% отхрачващ разтвор и 0,25 g аминофилин.

Вдишвайте аерозола 1 - 2 пъти
дневно, всеки път по 10-15
минути.

Грип; простудно
заболяване, остър
ринит

1. 5 ml бял оцет плюс 10 ml физиологичен разтвор;
2. 2 ml инжекционна течност Da Qin Gen и 10 ml 1%

ефедрин с физиологичен разтвор.

Вдишвайте аерозола 1 - 2 пъти
дневно

Окомплектовка
 Инхалатор 1
 Маска 1 бр.
 Накрайник 2 бр.
 Шлангове 3 бр.
 Тръбичка за нос 1 бр.
 Пиезокристал 1 бр.
 Указания за употреба 1 екземпляр
 Сертификат за качество 1 екземпляр
 Гаранционна карта на продукта 1 екземпляр
 Конектор, който не позволява обратен поток 2 бр.
 Конектор за шланга 2 бр.
 Конектор за изхода за аерозол 1 бр.
 Спрей за грижи за лицето и козметични процедури 1 бр.
 Предпазител 4 бр. (2 x RF1 20 0,5A/250V и 2 x RF1 15 1,5A/250V)
 Осцилаторна мембрана (голяма и малка) съответно 5 бр. (всяка с дебелина 0,05 mm,

да не се наслагват при употреба)


