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ЛИПСА НА ОТГОВОРНОСТ

Моля отбележете, че PRIZMA не носи отговорност за следното: 

1. Възникване на проблеми и/или щети, причинени от поддръжка и/или ремонт проведени от 
други освен от PRIZMA или упълномощени от PRIZMA дилъри . 
2.  Проблеми  и/или  увреждания  на  продукт  на  PRIZMA,  причинени  от  продукт  на  друг 
производител. 
3.  Проблеми  и/или  щети,  причинени  от  поддръжка  и/или  ремонт  с  помощта  на  резервни 
част(и) не са разрешени от PRIZMA. 
4. Проблеми и/или повреди, причинени в резултат на несъблюдаване на бележките относно 
безопасността или метода на работа, посочен в настоящото ръководство. 
5. Отклонение от условията за работа на продукта, които са упоменати в тази инструкция за 
работа, включително и източника на захранване и монтажната среда. 
6. Проблеми и/или повреди, причинени в резултат на промяна и/или неправилен ремонт на 
продукта. 
7. Повреда и/или щета, причинена от природни стихии като пожар, земетресение, наводнение 
или удар от мълния. 

1.  Съдържанието  на  това  ръководство  подлежи  на  промяна  с  цел   подобряване  без 
предизвестие. 
2. Съдържанието на това ръководство е изготвено с грижа и внимание. Въпреки това, ако 
намерите  пропуск  или  грешка,  моля  да  информирате  местния  PRIZMA представител  или 
дилър. 

3. Забранено е да копирате всички или част от това ръководство за работа без разрешение 
от PRIZMA . Освен ако не използвате ръководството за лични (корпоративни) цели, не 
се разрешава да го използвате без разрешение от  PRIZMA в съответствие със закона за 
авторското право.
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Бележки относно безопасността
Предупредителните  знаци  и  моделите  икони,   показани  тук,   са  изброени  за  да  можете  да 
използвате  този  продукт  безопасно  и  правилно,  както  и  за  предотвратяване  на  риска  от 
нараняване на вас и други лица. 
 Иконите и значенията са както следва: 

Предупредителен знак Съдържание 

Предупреждение

Показва въпросите, където възможността от смърт или тежки телесни 
наранявания могат да възникнат в резултат на неправилна работа. 

Внимание

Показва въпросите, където възможността от смърт или тежки материални 
увреждания могат да възникнат в резултат на неправилна работа. 

*Под материални щети се взима в предвид широк спектър от повреди свързани с вашата къща, 
стоки за домакинството, домашни животни и домашни любимци. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ОБЩИ СЪВЕТИ
СЪСТАВ НА ПРОДУКТА

Не използвайте устройството за други цели освен за инхалация. 
Не използвайте никакви части освен аксесоарите или допълнителните части от тях, 
изброени в това ръководство. 
Не пълнете чашата за лекарство с повече от 150 мл лекарство или по-малко от 5 мл. 

• На устройството може да инхалира. 
Не местете на устройството, докато има лекарство  в устройството. 
Не блокирайте вентилационните отвори в задната част на инхалатора. 
Поставете инхалатора върху стабилна и равна повърхност по време на работа. 
Не го подлагайте на силни шокове или  изпускайте  основния блок. 
Не огъвайте тръбата за вдишване. 

• Медикаментът могат да да се задържи в тръбата и степента на инхалиране може да 
намалее. 

Не вдишвайте от  тръбата за инхалация, ако основното устройство е на по-високо място от 
главата ви. 

• На лекарството може да разсипе върху лицето или дрехите ви. 
Внимавайте да не повредите вибратора при почистване на  резервоара за вода в основния 
блок. 
Не дезинфектирайте устройството чрез кипване в микровълнова фурна. 
След почистване и дезинфекция на частите, сглобете ги, когато те са напълно сухи. 
Не забърсвайте основния блок с летливи химични вещества, такива като бензин или 
разредители. 
Въпреки, че инхалаторът  отговаря на разпоредбите на директива за EMC 
(електромагнитна съвместимост), използването му следва да се избягва в близост до други 
електрически устройства. 
Не допускайте деца без родителски контрол  или немощни лица да използват 
устройството. 

Техническо обслужване 
Преди да използвате устройството, уверете се, че основния блок работи нормално и безопасно. 
Как да се справим с повреди или аварии 
Ако в оборудването се появи грешка, незабавно да се вземат следните мерки: 
1) Изключване устройството  и извадете  куплунга на захранването от електрическия контакт. 
2) Напишете бележка " Повредено -  не използвайте" върху основния блок, така че да не се 
използва. 
3 Обърнете се към магазина, от който сте закупили устройството или към най-близкия PRIZMA 
дилър. 
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СЪСТАВ НА ПРОДУКТА

1 - тяло на инхалатора          9 - капак на чаша за лекарство  
2 - чувствителен на допир екран        10 - резервоар за вода 
3 - хващачи        11 - главен прекъсвач 
4 - лост за фиксиране на капака на чашката за лекарство       12 - предпазители 
5 - бактериален филтър        13 -вход захранващ кабел 
6 - капак на филтър        14 - тръба за източване 
7 - държач на чаша на лекарство        15 - държач на маркуч за вдишване 
8 - чашка за лекарство 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Принципи на работа   

1) Профисоник предава  енергията на ултразвуковите вибрации от  вибратор, 
разположен на дъното на резервоара за вода във водата. 

2) Ултразвуковата вибрация се предава към лекарството в чашката през вода в 
резервоара за вода. 

3) Ултразвуковата вибрация разпръсква лекарството от чашката (като фонтан) и то 
приема формата на аерозол. 

4) Въздухът от вентилатора носи това, готово за инхалация лекарство, извън чашката за 
лекарство. 

Характеристики  на продукта 

1. На LCD дисплея лесно се следи  въздушния обем, нормата на инхалиране, 
настройката на времето, времето и местоположението на грешката. Осветлението отзад 
позволява дисплея да се вижда на тъмно. 

2. Повърхността на дисплея е чувствителна на допир. Това позволява лесна 
интерактивна експлоатация на продукта. Устройството притежава зумер за 
предупреждение. Зумерът издава  звуков сигнал, когато се зададат някои от командите 
на дисплея. 

3. Зумерът издава  звуков сигнал, когато възникне грешка  или времето, което за което е 
настроена инхалацията приключи. 

4. Чрез използването на сензорния дисплей параметрите за инхалация могат да се 
настроят лесно и бързо. Устройството може да работи с няколко инхалационни терапии 
чрез използването на различни допълнителни части. 
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КАК ДА ПОДГОТВИМ  ИНХАЛАЦИЯТА
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11. Описание на иконите на LCD екрана 
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КАК ДА ИНХАЛИРАМЕ

Устройството  се  задейства  чрез  натискане  командни  бутони  на  LCD  екрана.  Ако  LCD  се 
докосне в областите  на някои от командните бутони, устройството ще издаде кратък звук. По 
този начин потребителят не е само осезаемо, но също така и звуково ще усеща  работата му. 
ЗАБЕЛЕЖКА: За дълга и безпроблемна работа моля, не докосвайте LCD екран с върха на 
пирони или остри предмети, а само с върха на пръстите си. Устройството може да приеме 
две последователни натискания на LCD екрана само ако времето между двете натискания 
е по-дълго от 200 милисекунди, т.е. то не може да приема бързи команди. 
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1. За да настроите началото на лечението 
Устройството  е  снабдено  с  батерия,  така  че  то  да  може  да  работи  дори  когато   е 

изключено от мрежата. За да настроите времето натиснете бутона . Нов екран ще се 

появи на LCD дисплея. Натиснете бутона  . Той ще смени цвета на  . Времето 
може да се настройва чрез бутоните " +" и " - ". Ако задържите бутоните " +" или " -" за 
дълго време, времето ще се промени автоматично. След настройката  натиснете бутона 

. Главната страница ще се появи отново и трябва да видите текущото време в 
долната част на екрана. 
2. За да зададете продължителността на лечение 

Натиснете бутона . Той ще смени цвета си на . Продължителността на терапията 
може  да  се  настрои  чрез  натискане  на  бутона  "  +"  или  "  -  ".  Максимална 
продължителност  на  лечението  е  99  минути.  Продължителността  на  терапията  се 
показва в дясната част на бутона. 
3. За да настроите нормата на инхалиране 

Натиснете бутона  . Той ще смени цвета си  на . Нормата на инхалиране може 
да се настрои чрез натискане на бутона "  +" или "  -  ".  Скоростта на инхалиране се 
показва от дясната страна на бутона като графика. 

Ако  графичният  индикатор  показва  най-малката  скорост  на  инхалация  и 

бутон " -" се натисне още веднъж, вместо символа  , ще се покаже иконата  . 
Това  означава,  че  устройството  е  регулирано  за  инхалиране  на  малки  дози  от 
медикамента  (дози  по-малки  от  5  ml).  Продължителността  на  лечението  изчезва  от 
екрана, поради вдишване на малки дози от лекарството и ще остане така докато цялото 
количество не се инхалира. В този режим курса на инхалация  може да се настрои на  
един от осемте нива. 
Възможно да се излезе от режим на малки дози лекарство чрез натискане на бутона " +" 
докато не се напълни графиката и след това още веднъж се натиска бутона " +". 
4. За да настроите обема на въздуха 

Натиснете бутона . Той ще смени цвета си  на  . Обемът на въздуха може да се 
настрои чрез натискане на бутона " +" или " - ". Обемът на въздуха се показва от дясната  
страна на бутона като графика. 
5. Започване на терапията 

Натиснете бутона  .  Терапия ще започне,  ако има достатъчно вода в резервоара за 
вода, капака на чашката за лекарство е монтиран и устройството не е прегряло. След 

началото на терапията бутона ще се промени формата си на , и бутона  на . 
Ако  се  избере  терапия  с  голяма  доза  лекарство,  продължителността  на  лечението 
започва с обратно броене. След като изтече времето на терапията инхалацията ще спре и 
ще прозвучи уведомителен сигнал. 
Възможно е да се регулира нормата на инхалиране по време терапията. Не е възможно 
да се регулира продължителността на терапията и режима на инхалиране  (малки или 
големи дози лекарство). 
Ако нивото на водата в резервоара е ниско, капакът на чашката за лекарство не е на 
място или уредът е прегрял, терапията няма да стартира и на дисплея ще се покажат 
снимки за грешка. 
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Капакът на чашката за 
лекарство липсва или 
не е поставен правилно 

                    Ниско ниво на 
водата

                       Прегрял 
инхалатор 

След корекция на грешките,  натиснете бутона  и започнете терапията отново. 
Ако уредът е прегрял  необходимо е да го изчакате да се охлади.  Натиснете бутона 

 и започнете отново терапия. 

6. Поставяне на терапията в пауза 

Терапия може да бъде спряна временно чрез натискане на бутона  .  Той ще смени 

формата  си  на  .  Инхалацията  и   обратното  броене   ще  спрат  (терапия  с  голяма 
лекарствена доза). 
Терапия  може  да  продължи  във  всеки  един  момент  с  натискане  на  същия  бутон. 
Продължителността на терапията ще се отброява от текущата стойност. 

7. Прекратяване на терапията 

Терапия може да бъде прекъсната във  всеки един момент с натискане на бутон . 

Основния  екран  ще  се  появи  на  LCD  дисплея.  Последно  настроените  точки  за 

въздушния  обем  и  нормата  на  инхалация   ще  се  изпишат.  Продължителността  на 

терапията ще се върне в началната стойност
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СЛЕД ИНХАЛАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При сглобяване на почистените, дезинфекцираните и подсушени 
части, не докосвайте  с ръце местата, където е лекарство и 
откъдето то преминава  за да предотвратите възможно заразяване. 
Не осъществявайте контакт с вибратора, докато захранващият 
щепсел е включен в електрически контакт. 
·         Вие може да пострадате от токов удар или да се нараните.
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КАК ДА СЕ ГРИЖИТЕ ЗА ПРОДУКТА

Как да се грижите за бактериалния филтър
Бактериалният филтър трябва да се смени след 50 часа работа или по-малко, ако той се замърси 

или запуши (замърсен въздух).
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ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
 
Почистване на инхалатор 
 Избърсвайте  всякакви  замърсявания  от  повърхността  на  тялото  на  инхалатора   с 
влажна, кърпа за еднократна употреба. 
Останалите части и принадлежности могат да се мият в разтвор с 
мек почистващ препарат,  в топла или гореща вода. 

ОБЩИ СЪВЕТИ
• Не забърсвайте основния блок с летливи химични вещества, 

такива като бензин или разредители. 
• На увреждайте  повърхността на вибратора. 

Дезинфекция на инхалатора 
За  дезинфекция  използвайте  дезинфектанти  за  повърхности.  От  съображения  за 
съвместимост на материалите използвайте дезинфектанти на основа на: 

• Алдехиди 
• Кватернерни амониеви съединения 
• Алкохол. 

До повреда на части от инхалатора може да се стигне, ако дезинфекцията е проведена с 
материали на основа на: 

• Фенол 
• Съединения, съдържащи алкил амини 
• Съединения освобождаващи халоген 
• Продукти освобождаващи кислород 
• Силни органични киселини. 

Дезинфекция чрез забърсване 
Повърхности на инхалатора  и аксесоари: 

• Забършете с кърпа за еднократна употреба и бутатон 10 F, например. 
• Спазвайте инструкциите на производителя. 
• Не позволявайте течност да попадне в инхалатора. 

Дезинфекция с дезинфектант 

Не потапяйте инхалатора в дезинфектант. 
Държача  на  чашата  за  лекарство,   капака  на  чашата  за  лекарство,  уплътнението  на 
чашата за лекарство, тръбата за вдишване, накрайника за уста и маските за инхалация 
могат да бъдат дезинфекцирани чрез потапяне в дезинфектант. 
Различните  дезинфектанти  имат  различни  антибактериални  действия.  Следвайте 
ръководството за експлоатация и бележките на всеки дезинфектант. 
Необходимата продължителност на  потапяне на частите в дезинфектант зависи от  вида 
на използваните дезинфектанти. Въпреки това, от 30 до 60 минути или повече е най-
често срещаната продължителност. 
След  потапянето  на  частите,  измийте  ги  с  достатъчно  вода  и  ги  подсушете  добре. 
Внимателно  съхранявайте частите, така че те да не се заразят отново. 
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Ако се използва оцветен  дезинфектантен разтвор като Hibitane, някои части могат да се 
обезцветят при многократната му употреба. Това обаче, не засяга техните инхалиращи 
свойства. 

Дезинфекция с влажна топлина 
Не дезинфектирайте инхалатора с влажна топлина. 
Само капака за лекарство на чашката, уплътнението на капака на чашката за лекарство и 
тръбата за инхалация могат да се дезинфекцират с влажна топлина. Дезинфекцирайте с 
влажна топлина (93 °C /  10 минути) за почистване и дезинфекция на камерата,  като 
използвате само препарат  .  

Стерилизиране 
Не стерилизирайте инхалатора. 
Само капака за лекарство на чашката, уплътнението на капака на чашката за лекарство и 
тръбата за инхалация  могат да се стерилизират на гореща пара при температура 125 °C 
в горещ паров стерилизатор.  

Дезинфекция/почистване у дома 
Държача  на  чашката  за  лекарство,  капака  на  чашката  за  лекарство,  чашката  за  лекарство, 
маркуча за инхалация и накрайника за уста: 

• Почиствайте в гореща вода с препарат. 
• Старателно изплаквайте от препарата под течаща вода, и изтръсквайте излишната вода. 
• Позволете на всички части напълно да изсъхнат. 
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РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблеми Къде да търсим Как да поправим 
Дисплеят не свети. Щепселът  включен ли е 

безопасно в електрически 
контакт?

Включете безопасно захранващия 
щепсел в електрическия контакт.

След стартиране на 
инхалаторът показва 
ниско ниво на водата

Нивото на водата в работната 
камера изравнено с плаващия 
бутон?

Напълнете с вода до обозначението в 
работната камера.

След стартиране на 
инхалацията, 
устройството показва 
липсващ капак

Чашката за лекарството 
правилно ли е поставена в 
основното устройство? 
Капака на вентилатора 
отворен ли е?

Поставете правилно капака на чашката 
за лекарство.Затворете правилно 
капака.

След стартиране на 
инхалацията, 
устройството показва 
прегряване

Вентилационните отвори в 
долната част на инхалатора 
блокирани ли са?

Премахване на пречките от отворите. 
Изчакайте докато уреда изстине.

Уредът не инхалира.

Чашката за лекарството 
правилно ли е поставена в 
основното устройство?

Поставете правилно  чашката за 
лекарство.

Количеството на лекарството 
в чашката е твърде много?

Намалете количеството на лекарството 
до по-малко от 150 мл.

Тръбата за инхалация огъната 
ли е и събрало ли се е 
лекарство в маркуча?

Оправете прегънатия маркуч и изсипете 
събралото се лекарство.

Нормата на 
инхалиране е  ниска. 

Нормата на 
инхалиране е 

намалена.

Количеството на лекарството 
в чашката твърде малко ли е?

Увеличете количеството на лекарството 
до повече от 5 мл.

Количеството на лекарството 
в чашката твърде много ли е?

Намалете на количеството на 
лекарството до по-малко от 150 мл.

Стойността на нормата на 
инхалиране е зададена 
прекалено ниска?

Увеличете скоростта на инхалиране 
чрез натискане на " +" бутон на 
дисплея.

Стайната температура и/или 
температурата на водата 
твърде ниска ли е?

Устройството да се остави да работи 
без медикаменти за около 4 минути, и 
след това го използвайте.

Чашката за лекарство 
замърсена ли е?

След почистване на чашката за 
лекарство  с почистващ препарат, 
измийте обилно под течаща вода преди 
да я използвате.

Бактериалният филтър 
задръстен ли е?

Подменете бактериалния филтър с нов.

Инхалацията  е 
нестабилна

Количеството на лекарството 
надвишава ли 150 мл?

Намалете на количеството на 
лекарството до по-малко от 150 мл.

Обемът на въздуха и нормата 
на инхалиране настроени ли 
са на максимално ниво, 
когато количеството 
лекарство е 150 мл?

Регулирайте на нормата на инхалиране.

Ако устройството не  работи нормално след предприемане на  посочените  по-горе мерки,  не 
докосвайте  вътрешния  механизъм,  а  се  консултирайте  с  магазина,  от  който  сте  закупили 
устройството или с най-близкия дилър на PRIZMA. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Технически данни 
Това устройство отговаря на разпоредбите на директива 93/42/ЕЕС (Директива за медицинско 
оборудване).
Име на продукта Prizma ултразвуков инхалатор 

Модел : PROFISONIC 
Продуктов клас: IIa 
Източник на захранване : 100-240 V~, 50-60 Hz 
Консумация на мощност : 55VA 
Предпазител : 2 X T2А L250V 
Клас на електрическата защита : I, Тип B 
Електрическа емисия : EN 60601-1-2 съвместими 
Звуково ниво на шума : < 35 dBA 
Ултразвукова честота: 1,7MHz 
Скорост на инхалиране *: 0 - 3 ml, регулируем 
Размер на частиците: 0.5 - 5 mM 
Обем на въздуха : Максимално 20 л/мин. 
Количество на охлаждащата вода : 300 Мл 
Капацитет на чашката за лекарство : 150 мл (мин.  5 мл) 
Резервна батерия за часовник за 
реално време :

CR2032, 3V 

Външни размери : 260 (Ш) x 250 (H) x 200 (Д) мм 
Тегло на основния блок : 1,8 kg 
Условия на работа : 15 - 40 °C (59 - 104 °F), 30 - 85% RH 

Условия за съхранение : 0 - 45°C (32 - 113°F), 30 - 85% RH 

Приложени аксесоари : Тръба за инхалация(85 см), 1 маска за 
дете, 1 маска за възрастен, 1 
бактериален филтър, накрайник за уста, 
3 чаши за лекарство, захранващ кабел, 
инструкции за експлоатация (с 
гаранцията). 

Експлоатационен живот на продукта 
:

7 Години 

* Зависи от използваните лекарства. 
- Спецификациите и вида подлежат на промяна без предизвестие 
Символи: 

 - Клас на електрическата защита Тип B 

 = Предупреждение: прочетете ръководството за експлоатация внимателно 

 1304 
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Производител : PRIZMA D. O. O. 
Kumanovska 8 
34000 Крагуевац, Сърбия 
Представител на ЕС: GRAJSKA ВРАТА d.o.o. , 

Šmiklavž 3а,3342 Gornji Grad, Словения

Вносител за България
„СПА КРЕАТИВ” ООД

Гр. Бургас
Жк”Лазур” бл.107

0895/50 30 57(55)
www.spacreative.bg

Гаранционни условия 

Гаранцията не покрива нито едно от следните:

-  опаковката

- щети от какъвто и да е вид, включително и лични причинени случайно или в следствие на 

неправилна употреба.

В  рамките  на  гаранционния  срок  PRIZMA  ще  извърши  проверка  и  пълен  ремонт  или  ще 

подмени устройството в рамките на 5 дни от датата на получаването му от клиента.

Уредът  ще  бъде  заменен  само  ако  се  придружава  от  оригинална  платежен   документ. 

Гаранцията не е валидна, ако гаранционната карта не е попълнена и подпечатана в момента на 

продажбата.

Този продукт получава гаранция от  PRIZMA за период от 24 месеца от датата на покупка.

Гаранцията не може да бъде използвана в следните случаи:

- ако  не спазвате ръководство 

- ако сам отворете главния блок на устройството

- ако ремонтът е извършен от неупълномощено лице

Всички  разходи за доставка от нашата централа се поемат от самия клиент.
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Резервни части 
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