Lathund:
Inhalera med nebulisatorn PARI LC

SPRINT ®

Följ alltid nebulisatorns och kompressorns bruksanvisningar. Där finns en detaljerad beskrivning. Dessa
medföljer apparaterna. Vid förlust kan bruksanvisningen laddas ner från www.activecare.se eller
beställas på 031-91 75 25.
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Tvätta alltid händerna noga
före varje inhalering.

Anslut munstycke eller
mask.

Vid användning av en
BABYmask, använd BABYvinkeln. Rikta in masken
utifrån hur babyn ligger.

Koppla ihop nebulisator
och kompressor med
anslutningsslangen. Anslut
kompressorn till elnätet.
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Öppna locket.

Fyll på inhalationslösning
och stäng locket.

Sitt upprätt och avslappnat.
Slå på apparaten.

Ta munstycket mellan
tänderna och låt läpparna
sluta tätt om munstycket.
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Håll nebulistorn upprätt.
Masken måste sluta tätt.

Andas in långsamt och djupt
genom munstycket/masken.
Andas sedan ut långsamt
och fullständigt.
Ett förändrat ljud från
nebulisatorn signalerar att
inhalationen kan avslutas.

Stäng av apparaten. Ta av
nebulisatorn från slangen.
Vid ev. kondens i slangen se
komplett bruksanvisning.

Ta ur kontakten från
vägguttaget.
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Lathund: Hygien och underhåll
av PARI LC SPRINT ® nebulisatorer – för hemmabruk
Följ alltid nebulisatorns och kompressorns bruksanvisningar. Där finns en detaljerad beskrivning. Dessa
medföljer apparaterna. Vid förlust kan bruksanvisningen laddas ner från www.activecare.se eller
beställas på 031-91 75 25.
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Gör följande efter varje användning:
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Rengöring
Plocka isär nebulisatorn.
Rengör med varmt vatten och lite
diskmedel.
Spola alla delar noggrant under
rinnande vatten.

Desinfektion
Kokas i en tillräcklig mängd vatten
(15 minuter)

Torkning
Lägg delarna på en torr, luddfri
duk.

eller
I vaporisator (ångdesinfektor,
egentligen för nappflaskor).
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Förvaring
Förvara delarna på en torr
och dammfri plats.

Underhåll: minst en gång per år
Byt luftfilter, nebulisator och anslutningsslang (PARI årsförpackning).
Byt tidigare om rengöring ej kan ske eller vid skada.

Active Care Sverup AB
Uggledalsvägen 47
427 40 Billdal
Tel: 031-91 75 25
Fax: 031-97 75 05
E-post: info@activecare.se
Internet: www.activecare.se
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