
Ултразвуков инхалатор

NE-U780
(NE-U780-E)

Ръководство за 
експлоатация

■	Този	продукт	е	медицинско	устройство	и	трябва	да	се	използва	под	ръководството	на	лекар.	При	
избора	на	вида,	дозата	и	режима	на	въвеждане	на	лекарството	следвайте	указанията	на	вашия	
лекар	или	фармацевт.

■	Този	продукт	не	е	предназначен	да	функционира	като	инхалатор	за	домашна	употреба	за	
овлажняване	на	лигавицата	на	носа	и	гърлото.
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Предназначение
Медицинска	цел Този	продукт	е	предназначен	за	употреба	при	инхалиране	на	лекарствен	разтвор	за	

терапия	на	респираторни	заболявания.
Целеви	
потребител

 • Законно	дипломирани	медицински	експерти	като	лекар,	медицинска	сестра	и	
терапевт

 • Обгрижващ	персонал	или	пациент	под	ръководството	на	квалифицирани	
медицински	специалисти

Целеви	пациенти  • Пациенти	с	астма,	възпаление	на	носа	или	ХОББ
 • Пациенти,	за	които	се	изисква	овлажнен	кислород	след	хирургична	интервенция

Околна	среда Този	продукт	е	предназначен	за	употреба	в	медицинско	заведение,	като	болница,	
клиника	или	лекарски	кабинет,	или	в	заведение	под	строгия	надзор	на	медицински	
специалист.

Срок	на	употреба Сроковете	на	употреба	са,	както	следва,	при	условие	че	продуктът	се	използва	за	
пулверизиране	на	30	ml	физиологичен	разтвор	при	26	°C	с	вода	с	температура	
26	°C	в	отстраняем	воден	резервоар	18	пъти	на	ден	за	10	минути	всеки	път	при	
стайна	температура	от	23	°C:
Срокът	на	употреба	може	да	варира	в	зависимост	от	средата	на	употреба.
Честата	употреба	може	да	съкрати	срока	на	употреба.

Основен	блок	 5	години
Отстраняем	воден	резервоар	 5	години
Захранващ	кабел	 5	години
Капак	на	чашката	за	лекарство	 1	година
Силиконово	уплътнение	(шайба)	 1	година
Държач	на	чашката	за	лекарство	 1	година
Приставка	за	уста	 1	година
Маркуч	за	инхалация	M	 1	година
Чашка	за	лекарство	 6	месеца

Мерки	за	безопасност	
при	употреба

Указанията	за	предупреждение	или	внимание,	описани	в	ръководството	за	
употреба,	трябва	да	се	спазват.
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Важни предпазни мерки
■	Този	раздел	предоставя	информация	за	това	как	да	
използвате	продукта	безопасно	и	да	предотвратите	
нараняване	на	себе	си	и	други,	както	и	материални	щети.

Предупреждение: Показва	потенциална	рискова	
ситуация,	която,	ако	не	бъде	
избегната,	може	да	доведе	до	
смърт	или	сериозни	травми.

(Използване) 
 • При	избора	на	вида,	дозата	и	режима	на	въвеждане	на	
лекарството	следвайте	указанията	на	вашия	лекар	или	фармацевт.

 • Ако	получите	алергични	реакции	или	други	затруднения	по	
време	на	употреба,	прекратете	употребата	на	устройството	
веднага	и	се	консултирайте	със	своя	лекар.	

 • Дръжте	устройството	на	място,	недостъпно	за	бебета	и	деца.
 • Винаги	изхвърляйте	останалото	след	употреба	лекарство	и	
използвайте	ново	лекарство	при	всяка	инхалация.

 • Този	продукт	не	трябва	да	се	използва	при	пациенти,	които	са	
в	безсъзнание	или	нямат	спонтанно	дишане.

 • За	инхалация	не	използвайте	само	вода	в	комплекта	за	
пулверизиране.

 • Не	използвайте	продукта	при	свързване	към	автоматичен	респиратор.
 • Да	не	се	използва	в	анестезиологични	или	вентилаторни	
дихателни	вериги.

 • Не	докосвайте	вибратора,	докато	продуктът	е	включен.
 • Не	използвайте	устройството	на	места,	където	може	да	влезе	в	
контакт	със	запалим	газ.

 • Не	запушвайте	отворите	в	долната	част	на	устройството	по	
време	на	употреба.

 • Не	използвайте	и	не	съхранявайте	устройството	на	влажно	
място,	като	например	баня.

(Захранване) 
 • За	да	се	избегне	рискът	от	токов	удар,	това	оборудване	трябва	
да	се	свързва	само	към	захранване	със	заземяване.

 • Не	използвайте	устройството	при	повреден	захранващ	кабел	
или	щепсел.

 • Свързвайте	захранващия	кабел	към	електрически	контакт	с	
подходящо	напрежение.	Не	използвайте	с	електрически	
разклонител	с	няколко	гнезда.

 • Никога	не	включвайте	и	не	изключвайте	захранващия	кабел	с	
мокри	ръце.

(Почистване и дезинфекция)
 • Почистете	и	дезинфекцирайте	частите	на	продукта	преди	
първата	му	употреба,	след	като	продуктът	не	е	бил	използван	
за	продължителен	период	от	време	и	когато	наборът	за	
пулверизиране	е	замърсен.

 • Почиствайте	и	дезинфекцирайте	набора	за	пулверизиране,	
маркуча	за	инхалация	и	приставката	за	уста	след	всяка	употреба.

 • Когато	продуктът	се	използва	от	различни	хора,	почиствайте	
и	дезинфекцирайте	набора	за	пулверизиране,	маркуча	за	инхалация	
и	приставката	за	уста	след	всяка	употреба	от	даден	човек.

 • Следвайте	инструкциите	на	производителя	за	антисептика	
и	се	уверете,	че	след	дезинфекция	на	продукта	няма	останал	
антисептик	по	него.

 • Оставете	частите	на	продукта	да	изсъхнат	след	почистването	
и	дезинфекцията,	преди	сглобяване	на	продукта,	и	го	
съхранявайте	на	чисто	място,	така	че	да	не	се	замърси.

 • Чашката	за	лекарство	е	консуматив.	Ако	чашката	се	повреди	
или	деформира,	заменете	я	с	нова	преди	употреба.

 • Когато	сглобявате	продукта,	не	докосвайте	директно	частите,	
през	които	ще	преминава	лекарството	или	аерозола.

 • Основният	блок	и	захранващият	кабел	не	са	водоустойчиви.	
Не	разливайте	вода	или	други	течности	върху	тези	части.

Внимание: Показва	потенциално	опасна	ситуация,	
която,	ако	не	бъде	избегната,	може	да	
доведе	до	лека	или	средна	травма	или	
физическо	увреждане.

(Използване)
 • Уверете	се,	че	в	маркуча	за	инхалация	не	е	останало	лекарство.
 • Добавяйте	прясна	вода	в	отстраняемия	воден	резервоар	преди	
всяка	употреба.

 • За	да	предотвратите	 задушаване,	 предизвикано	от	 кабела	 за	
захранване	 или	 маркуча	 за	 инхалация,	 или	 наранявания,	
причинени	от	неправилна	употреба,	осигурете	постоянен	контрол	
от	родител	или	болногледач,	когато	устройството	се	използва	от,	
върху	или	в	близост	до	деца	или	хора	с	увреждания.

 • Уверете	се,	че	контактните	пластини	на	водния	резервоар	и	на	
основния	блок	не	са	замърсени.

 • Уверете	се,	че	филтрите	са	поставени	правилно.
 • За	да	избегнете	оставането	на	лекарство	върху	лицето,	не	
забравяйте	да	избършете	лицето,	след	като	свалите	маската.

 • Не	допускайте	пулверизирано	лекарство	да	проникне	в	очите	ви.
 • Не	включвайте	инхалатора,	ако	чашката	за	лекарство	е	празна.
 • Одобрено	само	за	употреба	при	хора.

 • Използвайте	само	оригинални	принадлежности	и	
допълнителни	принадлежности	на	OMRON,	предназначени	за	
това	устройство.

 • Не	наливайте	в	чашката	за	лекарство	повече	от	150	ml	лекарство.
 • Не	подлагайте	устройството	на	силни	удари,	като	падане	на	пода.
 • Не	вкарвайте	пръстите	си	или	други	предмети	в	основния	блок.
 • Не	поставяйте	отстраняемия	воден	резервоар	в	основния	
блок,	докато	резервоарът	е	мокър	от	външната	страна.

 • По	време	на	употреба	не	покривайте	основния	блок	с	одеяло,	
кърпа	или	друг	тип	покривало.

 • Не	разглобявайте	или	не	се	опитвайте	да	ремонтирате	
основния	блок	или	захранващия	кабел.

 • Маската	и	приставката	за	уста	могат	да	достигнат	47	°C.	
Отстранете	ги	незабавно,	след	като	сте	приключили	с	
използването	на	продукта.

 • По	време	на	използване	на	устройството	не	допускайте	мобилни	
телефони	или	други	електрически	устройства,	които	излъчват	
електромагнитни	полета,	на	разстояние	по-малко	от	30	cm.	
Това	може	да	влоши	производителността	на	устройството.

(Захранване)
 • Използвайте	само	оригиналния	захранващ	кабел.
 • Вкарайте	напълно	щепсела	в	електрическия	контакт.
 • Избършете	прахта	от	щепсела.
 • Когато	работите	със	захранващия	кабел,	внимавайте	да	не	
правите	следното:

Не	го	повреждайте.	 Не	го	прекъсвайте.
Не	го	модифицирайте.	 Не	го	огъвайте	или	дърпайте	 
	 със	сила.
Не	го	усуквайте.	 Не	го	връзвайте	по	време	 
	 на	употреба.
Не	го	пробивайте.	 Не	го	поставяйте	под	тежки	 
	 предмети.

 • Когато	изключвате	щепсела	от	електрическия	контакт,	не	
дърпайте	кабела. 
Непременно	издърпайте	безопасно,	като	хванете	щепсела.

 • Изключете	продукта,	ако	няма	да	се	използва	за	
продължителен	период	от	време.

 • Ако	по	време	на	употреба	захранването	прекъсне,	незабавно	
изключете	бутона	за	захранване	и	изключете	продукта	от	
електрическия	контакт.

 • Преди	почистване	винаги	отстранявайте	захранващия	кабел	от	
устройството.

 • Не	поставяйте	продукта	близо	до	стени. 
Поставяйте	продукта	на	10	cm	или	повече	от	стените.

(Почистване и дезинфекция)
 • Изхвърлете	водата	в	отстраняемия	воден	резервоар	след	
всяка	употреба.

 • Избършете	лекарството,	което	е	попаднало	по	оста	за	
монтиране	на	вентилатора.

 • Хванете	здраво	основния	блок	за	дръжката	или	носете	самия	
основен	блок.	

 • Не	използвайте	микровълнова	фурна	за	изваряване	или	
изсушаване	на	частите.

 • Не	използвайте	сешоар	за	изсушаване	на	частите.
 • Не	използвайте	съдомиялна	машина	за	измиване	или	
изсушаване	на	частите.

 • При	почистване	на	контактните	пластини	на	продукта,	
внимавайте	да	не	докосвате	пациента.

Основни предпазни мерки
 • Не	поставяйте	течности,	различни	от	чешмяна	вода,	в	
отстраняемия	воден	резервоар.	Те	могат	да	повредят	или	
нарушат	работата	на	вибратора.

 • Не	поставяйте	основния	блок	по-високо	от	главата	си	по	време	
на	инхалация.	Това	може	да	доведе	до	капене	на	лекарството	
върху	лицето	или	дрехите	ви.

 • Не	пренасяйте	и	не	оставяйте	без	надзор	основния	блок,	
докато	в	чашката	за	лекарство	има	лекарство.	Това	може	да	
доведе	до	разливане	на	лекарството,	повреда	на	основния	
блок	или	зацапване	на	зоната	около	него.

 • Не	използвайте	продукта	за	цели,	различни	от	инхалация.	
 • При	почистване	на	отстраняемия	воден	резервоар,	внимавайте	
да	не	повредите	вибратора.

 • При	стерилизация	в	автоклав	внимавайте	части	да	не	влязат	в	
контакт	с	метални	части,	които	са	в	контакт	с	нагревателя	на	
стерилизатора	или	нагревателя.	Тъй	като	нагревателят	загрява,	
всички	части,	които	са	в	контакт	с	него,	може	да	се	стопят	или	
да	се	деформират.	

 • Никога	не	почиствайте	с	бензол	или	разредител/разтворител.
 • Когато	изхвърляте	или	рециклирате	основния	блок,	неговите	
принадлежности,	както	и	всички	допълнителни	принадлежности,	
те	трябва	да	се	третират	като	медицински	отпадъци	в	
съответствие	с	методите,	предписани	от	местната	власт.
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Важни предпазни мерки

Преди	всяка	употреба	оглеждайте	устройството	и	проверявайте	дали	няма	някакви	проблеми.

Ако	в	устройството	възникне	грешка	(E1,	E3	или	E4),	незабавно	изпълнете	процедурата,	описана	
по-долу.	(	 	Страница	22)

(1)	Изключете	продукта	и	се	уверете,	че	няма	да	може	да	се	използва.	
(2)	Предотвратете	използването	на	продукта	от	други	хора,	като	го	обозначите	като	повреден.
(3)	Обърнете	се	към	дистрибутора,	от	когото	сте	закупили	продукта,	или	към	упълномощен	

търговец	на	дребно	на	OMRON.

Проверка на продукта

Отстраняване на проблеми

Изключения
OMRON	не	носи	отговорност	за	кое	да	е	от	следното:
1.	 	Повреда	на	продукта	или	щета,	произтичаща	от	поддръжка	или	ремонт,	извършени	от	лица,	различни	

от	OMRON	или	представители	на	компанията
2.	 	Повреда	на	продукта	или	щета,	причинена	от	продукт	на	друга	компания
3.	 	Повреда	на	продукта	или	щета,	произтичаща	от	поддръжка	или	ремонт,	за	който	са	използвани	

сервизни	части,	различни	от	тези,	определени	от	OMRON
4.	 	Повреда	на	продукта,	щета	или	инциденти,	включващи	продукта,	в	резултат	на	неспазване	на	

предпазните	мерки	за	безопасност	и	инструкциите	за	работа,	описани	в	това	ръководство
5.	 	Повреда	на	продукта	или	щета,	произтичаща	от	неспазването	на	експлоатационните	условия	на	

продукта,	например	относно	захранването	и	средата	на	инсталиране,	както	е	описано	в	това	
ръководство

6.	 	Повреда	на	продукта	или	щета,	произтичаща	от	модификация	на	или	неразрешени	ремонти	на	
продукта

7.	 	Повреда	на	продукта	или	щета,	причинена	от	пожар,	земетресение,	наводнение,	мълния	или	други	
природни	бедствия

1.	 	Съдържанието	на	това	ръководство	е	обект	на	промяна	без	предизвестие.
2.	 	Въпреки	че	положихме	всички	усилия	при	съставянето	на	това	ръководство	то	да	включва	точна	

информация,	моля,	свържете	се	с	OMRON,	в	случай	че	откриете	недостатък	или	грешка.	
3.	 	Неразрешено	възпроизвеждане	на	това	ръководство,	изцяло	или	частично,	е	забранено.	Законът	за	

авторските	права	забранява	използването	на	това	ръководство	за	цел,	различна	от	лично	
(корпоративно)	използване,	без	изричното	съгласие	на	OMRON.
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Професионален ултразвуков инхалатор с отстраняем резервоар

Характеристики на продукта

Принципи на работа на NE-U780

Характеристики на продукта

1 Енергията от ултразвуковите вибрации се 
пренася към водата от вибратора на 
дъното на отстраняемия воден резервоар.

Пулверизирано	лекарство

Лекарство

Вибратор

Вода

Въздух	от	
вентилатора

2 Енергията от ултразвуковите вибрации 
се пренася към лекарството в чашката 
за лекарство чрез водата в 
отстраняемия воден резервоар. 

3 Лекарството в чашката за лекарство се 
пулверизира и разпръсва с помощта на 
ултразвуковите вибрации.

4 Вентилаторът издухва поток от въздух, 
съдържащ атомизираното лекарство, 
извън продукта в процес, известен като 
пулверизация. 
Забележки:
•	Атомизация:	 	процесът,	чрез	който	

лекарството	става	аерозол.
•	Пулверизация:	 	процесът,	чрез	който	

атомизираното	лекарство	се	
извежда	извън	продукта.	

1.	 Гладка	форма	за	лесно	почистване
Основният	блок	е	лесен	за	почистване	и	дезинфекция	чрез	използване	на	листови	
превключватели	и	въздушни	пътища,	които	могат	лесно	да	се	избършат	и	
дезинфекцират.

2.	 Принадлежности,	които	могат	да	се	автоклавират
Капакът	на	чашката	за	лекарство,	маркучът	за	инхалация,	приставката	за	уста	и	маската	
за	инхалация	(опция)	могат	да	бъдат	дезинфекцирани	или	в	автоклав,	или	в	течност	за	
стерилизация.

3.	 Голям,	лесен	за	наблюдение	LCD	дисплей
Продуктът	включва	голям	LCD	дисплей,	който	ви	позволява	да	виждате	настройките	на	
таймера,	обема	на	въздушния	поток	и	обема	на	пулверизиране	с	един	поглед.	Подсветка	
осигурява	видимост	на	дисплея	на	тъмни	места.

4.	 Звукова	аларма
Продуктът	ви	предупреждава	със	звуков	сигнал,	когато	е	възникнала	грешка	или	когато	
зададеното	време	е	изтекло.	Светодиоди	за	грешка	показват,	когато	е	възникнала	
грешка.

Ултразвуковият	инхалатор	OMRON	NE-U780	разполага	с	отстраняем	
воден	резервоар,	който	може	да	бъде	потопен	в	течност	за	дезинфекция	
и	почистване.
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Съдържание на опаковката

■	Основен	блок
Забележка:		Въздушният	филтър	

и	защитният	филтър	
са	вече	закрепени.

■	Захранващ	кабел
Забележка:		този	продукт	

предоставя	защита	
срещу	токов	удар	
от	клас	I.	
Използвайте	само	
с	предоставения	
заземен	
захранващ	кабел.

■		Отстраняем	воден	
резервоар

Забележка:		включва	капак	
за	дръжката.

■		Капак	на	чашката	за	лекарство	
Забележка:		включва	силиконово	

уплътнение	(шайба).

■	Приставка	за	уста

■	Ръководство	за	работа	 
(включва	гаранция	за	продукта)

■		Държач	на	чашката	за	
лекарство

■	Маркуч	за	инхалация	M

■	Чашка	за	лекарство	2	бр.

За	повече	информация	относно	допълнителните	принадлежности	вижте	
„Допълнителни	медицински	принадлежности”.	(	 	Страница	25)

Светодиод	за	захранване

СВЕТОДИОД	START/STOP	
(Старт/стоп)

■	При	използване	на	таймера
Показва	оставащото	време	за	
пулверизиране.
Времето	може	да	се	настрои	от	1	до	30	мин.
■	По	време	на	непрекъснато	пулверизиране
Числовата	част	на	дисплея	преминава	през	
проста	анимация.
( 	Страница	13)
■	Когато	е	възникнала	вътрешна	грешка
Информира	с	показване,	подобно	на	
следното	„ ”.
( 	Страница	22)

Бутон	START/STOP	(Старт/стоп)	
(  Страница	14)

Местоположенията	на	всички	грешки	се	
обозначават	от	светодиодите	за	грешка.	
( 	Страница	22)

Дисплей	на	таймера	и	дисплей	
за	вътрешна	грешка

Дисплей	за	ниво

Бутон	за	нулиране	(  Страница	19)

Бутон	за	таймера	(  Страница	13)

Бутон	за	регулиране	на	обема	на	
въздушния	поток	(  Страница	13)
Бутон	за	регулиране	на	обема	на	
пулверизиране	(  Страница	13)

Светва	при	започване	на	пулверизирането.

Светва,	когато	бутонът	за	захранване	
е	в	положение	„ON”	(Вкл.).

Показва	обема	на	въздушния	поток	и	
обема	на	пулверизиране.	 
( 	Страница	13)

Дисплей
Дисплей	за	ГРЕШКА
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Имена на частите

Ос	за	монтиране	
на	вентилатора

Бутон	за	поплавъка
(открива	намалено	количество	на	водата) Бутон	за	захранване

■	Задна	част	на	основния	блок■ Горна	част	на	основния	блок

Предпазител

Захранващ	кабел

Дисплей

Дръжка

Приставка	за	устаМаркуч	за	
инхалация

Капак	на	вентилатора

Вентилатор

Корпус	на	
въздушния	
филтър

Въздушен	филтър

Вибратор

Н
аб
ор
	з
а	
пу
лв
ер
из
ир
ан
е

Капак	на	чашката	
за	лекарство

Силиконово	
уплътнение	
(шайба)

Чашка	за	
лекарство

Държач	на	
чашката	
за	
лекарство

Място	на	поставяне	на	
силиконовото	уплътнение	(шайба)

Отстраняем	
воден	
резервоар

( 	Страница	5)

Контактна	пластина	на	блока

Дръжка	на	
отстраняемия	воден	
резервоар	(включва	
капак	за	дръжката)

Контактна	
пластина	
на	водния	
резервоар

Контактна	
пластина	на	блока

Държач	на	маркуча

■ Долна	част	на	основния	блок
Електрическо	гнездо

Защитен	
филтър

Корпус	на	
защитния	
филтър
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Преди инхалиране

Почистете	и	дезинфекцирайте	частите	на	продукта	преди	всяка	
употреба.	Почистете	и	дезинфекцирайте	частите	на	продукта	
преди	първата	му	употреба	и	след	като	продуктът	не	е	бил	
използван	за	продължителен	период	от	време.

„Поддръжка”	(	 	Страница	19)

 ● Стерилизация със стерилизатор с етиленов оксид газ (EOG) 
Само	основният	блок	може	да	се	стерилизира	със	стерилизатор	с	етиленов	оксид	газ.	Не	се	
опитвайте	да	стерилизирате	отстраняемия	воден	резервоар	или	други	части	със	стерилизатор	
с	етиленов	оксид	газ.	Вижте	инструкциите	за	експлоатация	на	стерилизатора	и	се	свържете	с	
производителя	на	стерилизатора	с	етиленов	оксид	газ	за	повече	информация.
Забележка:		етиленовият	оксид	газ	(EOG)	ще	остане	по	гумените	и	пластмасови	части	на	инхалатора.	

Извършете	аерация	(смяна	на	въздуха)	за	съответния	времеви	интервал	след	
стерилизацията,	определен	след	консултации	с	производителя	на	стерилизатора	с	едиленов	
оксид	газ,	докато	частите	вече	са	безопасни	за	употреба	от	хора.

 ● Стерилизация с нискотемпературен плазмен стерилизатор
Само	основният	блок	може	да	се	стерилизира	с	нискотемпературен	плазмен	стерилизатор.	
Не	се	опитвайте	да	стерилизирате	отстраняемия	воден	резервоар	или	други	части	с	
нискотемпературен	плазмен	стерилизатор.
Вижте	инструкциите	за	експлоатация	на	стерилизатора	и	предпазните	мерки	за	повече	информация.

Различните	части	трябва	да	бъдат	дезинфекцирани	чрез	използване	на	различни	методи.	
Вижте	„Схема	за	дезинфекция”.	(	  Страница	8	и	Страница	9)

 ● Дезинфекция с вряща вода
Частите	обикновено	трябва	да	бъдат	потопени	във	вряща	вода	за	около	10	до	30	минути.	
Забележка:		някои	части	може	леко	да	се	обезцветят	с	течение	на	времето,	но	това	не	означава	проблем	

със	свойствата	на	материала.	

 ● Дезинфекция с помощта на химически дезинфектант
Различните	дезинфектанти	са	насочени	към	различни	бактерии.	За	повече	информация	
относно	ефикасността	на	конкретен	дезинфектант	вижте	инструкциите	му	за	употреба	и	
предпазните	мерки.	Някои	дезинфектанти	може	да	предизвикат	алергична	реакция.
Въпреки	че	времето,	за	което	частите	трябва	да	се	потопят,	варира	в	зависимост	от	
използвания	дезинфектант,	общата	насока	е	най-малко	30	до	60	минути.
Забележки:
•	След	потапяне	изплакнете	частите	старателно	
под	вода	и	ги	изсушете	бързо.	Внимавайте	при	
тяхното	съхранение,	за	да	се	избегне	инфекция.	
•	Ако	се	използва	цветен	дезинфектант	като	
Hibitane,	някои	части	може	леко	да	се	обезцветят	
с	течение	на	времето.	Това	не	означава	проблем	
със	свойствата	на	материала	им.	

Типични дезинфектанти, които могат 
да бъдат използвани
 • Дезинфекциращ	етанол
 • Натриев	хипохлорит:	Milton	(0,1%),	Purelox	(0,1%)	или	
еквивалентен	продукт

 • Бензалкониев	хлорид:	Osvan	(0,1%)
 • Хлорхексидин:	Hibitane	(0,5%),	Maskin	(0,5%)
 • Амфотерен	сърфактант:	Tego	51	(0,2%)	или	
еквивалентен	продукт

Дезинфекция на основния блок

Дезинфекция на части
Предупреждение

Оставете	частите	на	продукта	да	изсъхнат	след	почистването	и	дезинфекцията,	и	преди	сглобяването	на	продукта,	и	
го	съхранявайте	на	чисто	място,	така	че	да	не	се	замърси.

Дезинфекция
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Преди инхалиране
 ● Използване на автоклав
Вижте	инструкциите	за	експлоатация	на	стерилизатора	и	предпазните	мерки.	
Частите	трябва	да	бъдат	поставени	в	автоклав	за	15	минути	при	температура	от	121	°C.
Забележки:
•	При	стерилизация	в	автоклав	внимавайте	части	да	не	влязат	в	контакт	с	метални	части,	които	са	в	
контакт	с	нагревателя	на	стерилизатора	или	нагревателя.	Тъй	като	нагревателят	загрява,	всички	части,	
които	са	в	контакт	с	него,	може	да	се	стопят	или	да	се	деформират.	
•	Някои	части	може	леко	да	се	обезцветят	с	течение	на	времето,	но	това	не	означава	проблем	със	
свойствата	на	материала.

 ● Схема за дезинфекция
Частите	могат	да	бъдат	дезинфекцирани	с	помощта	на	методите,	описани	в	таблицата	по-долу.	
За	повече	информация	относно	дезинфекциране	на	основния	блок	вижте	„Дезинфекция	на	
основния	блок”.	(	 	Страница	7)	За	повече	информация	относно	процеса	на	дезинфекция	
вижте	инструкциите	и	предпазните	мерки	на	дезинфектанта.	
Забележка:		материалите	са	обозначени	със	следните	съкращения: 

акрилонитрил-бутадиен-стиренова	смола:	ABS,	полифенилен-сулфидна	смола:	PPS,	 
полиетиленова	смола:	PE,	поликарбонатна	смола:	PC,	полиметилпентен:	PMP,	 
полипропиленова	смола:	PP,	полистиролова	смола:	PS,	поливинилхлоридна	смола:	PVC,	
термопластичен	еластомер:	TPE

Химически 
дезинфектант АвтоклавМатериалиЧасти

Чашка за лекарство

Държач на чашката за 
лекарство

Капак на вентилатора

Капак на вентилатора 
за антибактериалния 
филтър

Вентилатор

Корпус на въздушния 
филтър

ПП (полипропилен)

ПП (полипропилен)

ПП (полипропилен)

ПП (полипропилен)

Капак на чашката за лекарство: 
 PMP
Силиконово уплътнение (шайба): 
 силиконов каучук

Отстраняем воден резервоар: 
 ABS/PPS
Капак на дръжката: ABS

ABS 
(акрилонитрил-бутадиен-стирол)

ABS 
(акрилонитрил-бутадиен-стирол)

Капак на чашката за 
лекарство 
(със силиконово 
уплътнение (шайба))

Отстраняем воден 
резервоар
Забележка: разглобете 

капака на 
дръжката преди 
дезинфекция.

Вряща 
вода

	:	приложимо				 	:	неприложимо
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ABS

PS

Корпус на защитния 
филтър

Защитен филтър

Химически 
дезинфектант АвтоклавМатериалиЧасти Вряща 

вода

(Не дезинфекцирайте 
ремъка.)

(Не дезинфекцирайте 
ремъка.)

(Не дезинфекцирайте 
ремъка.)

(Не дезинфекцирайте 
ремъка.)

(Не дезинфекцирайте 
ремъка.)

(Не дезинфекцирайте 
куката.)

(Не дезинфекцирайте 
ремъка.)

Маска: TPE
Ремък: каучук**

Комплект маска за 
инхалация (L)

Комплект маска за 
инхалация (S)

Набор за подаване на 
лекарство

Маска: TPE
Ремък: каучук**

Маркуч: TPE
Краищата на маркуча: TPE

Капак: PMP
Капачка: силиконов каучук
Силиконово уплътнение (шайба): 
 силиконов каучук
Бутилка: PP
Силиконово уплътнение (шайба): 
 силиконов каучук
Тръба: силиконов каучук
Кука: неръждаема стомана

Маркуч за инхалация M
Маркуч за инхалация L

Набор за пулверизиране 
за продължителен 
период от време

Въздушен филтър

Приставка за уста ПП (полипропилен)*

PS

*Термоустойчив полипропилен
**Лентата не е изработена от естествен каучуков латекс.
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Преди инхалиране

Напълване на 
отстраняемия 
воден резервоар 
с вода

1

1. Хванете здраво дръжката на 
отстраняемия воден резервоар 
и го повдигнете, за да го 
отстраните от основния блок.

Дръжка	на	
отстраняемия	
воден	
резервоар

2. Чрез поставянето на пръст 
под издатината на държача на 
чашката за лекарство, отстра-
нете набора за пулверизиране.

Издатина

3. Напълнете отстраняемия воден 
резервоар с чешмяна вода.
Напълнете	до	оптималното	ниво	на	
водата,	като	внимавате	да	не	превишите	
линията	за	максимално	ниво.
Оптимално	
ниво	на	водата

Линия	на	
максимално	ниво

Забележки:
•	Ако	в	отстраняемия	воден	резервоар	има	
твърде	малко	вода,	ще	се	изведе	грешка	
„ 	WATER	LEVEL”	(Ниво	на	водата).	
Добавете	вода.
•	Ако	температурата	на	водата	е	твърде	
ниска,	ефективността	на	пулверизацията	
може	да	се	намали.	 
(Препоръчителната	температура	е	26	°C.)
•	Не	поставяйте	течности,	различни	от	
чешмяна	вода,	в	отстраняемия	воден	
резервоар.	Те	могат	да	повредят	или	
нарушат	работата	на	вибратора.
•	Подменяйте	водата	в	отстраняемия	воден	
резервоар	след	всяка	употреба.	При	работа	
на	продукта	непрекъснато	за	продължителен	
период	от	време,	сменяйте	водата	поне	на	
всеки	24	часа.	Вижте	„Използване	на	
продукта	за	продължителни	периоди	от	
време”.	(	 	Страница	17)

Подготовка

Продължение
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Преди инхалиране

Добавяне на 
лекарство в 
чашката за 
лекарство

2

1. Завъртете капака на чашката 
за лекарство на набора за 
пулверизация обратно на 
часовниковата стрелка, за да 
го премахнете.

2. Добавете лекарство в чашката 
за лекарство.

Мин.	10	ml
Макс.	150	ml

Забележки:
•	Преди	да	добавите	лекарство,	се	уверете,	
че	чашката	за	лекарство	е	чиста	и	не	е	
повредена	или	деформирана.	
•	Ако	използвате	спринцовка,	внимавайте	да	
не	повредите	чашката	с	иглата.

3. Подравнете маркировката  
на капака на чашката за 
лекарство с маркировката  
на държача на чашката за 
лекарство, притиснете ги 
заедно и завъртете капака по 
посока на часовниковата 
стрелка до позицията, 
отбелязана с маркировката .

Заключено Отключено

4. Прикрепете набора за 
пулверизиране към 
отстраняемия воден 
резервоар.
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Сглобяване на 
основния блок

3
1. Закрепете отстраняемия воден 

резервоар в основния блок.
Натиснете	върху	резервоара,	докато	
чуете,	че	щраква	на	място.

Внимание
Не	поставяйте	отстраняемия	воден	резервоар	в	
основния	блок,	докато	резервоарът	е	мокър	от	
външната	страна.

2. Здраво прикрепете маркуча 
за инхалация, държача на 
маркуча, приставката за уста 
или друга приставка.

3. Проверете дали бутонът за 
захранване е в положение 
„OFF” (Изкл.) и свържете 
захранващия кабел към 
основния блок и към 
електрически контакт.

Забележки:
•	Използвайте	само	оригиналния	захранващ	
кабел.
•	Не	поставяйте	устройството	на	място,	
където	е	трудно	то	да	бъде	изключено	от	
захранващия	кабел.

4. Включете бутона за 
захранване и се уверете, че 
всички светодиоди за грешка 
на екрана за грешка светват, 
след това изгасват.
Ако	един	или	повече	от	светодиодите	за	
грешка	продължи	да	свети,	вижте	
„Отстраняване	на	проблеми”	 
( 	Страница	22)	за	повече	
информация	за	това	къде	да	търсите	
проблема.	Продуктът	няма	да	работи,	
ако	светодиодите	за	грешка	от	 	до	  
светят.

Ако	отстраняемият	воден	резервоар	
не	е	поставен	правилно,	ще	прозвучи	
звуков	сигнал	при	натискане	на	бутона	
START/STOP.	Прикрепете	резервоара	
правилно.

Забележка:		може	да	чувате	звука	на	
работещите	вентилатори,	когато	
бутонът	за	захранване	е	включен.	
Това	е	нормално	и	не	означава,	
че	има	неизправност.

Всички	светодиоди	
светят

Нито	един	
светодиод	не	

свети

5. Продуктът вече е готов за 
употреба.

Преди инхалиране
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Метод на инхалиране

Настройване на 
времето за 
инхалиране

1

Натиснете	бутоните	TIMER(MIN)	(Таймер	
(мин.))	  ,	за	да	зададете	времето	на	
инхалиране.	

 ● Настройване на таймера
Таймерът	може	да	се	настрои	на	
интервал	до	30	минути	през	стъпка	от	1	
минута.	Натиснете	и	задръжте	бутоните,	
за	да	увеличите	или	намалите	времето	с	
5	минути.	Индикаторът	▼	ще	мига	над	
маркировката	„MIN”	(Мин.)	на	дисплея	на	
таймера.

 ● Непрекъснато пулверизиране
Изберете	„CONTINUOUS”	(Непрекъснато)	
с	бутона	на	таймера	 .	„CONTINUOUS”	
(Непрекъснато)	е	настройката	след	
„30	MIN”	(30	мин.).	Индикаторът	▼	ще	
мига	над	„CONTINUOUS”	(Непрекъснато)	
на	дисплея	на	таймера.

Задаване на 
обема на 
въздушния 
поток и обема на 
пулверизиране

2

Като	използвате	бутоните	за	регулиране	
AIR-FLOW	VOLUME	(Обем	на	въздушния	
поток)	  	и	бутоните	за	регулиране	
NEBULIZATION	VOLUME	(Обем	на	
пулверизиране)	  ,	задайте	обема	на	
въздушния	поток	и	обема	на	пулверизиране.	
Можете	да	проверявате	и	двете	настройки	
на	дисплеите	за	ниво,	които	се	променят,	за	
да	отразят	текущата	стойност	на	всяка	
настройка.

Обемът	на	
въздушния	поток	
е	количеството	
въздух,	което	
преминава	през	
капака	на	
чашката	за	
лекарство.
11	настройки	от	0	
(не	се	показва	
ниво)	до	10	
(показване	на	
максимално	ниво)
Обемът	на	
пулверизиране	е	
количеството	
аерозол,	идващо	
от	пулверизиране	
на	лекарството.
10	настройки	от	1	
(показване	на	
минимално	ниво)	
до	10	(показване	
на	максимално	
ниво)

Дисплей	за	ниво

Забележки:
•	Регулирайте	обема	на	въздушния	поток	и	обема	
на	пулверизиране	съгласно	лечението.
•	В	зависимост	от	вида	на	използваното	
лекарство,	може	да	има	някои	различия	в	това	
как	продуктът	пулверизира	лекарството.
•	Ако	започнете	да	използвате	продукта	със	
150	ml	лекарство	и	с	обеми	на	въздушния	поток	
и	на	пулверизирането	с	настройка	„10”,	
пулверизирането	може	да	стане	неравномерно.	
Ако	това	се	случи,	намалете	обема	на	
пулверизиране.
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Метод на инхалиране

Натискане на 
бутона 
START/STOP

3

Светодиодът	START/STOP	(Старт/стоп)	ще	
светне,	вентилаторът	ще	се	включи	и	
пулверизирането	ще	започне.

 ● При използване на таймера
Дисплеят	ще	отброява	по	една	минута.	
За	да	промените	настройката	на	таймера	
по	време	на	работа,	използвайте	
бутоните	на	таймера	  ,	за	да	го	
нулирате,	и	го	рестартирайте	с	новото	
време.

 ● По време на непрекъсната 
употреба
Числовата	част	на	дисплея	на	таймера	
преминава	през	проста	анимация.

Можете	също	да	настроите	обема	на	
въздушния	поток	и	обема	на	пулверизиране,	
като	наблюдавате	аерозола,	идващ	от	
маркуча	за	инхалация.

Инхалиране на 
аерозол

4
<Примерна	употреба>

Вместо	приставка	за	уста	може	да	се	
използва	маска	за	инхалация	(по	избор).

 ● По време на инхалация
Не	огъвайте	маркуча	за	инхалация	и	не	
блокирайте	приставката	за	уста.
 • Това	може	да	
доведе	до	
натрупване	на	
лекарство	в	
маркуча,	
намалявайки	
обема	на	
пулверизиране.

Не	поставяйте	основния	блок	по-високо	
от	главата	си	по	
време	на	
използване.	
 • Това	може	да	
доведе	до	
капене	на	
лекарството	
върху	лицето	
или	дрехите	ви.

 ● Продуктът ще възпроизведе 
звукова аларма и ще спре 
работа, ако…
 • Капакът	на	чашката	за	лекарство	бъде	
отстранен	по	време	на	инхалация.

 • Нивото	на	водата	в	отстраняемия	воден	
резервоар	падне	под	определено	ниво.

 • Капакът	на	вентилатора	бъде	отстранен.
 • В	основния	блок	възникне	вътрешна	
грешка.

Светодиод	за	грешка	ще	светне,	когато	
прозвучи	звуковата	аларма,	или	ще	се	
покаже	съобщение	за	грешка.	Натиснете	
бутона	START/STOP	(Старт/стоп),	
за	да	заглушите	звуковата	аларма.	
Вижте	„Отстраняване	на	проблеми”	
( 	Страница	22)	и	огледайте	
продукта.

Продължение
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Метод на инхалиране

Спиране на 
инхалирането

5

 ● При използване на таймера
Когато	времето	на	таймера	изтече,	
продуктът	ще	възпроизведе	звукова	
аларма	и	ще	спре	работа.	Дисплеят	ще	
покаже	„0”,	когато	работата	спре,	и	след	
около	5	секунди	ще	се	върне	към	
първоначалния	екран	за	задаване	на	
време.

Примерно	показване	с	таймер	с	настройка	
10	мин.

(Когато	работата	спре)
След	около	
5	сек.

Това	подготвя	времето	за	следващия	
пациент.

 ● За да спрете инхалирането, 
докато таймерът се използва
Натиснете	бутона	START/STOP	(Старт/стоп),	
за	да	спрете	работата.	Оставащото	време	
ще	се	нулира,	а	таймерът	ще	се	върне	към	
първоначално	зададеното	време.	За	да	
подновите	инхалирането,	натиснете	бутона	
START/STOP	(Старт/стоп).

 ● За да прекратите 
непрекъсната работа
Натиснете	бутона	START/STOP	(Старт/стоп),	
за	да	спрете	работата.	За	да	подновите	
инхалирането,	започнете	непрекъсната	
работа.

Когато	лечението	е	завършено,	поставете	
бутона	за	захранване	в	положение	„OFF”	
(Изкл.)	и	изключете	продукта	от	
електрическия	контакт.
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Метод на инхалиране (с използване на допълнителни принадлежности)

Можете	да	използвате	допълнителния	антибактериален	филтър	U17-2-E,	за	да	генерирате	въздух,	
от	който	са	отстранени	бактериите.	Филтърът	не	може	да	се	използва	повторно	и	трябва	да	се	
изхвърли	след	употреба.
За	да	използвате	антибактериалния	филтър	U17-2-E,	се	изискват	следните	допълнителни	
принадлежности:
 • Набор	за	пулверизиране	за	продължителен	период	от	време	NEB-LMCC-78E
 • Капак	на	вентилатора	за	антибактериалния	филтър	NEB-BFC-78E
 • Допълнителен	маркуч	за	инхалиране	M	NEB-HS-L70E
Забележка:	изискват	се	в	допълнение	към	частите,	използвани	за	инхалиране.	

Използване на антибактериален филтър

Като	използвате	допълнителния	набор	за	пулверизиране	за	продължителен	период	от	време	 
NEB-LMCC-78E	вместо	капака	на	чашката	за	лекарство,	сглобете	отстраняемия	воден	резервоар	
и	набора	за	пулверизиране,	както	при	нормално	инхалиране.	Вижте	стъпки	 1 	и	 2 	в	раздела	
„Преди	инхалиране”.	(	 	Страница	11)

1 Прикрепете капака на 
вентилатора за 
антибактериалния филтър.
Вместо	нормалния	капак	на	вентилатора,	
използвайте	допълнителния	капак	на	
вентилатора	NEB-BFC-78E	за	
антибактериален	филтър.

2 Премахнете лоста за регулира-
не на обема на въздуха о т 
набора за пулверизиране за 
продължителен период от 
време и затворете изхода за 
въздух с капачката за изхода за 
въздух.

3 Закрепете към основния блок 
отстраняемия воден резервоар, 
към който сте прикачили набо-
ра за пулверизиране за про-
дължителен период от време.

Капак	на	вентила-
тор	за	антибакте-
риален	филтър	
(NEB-BFC-78E)

Изход	за	
въздух

Набор	за	пулверизиране	за	
продължителен	период	от	
време	(NEB-LMCC-78E)

Лост	за	регулиране	на	
обема	на	въздуха

Капачка	на	
изхода	за	въздух

1

2

3

4 Премахнете капачката на анти-
бактериалния филтър от набо-
ра за пулверизиране за про-
дължителен период от време.

5 Прикрепете антибактериал-
ния филтър към набора за 
пулверизиране за продължи-
телен период от време.

6 Прикрепете маркуча за инхали-
ране към антибактериалния 
филтър и свържете другия край 
на маркуча към изхода за въз-
дух на капака на вентилатора.

Капачка	на	
антибакте-
риалния	
филтър

Антибактериален	
филтър	(U17-2-E)

Маркуч	за	инхалация

4

5

6

За	следващите	стъпки	вижте	№	2	в	стъпка	 3 	в	
раздела	„Преди	инхалиране”.	(	 	Страница	12)
При	използване	на	антибактериалния	филтър	
задайте	за	обема	на	въздушния	поток	настройка	„10”.
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Метод на инхалиране (с използване на допълнителни принадлежности)

Когато	се	използва	като	овлажнител,	към	
тръбата	за	кислород	на	набора	за	
пулверизиране	за	продължителен	период	от	
време	NEB-LMCC-78E	свържете	външен	
източник	на	кислород.

За	да	спрете	въздуха	от	вентилатора	на	
основния	блок,	например	за	да	се	даде	
възможност	за	кислородна	терапия,	задайте	за	
обема	на	въздушния	поток	настройка	„0”,	
премахнете	лоста	за	регулиране	на	обема	на	
въздуха	и	поставете	капачката	на	изхода	за	
въздух	към	изхода	за	въздух	на	набора	за	
пулверизиране	за	продължителен	период	от	
време.

Работата	и	методите	на	инхалиране	са	
същите,	както	при	нормална	употреба.	 
( 	Страница	13)

Забележка:		не	всички	устройства	за	кислородна	
терапия	на	производителя	могат	да	
бъдат	свързани	към	продукта.

Непрекъснато	пулверизиране	на	обеми	лекарство	над	150	ml	може	да	се	извърши	чрез	
използване	на	опционалния	набор	за	пулверизиране	за	продължителен	период	от	време	
NEB-LMCC-78E	и	набора	за	подаване	на	лекарство	U10-11-E.	

Използване на овлажнител

Използване на продукта за продължителни периоди от време

Тръба	за	
кислород

Лост	за	регулиране	
на	обема	на	въздуха

Капачка	
на	изхода	
за	въздух

Изход	за	въздух

Като	използвате	набора	за	пулверизиране	за	продължителен	период	от	време	NEB-LMCC-78E	вместо	
капака	на	чашката	за	лекарство,	сглобете	отстраняемия	воден	резервоар	и	набора	за	пулверизиране,	както	
при	нормално	инхалиране.	Вижте	стъпки	 1 	и	 2 	в	раздела	„Преди	инхалиране”.	(	 	Страница	10)

1 Закрепете към основния 
блок отстраняемия воден 
резервоар, към който сте 
прикачили набора за 
пулверизиране за 
продължителен период от 
време.
Забележка:		уверете	се,	че	изходът	за	

въздух	не	е	блокиран	от	
капачката	на	изхода	за	въздух.

Капачка	на	
изхода	за	
въздух

Изход	за	
въздух

Набор	за	пулверизиране	за	продължителен	
период	от	време	(NEB-LMCC-78E)

1
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Метод на инхалиране (с използване на допълнителни принадлежности)

2 Напълнете бутилка за 
подаване на лекарство с 
лекарството. 

3 Уверете се, че от вътрешната 
страна на капачката на 
бутилката за подаване на 
лекарство има силиконово 
уплътнение (шайба) и 
затворете плътно капачката.
Забележка:		ако	не	го	направите,	това	ще	

доведе	до	изтичане	на	въздух	в	
бутилката	от	капачката,	което	
ще	предизвика	преливане	на	
течността	в	бутилката	за	
подаване	на	лекарство.

4 Отстранете капачката от тръ-
бата за подаване на лекар-
ство на набора за пулверизи-
ране за продължителен 
период от време и свържете 
тръбите на набора за пода-
ване на лекарство.

5 Окачете бутилката за 
подаване на лекарство на 
подходящо място, например 
на IV стойка.
Забележка:		уверете	се,	че	тръбата	не	е	

огъната.	Ако	тръбата	е	огъната,	
лекарството	няма	да	се	подава.	
Ако	тръбата	е	прекалено	дълга,	
отрежете	я	до	подходяща	
дължина.	

За	следващите	стъпки	вижте	№	2	в	стъпка	 3 	в	
раздела	„Преди	инхалиране”.	(	 	Страница	12)	

Задайте	за	таймера	настройка	„CONTINUOUS”	
(Непрекъснато)	и	регулирайте	обема	на	
въздушния	поток	до	желания,	докато	
наблюдавате	аерозола.	Обемите	на	
въздушния	поток	също	могат	да	се	регулират	
чрез	отваряне	и	затваряне	на	лоста	за	
регулиране	на	обема	на	въздуха.

Забележка:		по	време	на	продължителна	употреба	в	
маркуча	ще	се	натрупа	лекарство,	
намалявайки	обема	на	пулверизиране.	
Ако	това	се	случи,	отстранете	
лекарството	от	маркуча.

Набор	за	подаване	на	лекарство	(U10-11-E)

Бутилка	за	подаване	на	
лекарство

Капачка

Тръба

Тръба	за	подаване	
на	лекарство

Капачка	на	
тръбата	за	
подаване	на	
лекарство

Лост	за	
регулира-
не	на	
обема	на	
въздуха

2

3

4

5

Позиционирайте	лоста	за	регулиране	на	
обема	на	въздуха	вертикално,	за	да	
прекъснете	въздушния	поток,	или	
хоризонтално,	за	да	го	отворите.

Затворен Отворен
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Поддръжка

Когато	времето	на	пулверизиране	надвиши	100	часа,	светодиодът	за	грешка	„ 	CHECK	FILTER”	
(Проверете	филтъра)	започва	да	мига.	Проверете	филтрите.
Забележка:		Филтрите	са	предназначени	за	филтриране	на	прах	от	въздуха,	а	не	пара	или	разпрашени	

медикаменти.	Използването	на	инхалатора	в	непосредствена	близост	до	устройство,	което	
произвежда	пара	или	разпрашени	медикаменти,	може	да	доведе	до	по-бързо	от	обичайното	
влошаване	на	филтрите.	Проверявайте	често	филтрите.

Проверка на филтрите

1 Изключете бутона за захран-
ване и изключете захранва-
щия кабел от основния блок 
и от електрическия контакт.

1

2 Завъртете капака на чашката 
за лекарство така, че вече да 
не е прикрепен към капака на 
вентилатора.

2

3 Отстранете капака на 
вентилатора.

Капак	на	
вентилатора

3

4 Отстранете корпуса на 
въздушния филтър и се 
уверете, че въздушният 
филтър не е замърсен.
Ако	въздушният	филтър	е	прекомерно	
замърсен,	подменете	го	с	нов.

4

5 Върнете корпуса на въздуш-
ния филтър и капака на венти-
латора на първоначалните им 
позиции и подравнете капака 
на чашката за лекарство така, 
че да е свързана отново към 
капака на вентилатора.

6 Проверете защитния филтър.
Ако	защитният	филтър	е	прекомерно	
замърсен,	подменете	го	с	нов	защитен	филтър.

6

7 Свържете захранващия кабел към 
основния блок и електрическия 
контакт, включете бутона за 
захранване и натиснете и задръжте 
бутона за нулиране за 2 секунди. 
Светодиодът	за	грешка	„ 	CHECK	FILTER”	
(Проверете	филтъра)	ще	се	изключи.	Дори	
ако	проверите	или	подмените	въздушния	
филтър,	когато	светодиодът	за	грешка	„

	CHECK	FILTER”	(Проверете	филтъра)	
не	мига,	можете	да	натиснете	и	задържите	
бутона	за	нулиране	за	2	секунди,	за	да	
нулирате	вътрешния	таймер	за	100	часа.
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Поддръжка

Поддръжка на частите на продукта

Предупреждение
 • Когато	сглобявате	продукта,	не	докосвайте	
директно	частите,	през	които	ще	преминава	
лекарството	или	аерозола.

 • Не	докосвайте	вибратора,	докато	продуктът	е	
включен.

1 Изключете бутона за 
захранване и изключете 
захранващия кабел от 
основния блок и от 
електрическия контакт.

2 Откачете маркуча за инхали-
ране, приставката за уста и 
другите принадлежности от 
основния блок. 

3 Отстранете отстраняемия 
воден резервоар от 
основния блок.

4 Отстранете набора за 
пулверизиране от 
отстраняемия воден 
резервоар и го разглобете.

5 Изхвърлете останалото 
лекарство и останалата вода 
в отстраняемия воден 
резервоар. 

6 Отстранете капака на 
дръжката от отстраняемия 
воден резервоар. 
Забележка:		ако	почиствате	и	

дезинфекцирате	отстраняемия	
воден	резервоар	с	прикрепен	
капак	на	дръжката,	частта	няма	
да	изсъхне	напълно,	което	води	
до	бактериален	растеж.

Капак	на	дръжката

Продължение
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Поддръжка

Избършете	всяко	замърсяване	от	основния	блок,	с	кърпа,	навлажнена	с	вода	или	алкохол	за	
почистване	и	след	това	добре	изцедена.	
Забележка:	никога	не	почиствайте	с	бензол	или	разредител/разтворител.

Поддръжка на основния блок

Внимание
Уверете	се,	че	контактните	пластини	на	водния	
резервоар	и	на	основния	блок	не	са	замърсени.

Предупреждение
Основният	блок	и	захранващият	щепсел	не	са	
водоустойчиви.	Не	разливайте	вода	или	други	
течности	върху	тези	части.

7 Отстранете капака на 
вентилатора и корпуса на 
въздушния филтър. 
Откачете вентилатора.

Капак	на	вентилатора

Ос	за	монтиране	
на	вентилатора

Вентилатор

Корпус	на	
въздушния	
филтър

8 Почистете и дезинфекцирайте 
всяка част.
Изсушете	частите	веднага	след	
дезинфекцирането	им.	За	повече	
информация	как	да	дезинфекцирате	
частите	вижте	раздела	„Дезинфекция	
на	части“.	(	 	Страница	7)	

Ако	има	замърсяване	по	оста	за	монти-
ране	на	вентилатора,	избършете	я.

Въздушният	филтър	не	може	да	бъде	
почистен	и	дезинфекциран.	Извадете	го	
от	корпуса	на	филтъра.
Вижте	„Проверка	на	филтрите“.	
( 	Страница	19)

9 Прикрепете отново 
вентилатора, корпуса на 
въздушния филтър и капака 
на вентилатора.
Когато	прикрепяте	вентилатора,	
натиснете	го	добре	и	изцяло	върху	
оста	за	монтиране	на	вентилатора.

10 Прикрепете отстраняемия 
воден резервоар към 
основния блок.

Съхранение
Оставете	частите	да	изсъхнат	напълно	преди	поставянето	им	за	съхранение.
По	време	на	съхранение	внимавайте,	за	да	се	избегне	инфекция.

Не	съхранявайте	частите	на	места,	където	ще	бъдат	изложени	на	пряка	слънчева	светлина,	
високи	температури,	висока	влажност,	прекомерен	прах,	вода,	вибрации	или	механични	удари.
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Отстраняване на проблеми
В	случай	че	възникне	някоя	от	описаните	по-долу	неизправности	по	време	на	употреба,	първо	проверете	
дали	друго	електрическо	устройство	не	се	намира	на	разстояние	по-малко	от	30	cm.	 
Ако	неизправността	продължава,	вижте	таблицата	по-долу.

Проблем Място на проверка Решение
Светодиодът	за	
захранване	не	
светва.

Захранващият	кабел	свързан	ли	е	правилно	към	
електрическия	контакт	и	основния	блок?

Свържете	продукта	към	електрически	контакт.  
 ( 	Страница	12)

Пулверизирането	
не	работи.

Светодиодът	за	грешка	„ 	WATER	LEVEL”	(Ниво	
на	водата)	свети	ли	поради	твърде	ниското	ниво	на	
водата	в	отстраняемия	воден	резервоар?

Напълнете	резервоара	с	вода	до	
оптималното	ниво.		 (	 	Страница	10)

Чашката	за	лекарство	и	отстраняемият	воден	
резервоар	поставени	ли	са	правилно?

Поставете	частите	правилно.	 
 ( 	Страница	11)

Капакът	на	вентилатора	отворен	ли	е? Затворете	добре	капака.

Вентилаторът	прикрепен	ли	е? Прикрепете	вентилатора	правилно.	 
 ( 	Страница	21)

Твърде	много	ли	е	лекарството	в	чашката	за	
лекарство?

Намалете	количеството	на	лекарството	до	
150	ml	или	по-малко.		 (	 	Страница	11)

Добавили	ли	сте	дестилирана	или	пречистена	
вода	в	отстраняемия	воден	резервоар? Добавете	чешмяна	вода	в	резервоара.

Контактните	пластини	на	основния	блок	или	на	
отстраняемия	воден	резервоар	замърсени	ли	са?

Избършете	всяко	замърсяване	с	кърпа,	
навлажнена	с	вода	или	алкохол	за	
почистване	и	след	това	добре	изцедена.

Маркучът	за	инхалиране	огънат	ли	е,	което	
причинява	натрупване	на	лекарство	в	него?

Изправете	маркуча	за	инхалиране	и	
премахнете	натрупаното	лекарство.

Бутонът	START/STOP	(Старт/стоп)	включен	ли	е? Натиснете	бутона	START/STOP	(Старт/стоп). 
 ( 	Страница	14)

Обемът	на	
аерозола	е	
малък.
Капацитетът	на	
пулверизиране	е	
малък.

Твърде	малко	ли	е	лекарството	в	чашката	за	
лекарство?

Добавете	още	лекарство,	така	че	да	има	
поне	10	ml	в	чашката.		 (	 	Страница	11)

Чашката	за	лекарство	повредена	или	
деформирана	ли	е?	 Подменете	чашката	за	лекарство	с	нова.

Твърде	много	ли	е	лекарството	в	чашката	за	
лекарство?

Намалете	количеството	на	лекарството,	така	
че	да	е	150	ml	или	по-малко.	 
 ( 	Страница	11)

Настройката	на	обема	на	пулверизиране	или	
обема	на	въздушния	поток	твърде	ниска	ли	е? Увеличете	настройката.	 (	 	Страница	13)

Стайната	температура	или	температурата	на	
водата	твърде	ниски	ли	са?

Сменете	водата	в	отстраняемия	воден	
резервоар	с	вода,	чиято	температура	е	
около	26	°C.	

Чашката	за	лекарство	замърсена	ли	е?
Дезинфекцирайте	чашката	за	лекарство.	Ако	
не	можете	да	премахнете	замърсяването,	
сменете	чашката	за	лекарство	с	нова.	 
 ( 	Страница	19	и	Страница	8)

Пулверизирането	
е	непостоянно.

Твърде	много	ли	е	лекарството	в	чашката	за	
лекарство?

Намалете	количеството	на	лекарството,	така	
че	да	е	150	ml	или	по-малко.	 
 ( 	Страница	11)

Чашката	за	лекарство	съдържа	ли	150	ml	
лекарство	и	използват	ли	се	максималните	
стойности	на	настройките	за	обем	на	въздушния	
поток	и	обем	на	пулверизиране?

Коригирайте	обема	на	пулверизиране.	 
 ( 	Страница	13)

Проблем Място на проверка Решение
Светодиоди	за	

грешка
Светодиодът	  
свети.

Има	твърде	малко	вода	в	
отстраняемия	воден	резервоар.

Напълнете	резервоара	с	вода	до	
оптималното	ниво.		 (	 	Страница	10)

Светодиодът	  
свети.

Капакът	на	чашката	за	лекарство	
е	отворен.

Затворете	добре	капака.	 
 ( 	Страница	11)

Светодиодът	  
свети. Капакът	на	вентилатора	е	отворен. Затворете	добре	капака.

Светодиодът	  
мига.

Време	е	за	проверка	на	въздушния	
и	защитния	филтър.
(Светодиодът	светва	след	около	
100	часа	пулверизиране.)

Проверете	въздушния	и	защитния	
филтър.	Ако	е	прекомерно	замърсен,	
подменете	го	с	нов	въздушен	и	
защитен	филтър.  ( 	Страница	19)

Индикатор	E1 Вътрешният	вентилатор	на	
основния	блок	е	спрял.

Изключете	кабела,	обозначете	
основния	блок	като	повреден	и	се	
свържете	с	упълномощен	от	OMRON	
търговец	или	дистрибутор.

Индикатор	E3 Възникнала	е	грешка	на	вътрешния	
софтуер	на	основния	блок.

Индикатор	E4
Възникнало	е	късо	съединение	
във	вътрешната	верига	за	
осцилация	на	основния	блок.	

Индикатор	E5 Отстраняемият	воден	резервоар	
не	е	закрепен	правилно.

Отстранете	водния	резервоар	и	след	
това	го	закрепете	в	основния	блок.	 
 ( 	Страница	12)

Забележка:		ако	предложената	мярка	не	реши	проблема,	не	се	опитвайте	да	ремонтирате	устройството	–	то	не	може	да	
се	обслужва	от	потребителя.	Върнете	устройството	на	упълномощен	от	OMRON	търговец	или	дистрибутор.
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Технически данни

Технически данни
Продуктова категория: Инхалатори
Описание на продукта: Ултразвуков	инхалатор
Модел (-код): NE-U780	(NE-U780-E)
Номинално напрежение: 220–240	V	~	50/60	Hz
Консумирана мощност: Прибл.	85	VA
Предпазител: T1,25	A	L250	V
Ултразвукова честота: Прибл.	1,63	MHz
Размер на частиците: **	MMAD	Прибл.	4,6	μm	(MMAD	=	Масов	среден	аеродинамичен	диаметър)
Количество на охлаждащата 
вода: 

Прибл.	450	ml

Вместимост на чашката за 
лекарство: 

Прибл.	150	ml	(мин.	10	ml)

Звук: ***Под	40	dB
Дебит на пулверизиране: *Прибл.	0,5	~	3	ml/мин.	регулируем.
Подаване на аерозола: **3,04	ml
Дебит на пръскане на аерозола: **0,14	ml/мин.
Обем на въздуха: макс.	17	l/мин.
Размери: Прибл.	295	(Ш)	×	219	(В)	×	196	(Д)	mm	(само	основния	блок)
Тегло: Прибл.	2,3	kg	(само	основния	блок)
Работна температура/влажност/
атмосферно налягане:

+10	до	+40	°C/25	до	85%	относителна	влажност/700–1060	hPa

Температура/влажност/атм.  
налягане при съхранение  
и транспортиране:

-20	до	+60	°C/10	до	95%	относителна	влажност/700–1060	hPa

Съдържание на опаковката: Основен	блок,	отстраняем	воден	резервоар,	капак	на	чашката	за	
лекарство,	държач	на	чашката	за	лекарство,	маркуч	за	инхалация	M,	
приставка	за	уста,	чашка	за	лекарство	(2	бр.),	захранващ	кабел,	
ръководство	за	работа	(включва	гаранция	за	продукта).

Класификации: Клас	I	(защита	срещу	токов	удар),
Тип	BF	(част	в	контакт	с	пациента)	(мундщук,	маркуч	за	инхалация,	
маска)
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Размер	на	частиците	Dp	(микрони)

Резултати	от	измерванията	на	размера	на	частиците	с	помощта	на	каскаден	импактор

*	 Представителни	стойности	от	вътрешни	данни,	получени	чрез	измерване	на	работата	на	устройството	с	30	ml	
физиологичен	разтвор	при	26	°C,	стайна	температура	от	23	°C,	топла	вода	при	26	°C	в	отстраняемия	воден	резервоар	
и	свързан	само	маркуч	за	инхалация	М.

**	 Измерените	стойности	отразяват	вътрешни	данни,	получени	от	NEXT	GENERATION	IMPACTOR	(NGI)	при	използване	
на	30	ml	воден	разтвор	NaF.

	 Измерено	от	OMRON	HEALTHCARE	Co.,	Ltd.,	съгласно	EN13544-1:2007+A1:2009.
***	Измерено	от	OMRON	HEALTHCARE	Co.,	Ltd.
Забележка:		работата	на	устройството	може	да	варира	при	използването	на	лекарства	като	суспензии	или	препарати	с	

висок	вискозитет.	За	по-подробна	информация	вижте	информационния	лист	на	доставчика	на	лекарството.
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Технически данни
Забележки:
•	Подлежи	на	техническа	модификация	без	предупреждение.
•	В	чашката	за	лекарство	може	да	остане	около	10	ml	остатъчно	лекарство.	Точното	количество	варира	в	зависимост	от	
използваното	лекарство,	както	и	от	обема	на	въздушния	поток	и	скоростта	на	пулверизиране.

•	Капацитетът	на	пулверизиране	варира	в	зависимост	от	вида	на	лекарството,	използваните	допълнителни	
принадлежности	и	дишането	на	пациента.

•	Този	продукт	на	OMRON	е	произведен	под	строгата	система	за	качество	на	OMRON	HEALTHCARE	Co.,	Ltd.,	Япония.
•	Възможно	е	устройството	да	не	работи,	ако	температурните	условия	и	напрежението	на	захранващата	мрежа	са	
различни	от	определените	в	спецификациите.

•	Устройството	отговаря	на	изискванията	на	Директива	93/42/ЕИО	на	Съвета	(Директива	за	медицинските	изделия)	и	
Европейски	стандарт	EN13544-1:2007+A1:2009,	Съоръжения	за	дихателна	терапия	–	Част	1:	Системи	за	
пулверизиране	и	техните	съставни	части.

•	За	най-новата	техническа	информация	вижте	уеб	сайта	на	OMRON	HEALTHCARE	EUROPE. 
URL:	www.omron-healthcare.com

Описание на символите
Потребителят	трябва	да	се	консултира	с	инструкциите	за	
употреба

Приложена	част	–	тип	BF 
Степен	на	защита	от	токов	удар	(ток	на	утечка)

CE	маркировка

Сериен	номер

Ограничение	на	температурата

Ограничение	на	влажността

Ограничение	на	атмосферното	налягане

Изключване

Включване

Предпазител

Променлив	ток

Датата	на	производство	на	продукта	е	интегрирана	в	серийния	номер,	
поставен	 върху	 продукта	 и/или	 продажбената	 опаковка:	 първите	
4	цифри	означават	 годината	на	производство,	 следващите	2	цифри	
означават	месеца	на	производство.

Важна информация за електромагнитната съвместимост (EMC)

NE-U780-E,	произведен	от	OMRON	HEALTHCARE	Co.,	Ltd.,	отговаря	на	стандарта	EN60601-1-2:2015	за	
електромагнитна	съвместимост	(EMC). 
Допълнителната	документация	в	съответствие	с	този	ЕМС	стандарт	е	достъпна	от	OMRON	HEALTHCARE	EUROPE	
на	поместения	в	настоящото	ръководство	за	употреба	адрес	или	на	www.omron-healthcare.com.	За	информация	
относно	EMC	на	NE-U780-E	вижте	уеб	сайта.

Правилно изхвърляне като отпадък на този продукт
(Отпадъци от електрическо и електронно оборудване)

Този	знак	присъства	върху	продукта	или	в	литературата	за	него	и	показва,	че	продуктът	не	трябва	да	се	изхвърля	
заедно	с	другите	домакински	отпадъци	в	края	на	неговия	срок	на	експлоатация.	За	да	се	предотврати	вреда	на	
околната	среда	или	човешкото	здраве	поради	неконтролирано	изхвърляне	на	отпадъци,	моля,	отделяйте	този	
продукт	от	другите	видове	отпадъци	и	го	рециклирайте	отговорно,	за	да	подпомогнете	устойчивото	повторно	
използване	на	материални	ресурси.

Битовите	потребители	трябва	да	се	свържат	с	търговеца	на	дребно,	от	когото	са	закупили	този	продукт,	или	с	
местната	държавна	служба,	за	информация	къде	и	как	могат	да	върнат	това	изделие	за	безопасно	за	околната	
среда	рециклиране.

Бизнес	потребителите	трябва	да	се	свържат	със	своя	доставчик	и	да	проверят	условията	и	правилата	на	договора	
за	покупка.	Този	продукт	не	трябва	да	се	изхвърля	заедно	други	търговски	отпадъци.
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На	разположение	са	следните	допълнителни	принадлежности.
За	да	поръчате	допълнителна	принадлежност,	моля,	свържете	се	с	упълномощен	търговец	или	дистрибутор	
на	OMRON.

Забележки: 
•		материалите	са	обозначени	със	следните	съкращения:
акрилонитрил-бутадиен-стиренова	смола:	ABS,	полифенилен-сулфидна	смола:	PPS,	полиметилпентен:	PMP,	
полипропиленова	смола:	PP,	полистиролова	смола:	PS,	термопластичен	еластомер:	TPE

•	всички	допълнителни	принадлежности	са	консумативи,	включително	когато	са	предоставени	с	основния	блок.

Набор за пулверизиране	 Материали:	PMP/PP/силиконов	каучук
 +  +  +    Модел:	NEB-NZU-78E

Капак на чашката за 
лекарство  
Материали:	PMP

Чашка за лекарство  
Материали:	PP
Забележки:	за	пренасяне	на	ултразвукови	вибрации.	
(Повреда	или	деформация	може	да	предотврати	
пулверизиране.	Работете	внимателно.)

Силиконово уплътнение 
(шайба)  
Материали:	силиконов	каучук

Държач на чашката за лекарство  
Материали:	PP

Отстраняем воден 
резервоар
Материали:	ABS/PPS
Модел:	NEB-RWT-78E
Забележка:	включва	капак	за	
дръжката.

Силиконово уплътнение 
(шайба)
Съдържание:	5	бр.
Материали:	силиконов	каучук
Модел:	NEB-SP-78E

Чашка за лекарство
Съдържание:	5	бр.
Материали:	PP
Модел:	U12-1-E
Забележки:	за	пренасяне	на	
ултразвукови	вибрации.	(Повреда	
или	деформация	може	да	
предотврати	пулверизиране.	
Работете	внимателно.)

Комплект въздушен филтър
Материали:	PP/PS
Модел:	NEB-AFS-78E
Забележки:	не	допуска	прах	и	
други	замърсители	във	въздушния	
поток.

Въздушен филтър
Съдържание:	5	бр.
Материали:	PS
Модел:	U17-4P2-E
Забележки:	не	допуска	прах	и	
други	замърсители	във	въздушния	
поток.

Антибактериален филтър
Материали:	PP/PMP
Модел:	U17-2-E
Забележки:	включва	адаптер.	
Използва	се	за	инхалация	при	
прочистване	на	дихателните	пътища	
и	др.	Не	може	да	се	използва	
повторно.

Капак на вентилатора за 
антибактериалния филтър
Материали:	ABS
Модел:	NEB-BFC-78E
Забележки:	използва	се	заедно	с	
набора	за	пулверизиране	за	
продължителен	период	от	време	
(NEB-LMCC-78E),	когато	се	използва	
антибактериален	филтър	(U17-2-E).

Набор за пулверизиране за 
продължителен период от 
време
Материали:	PMP/силиконов	каучук
Модел:	NEB-LMCC-78E
Забележки:	използва	се	по	време	
на	непрекъснато	пулверизиране	
Използва	се	с	набора	за	подаване	
на	лекарство	(U10-11-E).

Набор за подаване на 
лекарство
Материали:	PP/силиконов	каучук/
неръждаема	стомана
Модел:	U10-11-E
Забележки:	подава	лекарство,	така	
че	нивото	му	в	чашката	за	
лекарство	да	е	постоянно.	Използва	
се	по	време	на	продължително	
овлажняване	и	инхалиране.	

Комплект маска за 
инхалация (S)
Съдържание:	3	бр.
Материали:	TPE/каучук*
Модел:	NEB-MSISS-78E
Забележки:	включва	ремък.	
Позволява	едновременна	
инхалация	през	устата	и	носа.

Комплект маска за 
инхалация (L)
Съдържание:	3	бр.
Материали:	TPE/каучук*
Модел:	NEB-MSILS-78E
Забележки:	включва	ремък.	
Позволява	едновременна	
инхалация	през	устата	и	носа.

Маркуч за инхалация M
Материали:	TPE
Модел:	NEB-HS-L70E
Дължина:	700	mm

Маркуч за инхалация L
Материали:	TPE
Модел:	NEB-HS-L15E
Дължина:	1500	mm

Комплект приставка за уста
Съдържание:	5	бр.
Материали:	PP
Модел:	NEB-MPSS-78E
Забележки:	поставя	се	в	устата,	за	
да	улесни	инхалацията.

*Лентата	не	е	изработена	от	естествен	каучуков	латекс.

Принадлежности и резервни части

Допълнителни медицински принадлежности
(в рамките на Директивата относно медицинските изделия 
93/42/ЕИО)
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Благодарим	Ви,	че	закупихте	продукт	на	OMRON.	Този	продукт	е	произведен	от	висококачествени	
материали	и	с	голямо	внимание.	Той	е	разработен	така,	че	да	ви	осигури	високо	ниво	на	комфорт,	при	
условие	че	се	използва	и	обслужва	правилно,	както	е	посочено	в	ръководството	за	работа.

Този	продукт	има	3-годишна	гаранция	от	OMRON,	валидна	от	датата	на	покупката.
OMRON	гарантира	за	правилната	конструкция,	изработка	и	материали	на	този	продукт.	В	рамките	на	
гаранционния	период	OMRON	ще	ремонтира	или	подмени	дефектния	продукт	или	която	и	да	е	негова	
дефектна	част,	като	трудът	и	частите	ще	са	безплатни.

Гаранцията покрива единствено продукти, закупени в Европа, Русия и други държави от ОНД, 
Близкия изток и Африка.

Гаранцията	не	покрива	следното:
a.	 Транспортни	разходи	и	рискове	при	транспортиране.
б.		 Разходи	за	ремонти	и/или	дефекти	в	резултат	от	ремонти,	извършени	от	неупълномощени	лица.
в.	 Периодични	прегледи	и	поддръжка.
г.	 Повреда	или	износване	на	принадлежности	или	други	приставки,	различни	от	самото	основно	

устройство,	освен	ако	не	е	изрично	гарантирано	по-горе.
д.	 Разходи,	възникващи	поради	неприемане	на	иск	(тези	ще	бъдат	таксувани).
е.		 Щети	от	всякакъв	вид,	включително	лични,	причинени	случайно	или	поради	злоупотреба.

Ако	се	наложи	гаранционно	обслужване,	моля	да	се	свържете	с	търговеца,	от	когото	сте	закупили	продукта,	
или	с	оторизиран	дистрибутор	на	OMRON.	Вижте	опаковката/листовката	на	продукта	за	адрес	или	се	
свържете	със	специализиран	търговец	на	дребно.	Ако	ви	е	трудно	да	намерите	център	за	обслужване	на	
клиенти	на	OMRON,	посетете	нашата	интернет	страница	(www.omron-healthcare.com)	за	информация	за	
контакти.

Ремонт	или	замяна	в	гаранционния	период	не	поражда	никакво	удължаване	или	подновяване	на	
гаранционния	срок.

Гаранционно	обслужване	ще	бъде	предоставено	само	ако	се	изпрати	целият	продукт,	заедно	с	оригиналната	
фактура/касов	бон,	издаден(а)	на	клиента	от	търговеца.	OMRON	си	запазва	правото	да	откаже	гаранционни	
услуги	в	случай	на	предоставена	неясна	информация.

Комплект защитен филтър
Материали:	ABS/PS
Модел:	NEB-PFS-78E
Забележки:	не	допуска	прах	
и	други	замърсители	във	
въздушния	поток.

Защитен филтър
Съдържание:	5	броя
Материали:	PS
Модел:	NEB-PF-78E
Забележки:	не	допуска	прах	и	
други	замърсители	във	въздушния	
поток.

  

Други допълнителни/резервни части

Гаранция

Принадлежности и резервни части



Производител OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53,	Kunotsubo,	Terado-cho,	Muko,	KYOTO,	
617-0002	ЯПОНИЯ

Представител за 
ЕС

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

Производствена 
база

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka	Factory
1855-370,	Kubo-cho,	Matsusaka-shi,	
Mie,	515-8503	Япония

Филиали

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal	Drive,	Fox	Milne,	Milton	Keynes,	MK15	0DG,	UK
www.omron-healthcare.com

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring	28,	68163	Mannheim,	ГЕРМАНИЯ
www.omron-healthcare.com

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14,	rue	de	Lisbonne,	93561	Rosny-sous-Bois	Cedex,	ФРАНЦИЯ
www.omron-healthcare.com

Произведено	в	Япония




