
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНХАЛАТОР
„МИКРО СОНИК”

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че закупихте инхалатор MICRO SONIC. Чрез купуването на  инхалатор 

MICRO SONIC,  вие сте  избрали едно  новаторско  и  с  високо качество  устройство.  По 

време  на  неговата  разработка,  по-специално  внимание  бе  отделено  на  неговата 

надеждност, лесното и удобно боравене с него. Този продукт бе разработен съвместно с 

респираторен  терапевт  за  успешното  лечение  на  астма,  хронични бронхити,  състояния 

след  пневмонии,  алергии  и  други  респираторни  заболявания.  Преди  да  използвате 

инхалатора  за  първи път,  моля прочетете  внимателно това ръководство .  Ако все още 

имате въпроси относно неговото използване, свържете се с отдел обслужване на клиенти 

PRIZMA на адреса  показан върху опаковката  или в  тази инструкция  за работа.  Ще се 

радваме да ви помогнем.

Ние ви желаем добро здраве и всичко най-добро за в бъдеще.

  

PRIZMA Сърбия
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Мерки за безопасност 

1. Моля, съхранявайте това ръководство на безопасно място.

2.  Устройството  трябва  да  се  използва  само за  целта,  описана  в  това  ръководство,  а 

именно  за  инхалторна  терапия.  Всяка  друга  употреба  се  смята  за  неправилна  и 

следователно  е   опасна;  производителят  не  е  отговорен  за  повреди,  причинени  от 

неправилно,  неточно  или  необосновано  използване  на  устройство  или  в  случай,  че 

устройството е включено в електрически инсталации, които не съответстват на правилата 

за безопасност.

3. От най-голямо значение са следните предпазни мерки: 

-  Не използвайте устройството с обезболяващи вещества,  които се възпламеняват при 

контакт с въздуха или кислород.

- Преди почистване на инхалатора  и/или провеждане на каквато и да било поддръжка, 

разкачете  инхалатора  от  електрозахранването  като  извадите  адаптера  за  ел.мрежа  от 

ел.мрежата или от  адаптер за автомобила от запалката на автомобила .

-  Използвайте единствено  адаптера за ел.мрежа или адаптера за  автомобил, който е 

приложен от производителя.

-  Не използвайте  адаптер със щепсели,  които не са подходящи за  мокра среда,  като 

например баня.

-След употреба винаги изключвайте инхалатора .

4.  Ограничете  употребата  до  30  минути  за  една  процедура,  и   дайте  интервал  от  30 

минути преди да използвате устройството отново.

5.  За  типа,  дозата,  както  и режима на  лекарството,  следвайте  инструкциите  на вашия 

лекар или рехабилитатор.
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 Съдържание на инхалатор MICRO SONIC  

1. Чанта за носене
2. Основен блок

3. Маска за  дете
4.  Маска за възрастен

5. Накрайник за уста
6. Чашка за лекарство

7. Адаптер за ел.мрежа 
8. Адаптер за автомобил
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Как да използвате адаптерите за захранване 

MICRO SONIC може да използва електроенергия по два начина:

- с адаптера за  ел.мрежа

  
(Илюстрация 1)
Подходящ е за използване у дома или в помещения  с електрическите контакти.

1. Поставете адаптера за ел.мрежа,  включете конектора на инхалатора.

2. Уверете се, че напрежението на инсталация съответства на адаптера за  ел.мрежа; то е 

посочено върху етикета с техническа информация върху трансформатора.

• с адаптер за автомобил

(Илюстрация 2)
Тази система е много полезна, тъй като позволява на пациентите , за да се възползват от 

възможността да използват инхалатора  по време на пътувания.

1. Уверете се, че запалката в колата може да доставя  мощност от 15 вата.

2.  Пъхнете  щепсела  в  гнездото  за  запалка  на  автомобила  и  свържете  адаптера  към 

конектора на инхалатора.

Важно: не използвайте инхалатора по време на шофиране.
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Как да подготвите  инхалатора  за използване
1. Моля уверете се, че захранващия  кабел  е изваден.

2. Свалете маската или накрайника за уста от капака на инхалатора.

3. Повдигнете капака на инхалатора заедно с чашката за лекарството  леко нагоре

докато държите двете малки изпъкнали балончета 

(илюстрация 3).

4. Напълнете резервоара за вода или с чешмяна или с дестилирана вода до нивото на 

пластмасовата колона (Илюстрация 4)

5. Внимателно монтирайте обратно чашката за лекарството върху тялото на инхалатора 

(илюстрация 5)

6. Налейте лекарство директно в  мерителната чаша (илюстрация 6).

                               
Илюстрация 4  ниво на водата                                        Илюстрация 5
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      Илюстрация 6     

7. Монтирайте  обратно капака върху тялото на инхалатора (илюстрация 7).

8. В зависимост от избора си, монтирайте или накрайника за уста или на маската към 

капака на инхалатора (Илюстрация 8)

9. Поставете щепсел на  адаптера за ел.мрежа в конектора, който е разположена в лявата 

страна на инхалатора.

10. Включете адаптера за ел.мрежа в електрическия контакт.

11. Натиснете бутона ON (ВКЛ) (лампата за захранване  ще светне) за да започнете

инхалацията.

12. Когато искате да спрете натиснете бутона OFF /ИЗКЛ/

13. Извадете адаптера за ел.мрежа от електрическия контакт.

     

        
Илюстрация 7                             Илюстрация 8
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Вдишване на медикамента

1. Поставете накрайника за уста MICRO SONIC близо до устата си и започнете

вдишването с помощта на бутона отпред. Синята лампа показва, че инхалатора 

функционира правилно.

                          
(Илюстрация 9)                                                                             (Илюстрация 10)

2. При вдишването е важно устройството да стои в изправено положение; това гарантира 

правилната работа  и ефективността на терапията (Илюстрация 10)

3. Вдишвайте медикамента, предписан Ви от вашия лекар.

4.  Когато  медикаментът  в  MICRO  SONIC  започне  да  не  се  подава  постоянно,  това 

означава, че лекарство  свършва.

Продължете  да  го  вдишвате  докато  медикамента  свърши  изцяло;  след  това  
изключете устройството и почистете изделието, както са описано в следващата 
глава. 
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ВАЖНО:
Инхалаторът  може  да  работи  непрекъснато  до  30  минути.  Както  при 

повечето  устройства  за  инхалация,  така   и  при   MICRO  SONIC,  малко 

количество от лекарството ще остане в  резервоара за   медикаменти след 

приключване  на  инхалацията;  това  е  съвсем  нормално.  Количеството  на 

оставащото лекарство - което  се нарича остатък - не може да бъде вдишано. 

Ако не изключите устройството, след инхалация, ще светне червена лампа, 

която предупреждава за възможно прегряване. Веднага трябва да изключите 

устройството.

Червената лампа показва, че автоматичната защита от прегряване е включена 

и,  че  трябва  да  се  изчака  30  минути  преди  да  използвате  устройството 

отново.

Ако  незабавно включете устройството и се опитате да инхалирате, то това 

няма да бъде възможно, защото автоматичната защита от прегряване  ще е 

включена и няма да Ви  позволи да  използвате устройството, докато 30-те 

минути не изтекат (броят се от момента на изключване на уреда).
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Как да почистите и дезинфекцирате инхалатора 

Забележка:  Ако  устройството  не  се  почиства  и  дезинфекцира  правилно  и  често,  
микроорганизмите могат да останат в него и да създадат риск от инфекция. Следните  
елементи  трябва  да  бъдат  почиствани  след  всяка  употреба:  мерителната  чаша,  
накрайника за уста  и маската.

1. Свалете маската или накрайника за уста от инхалатора

2. Повдигане на капака на резервоара за медикаменти.

3. Измийте частите (не на главното устройство!), в топла сапунена вода (Илюстрация 11) 

Изплакнете частите с топла чешмяна вода, за да отстраните остатъците от сапун. По този 

начин могат да се почистват следните аксесоари :

накрайник за уста (1), капак на резервоара за лекарствата(2), държача на мерителната 

чаша (3) и чашка за лекарство (4).

(Илюстрация 11)

1. Накрайник за уста

2. Капак

3. Държач на  чаша

4. Чашка за лекарство 

10



4. Изтръскайте излишната вода от частите и ги оставете да изсъхнат върху  невлакнеста 

кърпа (хартия).

5. Почиствайте на главното устройство (илюстрация 12) като го избършете с 

(навлажнена) марля. Използвайте суха марля за да подсушите основния блок.

Не използвайте летливи вещества, като бензин или разредители.

     (Илюстрация 12)

6. Сглобяване на устройството.

7. Съхранявайте уреда на сухо, чисто място.

Дезинфекция на инхалатора

Всички   части  могат  да  се  дезинфекцират  с  медицински  алкохол.  Потопете  ги   (с 

изключение на главния блок) в 70% етилов алкохол (медицински алкохол). Изчакайте 1 

минута. Изтръскайте излишния алкохол от частите и ги оставете да изсъхнат върху чиста 

кърпа (памучна кърпа).

Предупреждение: Не потапяйте тялото на инхалатора в дезинфекциозни средства.
По този начин могат да се дезинфекцират следните аксесоари :
накрайник за уста (1), капак на резервоара за лекарствата(2), държача на чашката  
за лекарство (3) и чашката за лекарство (4).
Процедурата  по  дезинфекция  трябва  да  се  извърши  преди  използването  на  
инхалатора  за  първи  път  и  след  продължителен  период  на  не  използване  на  
инхалатора.
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Неизправности и  предприемане на  коригиращо действие 

Ултразвуков инхалатор MICRO SONIC не съдържа части, които могат да се обслужват от 

клиентите.  Ако  смятате,  че  вашето  устройство  не  работи  правилно,  преди  да  го  
върнете на доставчика на медицинско оборудване,  откъдето сте го закупили или на  

PRIZMA, моля отделете няколко минути, за да проверите за възможни причини.

Симптоми Възможни причини Коригиращи действия

Устройството не генерира
аерозол

1. Няма захранване към 
устройството

2. Няма вода в резервоара 
за вода

3. Няма разтвор в чашката 
За медикаменти

1. Уверете се, че има
захранване към адаптера 
за ел.мрежа  или към 
адаптера за автомобили

2. Напълнете резервоара с
вода до необходимото
ниво
3. Поставете 
медикамента в чашка за 
лекарство

Количетвото на аерозола
е намаляло (ниско)

1. Чашката за лекарството 
е  износена
2. Недостатъчно ниво на 
водата  в резервоара за 
вода

1. Подменете чашката с 
нова
2. Напълнете резервоара с
вода до необходимото
ниво
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 Ултразвуков инхалатор

Спецификация

Модел: Micro SonicTM
Ултразвукова честота: 2,4 MHz
Скорост на инхалиране : Прибл. 1,0 мл/мин.
Размер на частиците: 1-5 μm
Вместимостта на чашката за медикаменти: 10 мл  максимално
Вместимостта на резервоара за вода: Прибл. 35 мл
Ниво на звука:  < 40 dB
Работно напрежение:  12V DC
Консумация на енергия: 10W
Размери (прибл.): 50 x 50 x 170 mm
Тегло: 250 g

Забележки:
• Ограничете употребата до 30 минути за една процедура, и  дайте интервал от 

30 минути преди да използвате устройството отново.
• Това устройство отговаря на разпоредбите на директивата на ЕС93/42/ЕЕС 

(Директива за медицинско оборудване) и  изисквания на стандарта за EMC 
(електромагнитна съвместимост)  според IEC 60601-1-2.

Да се използва само с Prizma  адаптер:

Модел: PSMA12
Вход: 100-240 V~50/60 Hz/35Wmax
Изход: 12V /2A/24VA
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Аксесоари

Адаптер за ел.мрежа, адаптер  за  автомобил, накрайник за уста, маска, гъвкава тръба, 

чашка за медикамени

Обяснение на символите:

     = Тип B                           = клас II

= Предупреждение: прочетете ръководството за експлоатация внимателно

Производител :

PRIZMA, Kumanovska 8,                                                   

34000 Крагуевац, Сърбия                                                    

www.prizma.co.rs

Вносител за България

„СПА КРЕАТИВ” ООД
Гр. Бургас

Жк”Лазур” бл.107
0895/50 30 57(55)

www.spacreative.bg
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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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