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Details bitte in der Gebrauchsanleitung 
nachlesen und beachten!

For full details, please read and take note of 
the instructions for use.
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Kurzanleitung / Short guide
Details bitte in der Gebrauchsanleitung 
nachlesen und beachten!

For full details, please read and take note of 
the instructions for use.

2 INHALIEREN
Aufrecht sitzen.
Vernebler waagerecht halten.

2 INHALE
Sit in an upright position.
Hold nebuliser handset horizontally.



Details bitte in der Gebrauchsanleitung 
nachlesen und beachten!

For full details, please read and take note of 
the instructions for use.

3 GERÄTE-HYGIENE 

ZU HAUSE

3 DEVICE HYGIENE 

AT HOME

Sofort reinigen
Warmes Wasser, Spülmittel

Clean immediately
Warm water, washing up liquid

Desinfizieren
6 Minuten in Vaporisator desinfizieren oder 
5 Minuten in destilliertem Wasser ausko-
chen.

Disinfect
Disinfect in the steam disinfector for 
6 minutes, or boil thoroughly in distilled water 
for 5 minutes.

Trocknen
An der Luft (ca. 4 Stunden) trocknen.
An einem sauberen, trockenen Ort 
aufbewahren.

Dry
Allow to air dry (for about 4 hours).
Store in a clean, dry place.
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1 VIKTIGA ANVISNINGAR

Läs igenom denna bruksanvisning och 
bruksanvisningarna för medföljande tillbe-
hör noggrant innan användning. Förvara 
den för att slå upp något senare. Om 
bruksanvisningen inte beaktas kan det 
inte uteslutas att patienten eller produkten 
skadas.
Innan behandlingen påbörjas måste 
patienten alltid genomgå en 
läkarundersökning.

Utformning av varningar
I den här bruksanvisningen är säkerhets-
relevanta varningar indelade i risknivåer:
- Risker som utan försiktighetsåtgärder 

kan leda till lätta till medelsvåra skador 
eller till en försämring av behandlingen 
märks med signalordet OBS.

- Allmänna försiktighetsåtgärder som ska 
beaktas vid hantering av produkten för 
att undvika skador på den märks med 
signalordet ANVISNING.

Hantering av 
inhalationssystemet
Kontrollera inhalationssystemet före varje 
användning. Ersätt trasiga, missformade 
och kraftigt missfärgade delar. Skadade 
delar kan försämra inhalationssystemets 
funktion och därmed behandlingen.
Inhalationssystemet får inte tas i drift om 
nätadaptern är skadad, eftersom det 
annars finns risk för kontakt med ström-
förande delar (t.ex. elektrisk stöt).
Beakta därför följande anvisningar:
- För att apparaten ska separeras helt 

från elnätet måste nätadaptern alltid 
dras ut ur nätuttaget.

- Dra inte ut nätadaptern ur nätuttaget 
med våta händer. Det kan utgöra en risk 
för elektrisk stöt.

- Håll kablarna borta från husdjur (t.ex. 
gnagare).

- Använd inte inhalationssystemet i 
explosionsfarliga områden eller i när-
heten av brandfarliga gaser (t.ex. syre, 
lustgas, lättantändliga narkosmedel).

- Inhalera inte under körning (risk för 
olycka). 

Behandling av spädbarn, 
barn och handikappade 
personer
- Barn och personer i behov av hjälp får 

bara inhalera under ständig uppsikt av 
en vuxen. Endast då kan en säker och 
effektiv behandling garanteras. Dessa 
personer bedömer ofta faror felaktigt 
(t.ex. strypning pga kabeln), varför risk 
för skada kan uppstå.

- Produkten innehåller smådelar. Småde-
larna kan täppa till luftvägarna och inne-
bära en kvävningsrisk. Se därför till att 
de förvaras utom räckhåll för barn.

- Nebulisatorerna är bara lämpliga för 
patienter som kan andas själva och är 
vid medvetande. Endast då är en effek-
tiv behandling möjlig och kvävningsrisk 
undviks.
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2 PRODUKTBESKRIVNING

Kontrollera att alla komponenter finns med 
i leveransen. Om inte, kontakta din lokala 
servicepartner (se ”Service och tillverkare” 
på sidan 254).

*)  TouchSpray® Technology made under licence 
from the Technology Partnership PLC
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1 Styrenhet

2 2 kompletta nebulisatorer (inkl. 
aerosolgenerator):

3 Aerosolgenerator*

4 Läkemedelslock (förmonterat), 
bestående av:

4a Lockpackning
4b Lock

5 Läkemedelsbehållare och
5a nebuliseringskammare 

(förmonterad)

6 Inandningsventil

7 Munstycke med
7a utandningsventil (förmonterad)

8 Nebulisatorsladd (anslutning mellan 
styrenhet och nebulisator)

9 AC adapter

9a Bytesadapter (3 st.)

- Transportväska och nebulisatorpåse

- easycare rengöringstillsats för 
aerosolgenerator
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Användning
eFlow®rapid inhalationssystemet är avsett 
för behandling av sjukdomar i luftvägarna 
och lungorna.

Avsedd användning
Inhalationssystemet får endast användas i 
enlighet med vad det är avsett för. 
Användningsfrekvensen kan variera bero-
ende på sjukdomsbilden och läkemedlet 
som används. Nebulisatorn är endast 
avsedd för en användare.

Endast PARI original tillbehör får använ-
das för drift.

PARI Pharma GmbH är inte ansvarigt för 
skador som har orsakats av en olämplig 
eller felaktig användning.

Avsedda patientgrupper
Inhalationssystemet är bara lämpligt för 
patienter som kan andas själva och är vid 
medvetande.
Inhalation med munstycke är det effekti-
vaste sättet att inhalera. Vid detta förfa-
rande får man lägst läkemedelsförlust på 
vägen ner i lungorna. För spädbarn och 
små barn som ännu inte kan inhalera med 
munstycke har PARI motsvarande masker 
som tillbehör.

Läkemedel
Endast godkända inhalationslösningar 
och -suspensioner får användas med 
eFlow®rapid inhalationssystemet. De 
bestäms vanligtvis av läkaren. Beakta 
eventuella inskränkningar i användnings-
informationen för respektive läkemedel.

Livslängd
- Styrenhet: 3–5 år 
- Nebulisator (utan aerosolgenerator): 

1 år 
- Aerosolgenerator: 3–6 månader

Aerosolgeneratorns förväntade livs-
längd är beroende av användningsfrek-
vensen och -tiden. Vid två 
inhalationsbehandlingar som pågår i 
totalt 30 minuter och en desinficering 
per dag är den förväntade livslängden 
upp till 6 månader.

Info:
Styrenheten eBase Controller kan 
även användas för en läkemedels-
specifik nebulisator. Beakta även 
nebulisatorns bruksanvisning.

OBS:
Läkemedel, som är tillåtna för inhalation 
med en läkemedelsspecifik nebulisator, 
får inte användas med en eFlow®rapid 
nebulisator (risk för feldosering).

ANVISNING:
Användningen av andra tillbehör (kompo-
nenter och kablar), som inte ingår i tillver-
karens reservdelsprogram, kan leda till en 
ökad elektromagnetisk strålning eller 
minskat störningsskydd och orsaka en 
funktionsstörning.

OBS:
Använd inte eteriska oljor för inhalation, 
eftersom de kan orsaka en irritation av 
luftvägarna (kraftig hostattack).
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3 FÖRBEREDA EN INHALATION

Information för den första 
användningen
- Använd inte kylskåpskalla läkemedel, 

för att förhindra ev. irritationer vid inha-
lationen pga för kall aerosol.

- Rengör nebulisatorn och aerosolgene-
ratorn före den första användningen (se 
RENGÖRING OCH DESINFICERING, 
sidan 242).

- Controllern kan användas med batte-
rier, laddningsbara batterier eller den 
medföljande nätadaptern ansluten till 
elnätet.

Förbereda controllern

Drift med de bifogade batterierna eller 
vanliga laddningsbara batterier

• Öppna batterifacket genom att lyfta på 
fliken:

• Lägg i batterierna med polerna enligt 
markeringarna:

• Stäng batterifacket.

Drift med nätadapter
Kontrollera att nätadaptern inte är skadad, 
före varje användning. En skadad eller 
defekt nätadapter får inte användas.

• Byt nätadapterns lokala adapter vid 
behov. Se till att adaptern (9a) är 
ordentligt fastsatt i nätdelen:

Info:
Laddning av de laddningsbara batte-
rierna kan inte ske i styrenheten!

Info:
När apparaten används med en 
nätadapter inkopplad på elnätet kan 
batterierna eller de laddningsbara 
batterierna sitta kvar i styrenheten. 
Då förbrukas inte reservenergin i 
batterierna eller de laddningsbara 
batterierna.

9a
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• Anslut nätadaptern till controllerns uttag 
för nätanslutning:

När nätadaptern är ansluten till nätuttaget 
är controllern klar att användas.

Förbereda nebulisatorn

• Öppna nebuliseringskammaren (5a):

• Sätt i aerosolgeneratorn (3).
Den måste fästa ordentligt.

• Lägg i inandningsventilen (6).
Kontrollera samtidigt att de båda ventil-
spjällen sitter rätt. De måste ligga plant.

OBS:
Kontrollera nebulisatorns delar före varje 
användning. Ersätt trasiga, missformade 
och kraftigt missfärgade delar. Skadade 
delar och en felaktigt monterad nebulisa-
tor kan försämra nebulisatorns funktion 
och därmed behandlingen.

Info:
Läkemedelsbehållaren och 
nebuliseringskammaren är redan 
förmonterade.

5a

ANVISNING:
Ta inte på membranet (metalldel, mitten 
på aerosolgeneratorn), för att undvika 
skador.

3

6
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• Stäng nebuliseringskammaren:

• Fäst munstycket (7) på 
nebuliseringskammaren.

• Anslut nebulisatorsladden (8) till con-
trollern och nebulisatorn.

• Fyll läkemedelsbehållaren med ordine-
rad mängd läkemedel.

ANVISNING:
Korrigera inandningsventilens placering, 
om snäpplåset inte kan stängas. 
Den måste ligga plant mot 
nebuliseringskammaren.

Info:
Beakta bruksanvisningen för respek-
tive mask vid inhalation med mask.

7 OBS:
Se till att läkemedel endast fylls på till 
det översta skalstrecket (6 ml). Undvik 
att fylla på för mycket!

Info:
Om flera läkemedel inhaleras i direkt 
anslutning ska alla nebulisatordelar 
spolas av noggrant med kranvatten 
före en ny påfyllning.

8
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• Stäng läkemedelsbehållaren:

• Kontrollera att alla delar sitter ihop och 
att läkemedelsbehållaren är stängd:
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4 GENOMFÖRA EN INHALATION

• Sätt dig avspänt och med rak rygg. 
Detta underlättar inhalationen och 
förbättrar läkemedelsupptagningen i 
luftvägarna.

• Håll nebulisatorn i handen.

• Sätt munstycket mellan tänderna och 
slut läpparna om det, utan att blockera 
den blå utandningsventilen:

• Tryck på knappen ON/OFF på styren-
heten för att påbörja inhalationen:

En felfri funktion visas med en grön LED 
och med en akustisk signal (1 ton).

• Andas in djupt med så lugna andetag 
som möjligt genom munstycket 
och andas sedan ut igen. Du kan ha 
munstycket i munnen även under 
utandningsfasen.
Andas inte genom näsan. Efter konsul-
tation med läkaren kan en näsklämma 
användas.

Paus under inhalationen
Använd pausfunktionen om du måste 
avbryta inhalationen en kort stund:
• Tryck på knappen ON/OFF i ca 

1 sekund.
Pausläget är aktiverat när LED-lampan 
blinkar grönt.

• Tryck på knappen ON/OFF på nytt i ca 
1 sekund för att fortsätta inhalationen.

Vid en längre paus stänger du av 
controllern genom att trycka på knappen 
ON/OFF i ca 2 sekunder.
Så länge det finns tillräckligt med vätska i 
läkemedelsbehållaren kan nebulisatorn 
startas på nytt med knappen ON/OFF.

OBS:
Håll nebulisatorn vågrätt under inhala-
tionen. Ett snett läge kan leda till en 
feldosering. Info:

Det är normalt att aerosol strömmar 
ut genom utandningsventilens 
munstycke under utandning och är 
inget fel. 

Info:
Pausfunktionen kan användas 
fr.o.m. en användningstid på 
5 sekunder.
240 eFlow®rapid - 01/17



sv
Skärmmeddelanden under 
inhalationen
Följande meddelanden visas på skärmen 
under inhalationen:

Avsluta inhalationen
Så snart det inte längre alstras någon 
aerosol är inhalationen avslutad och föl-
jande meddelande visas på skärmen:

Controllern stängs av automatiskt.

• Dra ut nätadapterns stickkontakt ur nät-
uttaget när inhalationen är avslutad.

Start

Under 
inhalationen

Aktiverad 
pausfunk-
tion

Nebulisering vid batteridrift

Nebulisering vid nätdrift

Pausfunktion vid batteridrift

Pausfunktion vid nätdrift

Info:
Nebuliseringstiden kan öka under 
användningen. Detta betyder inte att 
det är något fel på nebulisatorn.

Info:
Beakta att en rest på 1 ml av läke-
medlet blir kvar i läkemedelsbehålla-
ren. Denna rest kan inte nebuliseras 
och måste kastas bort. Detta krävs för 
rätt dosering av läkemedlet och bety-
der inte att det är något fel:

ca 1 ml
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5 RENGÖRING OCH DESINFICERING

Nebulisatorn (inkl. aerosolgeneratorn) 
måste rengöras omedelbart efter varje 
användning och desinficeras en gång om 
dagen.

Förberedelse
Ta isär inhalationssystemet i alla dess 
delar:
• Dra loss nebulisatorsladden från 

nebulisatorn.
• Ta bort munstycket från nebulisatorn.
• Dra försiktigt loss den blå 

utandningsventilen (7a) på 
munstycket (7) ur slitsen.

• Öppna läkemedelsbehållaren och töm 
ut läkemedelsresterna.

• Ta isär läkemedelslocket.
Tryck då ned lockpackningen (4a) och 
ut ur locket (4b).

• Öppna nebuliseringskammaren. 
• Ta bort aerosolgeneratorn.

Tryck då ihop aerosolgeneratorns lås-
klackar lite på sidan:

• Ta bort inandningsventilen från 
• nebuliseringskammaren.

Info:
Utandningsventilen hålls fast av en 
tunn anslutningsflik för att inte 
ramla av. Denna flik får inte tas bort 
från munstycket.

7a

7

4a

4b
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Styrenhet och 
nebulisatorsladd
Rengör ytan på styrenhetens hölje och 
kabeln med en ren, fuktig trasa.

Nebulisator

Rengöring
Rengör nebulisatorn (inkl. aerosolgenera-
torn) omedelbart efter varje användning.
• Lägg alla nebulisatordelar samt 

aerosolgeneratorn ca 5 minuter i varmt 
kranvatten med lite diskmedel. Rör 
nebulisatordelarna lite fram och tillbaka 
i diskvattnet vid kraftig nedsmutsning.

• Skölj av alla nebulisatordelar samt fram- 
och baksidan på aerosolgeneratorn 
noggrant under rinnande kranvatten.

• Alla delar torkar fortare om man skakar 
bort så mycket vatten som möjligt.

• Lägg delarna på ett torrt och rent under-
lag, och låt dem torka helt:

Desinficering
Desinficera nebulisatordelarna och 
aerosolgeneratorn minst en gång om 
dagen, t.ex. i slutet av dagen i anslutning 
till rengöringen (bara en rengjord nebu-
lisator kan desinficeras effektivt).

ANVISNING:
Håll inte styrenheten under rinnande 
vatten och använd inte flytande ren-
göringsmedel. Om vätska kommer in i 
styrenheten kan det leda till skador på 
elektroniken och därmed till en 
felfunktion.
Kontakta den lokala servicepartnern 
omedelbart om det ändå skulle komma 
in vätska i styrenheten.

OBS:
Fukt främjar bakterietillväxten. Kontroll-
era att apparaten har torkat ordentligt 
efter varje rengöring.

ANVISNING:
Använd inte en mikrovågsugn för desin-
ficering av aerosolgeneratorn, eftersom 
skador på produktens delar annars inte 
kan uteslutas.
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Med en i handeln vanlig 
desinficeringsapparat för nappflaskor
• Använd en termisk desinficeringsappa-

rat med en drifttid på minst 6 minuter, 
för en effektiv desinficering. Beakta 
bruksanvisningen för respektive desinfi-
ceringsapparat när det gäller genomför-
andet av desinficeringen, för 
desinficeringsförloppets tidsperiod samt 
nödvändig vattenmängd.

• Därför ska delarna omedelbart tas ut ur 
desinficeringsapparaten efter desinfice-
ringen. Lägg dem på ett torrt och rent 
underlag, och låt dem torka helt.

• Kontrollera nebulisatorns delar efter 
varje desinficering. Ersätt trasiga, miss-
formade och kraftigt missfärgade delar.

Möjligt alternativ: koka i destillerat 
vatten
• Lägg alla delar i kokande vatten i minst 

5 minuter. Använd en ren kastrull och 
destillerat vatten.

• Ta ut delarna ur kastrullen.
• Alla delar torkar fortare om man skakar 

bort så mycket vatten som möjligt.
• Lägg delarna på ett torrt och rent under-

lag, och låt dem torka helt:

• Kontrollera nebulisatorns delar efter 
varje desinficering. Ersätt trasiga, miss-
formade och kraftigt missfärgade delar.

OBS:
En otillräcklig desinficering främjar bak-
terietillväxten och ökar därmed infek-
tionsrisken. Desinficeringen genomförs 
bara effektivt om desinficeringstiden 
som anges för apparaten följs. Slå 
därför inte av apparaten för tidigt. Se 
dessutom till att apparaten är ren och 
kontrollera regelbundet att den 
fungerar.

ANVISNING:
Plast smälter vid beröring med den heta 
kastrullbottnen. Se därför till att ha en 
tillräcklig vattennivå i kastrullen. Där-
med undviks skador på delarna.

OBS:
Fukt främjar bakterietillväxten. Kontroll-
era att apparaten har torkat ordentligt 
efter varje desinficering.
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Möjligt alternativ: kemisk desinficering
I allmänhet är desinficeringsmedel base-
rade på kvartära ammoniumföreningar 
lämpliga för desinficering av nebulisatorn 
inkl. aerosolgenerator.
Se vid val av kemikalierna till att dessa är 
lämpliga för desinficering av medicinska 
produkter med angivna material (se 
”Använda material” på sidan 252).
Beakta desinficeringsmedlets bruksanvis-
ning, särskilt uppgifterna om dosering och 
säker användning.
Denna metod har testats med en 2 %-
Bomix®-plus-lösning (Bode) med använd-
ningstiden 5 minuter.

Förvaring
Förvara nebulisatorn på en torr, dammfri 
plats (t.ex. nebulisatorpåse) mellan 
användningarna, särskilt vid ett längre 
behandlingsuppehåll. 
Packa ned styrenheten, nätadaptern 
och nebulisatorsladden i den bifogade 
förvaringsväskan.

ANVISNING:
Läckande batterier kan orsaka skador 
på styrenheten. Ta därför bort batte-
rierna eller de laddningsbara batterierna 
om inhalationssystemet inte ska använ-
das under en längre tid.
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6 FELSÖKNING

Vissa felfunktioner, som uppstår vid daglig 
drift, kan du själv åtgärda. Följande tabeller 

hjälper dig att hitta och åtgärda orsakerna 
till en felfunktion.

Skärmmeddelande
(blinkar växlande)

Möjlig orsak Åtgärd

Sladdanslutningen 
till styrenheten eller 
sladdanslutningen 
till nebulisatorn har 
brutits.

Kontrollera 
sladdanslutningarna.

Inget läkemedel har 
fyllts på.

Fyll på läkemedel.

Inhalationen avbruten. Fortsätt inhalationen 
genom att starta om 
apparaten (tryck på 
knappen ON/OFF).

Den maximala 
drifttiden per använd-
ning på 20 minuter 
har överskridits.

Fortsätt inhalationen 
genom att starta om 
apparaten (tryck på 
knappen ON/OFF).

Batteri halvfullt. Ha nya batterier till 
hands.

Batteri tomt. Sätt i nya batterier eller 
använd med nätadap-
tern i nätuttaget.
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Fel Möjlig orsak/åtgärd

Controllern kan inte slås på (ingen 
ton, ingen röd eller grön LED). 

- Slå på apparaten genom att hålla knappen 
ON/ OFF intryckt i ca 2 sekunder.

- Är nätkontakten ansluten till nätuttag och 
apparat (vid nätdrift)? 

- Är batterierna eller de laddningsbara batte-
rierna rätt isatta?

- Kontrollera batteriernas och de laddnings-
bara batteriernas laddningstillstånd!

- Kontrollera anslutningen mellan styrenhet 
och nebulisator.

Det alstras inte någon aerosol efter 
att controllern har slagits på eller 
controllern stängs av igen efter några 
få sekunder. 

Har läkemedel fyllts på i 
läkemedelsbehållaren? 

Controllern stängs av, trots att det 
fortfarande finns kvar läkemedel i 
läkemedelsbehållaren.

Om det finns kvar mer än 1 ml i 
läkemedelsbehållaren: 
- Kontrollera batteriernas och de laddnings-

bara batteriernas laddningstillstånd!
- Nebulisatorn hölls inte vågrätt. 

Håll nebulisatorn vågrätt.
- Efter 20 minuter stängs controllern av 

automatiskt. 
Fortsätt behandlingen genom att åter 
trycka på knappen ON/OFF, så att nödvän-
dig läkemedelsdos kan inhaleras.

Info:
Beakta att en rest på 1 ml av 
läkemedlet blir kvar i läkemedels-
behållaren. Denna rest kan inte 
nebuliseras och måste kastas 
bort. Detta är normalt och 
betyder inte att det är något fel. 

Apparaten stängs inte av automatiskt, 
trots att det inte alstras någon mer 
aerosol och det inte finns mer än ca 1 ml 
läkemedel kvar i läkemedelsbehållaren. 

Behandlingen har slutförts och apparaten 
kan slås av med ett tryck på knappen 
ON/OFF.
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Nebuliseringstiden har ökat märkbart. Vid en regelbunden användning av inhala-
tionssystemet ökar nebuliseringstiden. Detta 
är inget fel. Om du dock märker att nebulise-
ringstiden har ökat betydligt kan det ha föl-
jande orsaker:
- Du inhalerar ett annat läkemedel.
- Påfyllningsmängden har ökat.
- Läkemedelsbehållarens lock är inte 

ordentligt stängt.
- Aerosolgeneratorn har inte gjorts ren ome-

delbart efter den sista användningen eller 
är synligt skadad.

- Du använder aerosolgeneratorn längre 
eller oftare än som beskrivs i avsnitt 
Livslängd.

Genomför följande funktionstest på aerosol-
generatorn, om de ovan nämnda orsakerna 
inte är aktuella:
• Fyll på 2,5 ml isotonisk koksaltlösning 

(0,9 %) i läkemedelsbehållaren. 
• Slå på controllern och mät nebuliserings-

tiden, utan att inhalera samtidigt. 
Använd easycare rengöringstillsatsen, om 
nebuliseringstiden är längre än 4 minuter. 
Beakta uppgifterna om användningsfrek-
vensen för easycare rengöringstillsatsen i 
dess bruksanvisning.

• Om nebuliseringstiden efter en användning 
av easycare rengöringstillsatsen fortfa-
rande är längre än 5 minuter ska aerosol-
generatorn bytas ut.

Info:
Den ovan nämnda tidsuppgiften 
gäller endast för 2,5 ml isotonisk 
koksaltlösning (0,9 %).

En stor mängd aerosol strömmar 
ut kontinuerligt från 
läkemedelsbehållaren.

• Kontrollera att nebulisatorn är rätt ihopsatt.
Kontrollera samtidigt att inandningsventi-
lens båda ventilspjäll sitter rätt. De måste 
ligga plant.

Ingen eller bara lite aerosol 
strömmar ut.

Omgivningstemperaturen bör vara minst 
10 °C.
• Vänta tills apparaten har anpassats till den 

lägsta omgivningstemperaturen.

Fel Möjlig orsak/åtgärd
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Kontakta den lokala servicepartnern om en felfunktion fortfarande finns kvar.

Läkemedelslocket kan inte tas bort 
från läkemedelsbehållaren efter 
inhalationsbehandlingen.

Undertrycket i läkemedelskammaren är för 
högt.
• Öppna nebuliseringskammaren och dra lite 

i aerosolgeneratorn för att släppa in luft.
Nu kan locket tas bort utan problem.

Fel Möjlig orsak/åtgärd
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7 KASSERING

De strömförande delarna (t.ex. styren-
heten, kabeln, nätadaptern och batte-
rierna) samt aerosolgeneratorn får inte 
kastas i de vanliga hushållssoporna. 

Kassering av apparatens komponenter 
ska ske enligt nationella föreskrifter.

8 RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR

Beskrivning Art. nr

Nebulisator (inkl. aerosolgenerator) 678G8222

Aerosolgenerator 678B2620

Munstycke 078B3600

PARI munstycke universal (alternativ) 022E3050

AC adapter (100–240 V~, 50/60 Hz) 078B7106

Nebulisatorsladd 178G6009

Bärväska 078E8005

PARI Filter/Ventil Set 041G0500

PARI SMARTMASK® (vuxna) 041G0730

SMARTMASK® Kids (barn fr.o.m. 2 år) 078G5000

SMARTMASK® Baby (spädbarn fr.o.m. 2,5 kg) 078G5026

easycare rengöringstillsats för aerosolgenerator 078G6100
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9 TEKNISKA DATA

Allmänt

Tekniska data för elektromagnetisk kompatibilitet kan på begäran fås i tabellform från 
PARI Pharma GmbH eller på internet, under www.eflowrapid.info.

Klassifikation enligt DIN EN 60601-1

Elektrisk anslutning Nätadapter (REF 078B7106, 
typ FW7555M/12):
Ingångsspänning: 100 V till 240 V~, 
50/60 Hz
Utgångsspänning: 12 V 

Batterier 4x 1,5 V Mignon (AA LR6/Alkaline) 

Laddningsbara batterier 4x 1,2 V Mignon (AA laddningsbara, 
minst 2100 mAh) 

Vikt nebulisator ca 55 g

Vikt eFlow®rapid (inkl. batterier) ca 300 g

Mått nebulisator (B x H x D) 5,0 cm x 6,3 cm x 14,5 cm

Mått styrenhetens hölje H 4,0 cm, Ø 11,6 cm

Min. fyllvolym 2,0 ml

Max. fyllvolym 6,0 ml

TOR (total output rate) a)

a) Mätning med laserdiffraktion (Helos Sympa-Tec) vid 23 °C och 50 % relativ fuktighet. 
Nebuliserat medium: 0,9 % NaCl (4 ml). Inspiratoriskt flöde: 20 l/min.

610 mg/min b)

b) Kan variera beroende på använt läkemedel och använd aerosolgenerator.

MMD (mass median diameter)a) 4,1 μmb) 

RF (massfraktion) < 5 μm a) 69 %b)

Skyddssätt mot elektrisk stöt (nätadapter) Skyddsklass II

Skyddsgrad mot elektrisk stöt från använda delar 
(nebulisator)

Typ BF

Skyddsgrad mot vatteninträngning enligt DIN EN 60529 
(IP-skyddsgrad)

IP 21

Skyddsgrad vid användning i närheten av brännbara 
blandningar av narkosmedel med luft, syre eller lustgas

Inget skydd

Driftsätt Kontinuerlig drift
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Använda material
- Nebulisator: polypropylen, termoplas-

tiska elastomerer, polyoxymetylen
- Munstycke: polypropylen, silikongummi
eFlow®rapid innehåller inga delar av 
naturgummi (latex).

Miljöbetingelser för drift
- Omgivningstemperatur:

+5 °C till +40 °C
- Relativ luftfuktighet i omgivningen:

15 % till 93 % (icke kondenserande)
- Lufttryck: 700 hPa till 1060 hPa

Användningen av apparaten i professio-
nella institutioner för hälso- och sjukvård 
är begränsad till de stationära avdelning-
arna och intensivvårdsavdelningen. Det är 
inte tillåtet att använda apparaten i områ-
den med hög magnetisk eller elektrisk 
strålning (t.ex. i närheten av en magnet-
kamera).
Apparaten är avsedd för hemmabruk samt 
för bruk i offentliga miljöer. Användningen 
på tåg och i flygplan är endast tillåten i 
passagerarutrymmena. Apparaten får 
endast användas med batterier i 
motorfordon.

Förvaring och transport
- Temperatur: –25 °C till +70 °C
- Relativ luftfuktighet i omgivningen:

0 % till 93 % (icke kondenserande)
- Lufttryck: 500 hPa till 1060 hPa

Om apparaten inte ska användas under 
en längre tid ska batterierna eller de ladd-
ningsbara batterierna tas ut.

ANVISNING:
Håll ett minsta avstånd på 30 cm mellan 
en bärbar, trådlös kommunikationsut-
rustning (inkl. dess tillbehör, t.ex. 
antennkabel eller externa antenner) 
och alla delar på inhalationssystemet. 
I annat fall kan det leda till en försämring 
av inhalationssystemets effekt.

ANVISNING:
Controllerns funktion kan försämras 
av kondensfukt. Undvik därför extrema 
temperaturvariationer. Vänta med inha-
lationen tills controllern har anpassat sig 
till omgivningstemperaturen.

Info:
Batterierna kan ha olika hållbarhet 
och kapacitet beroende på kvalitet. 
Drifttiden på ca 90 minuter kan endast 
uppnås med rekommenderade 
batterier (4 st.).
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10 SYMBOLFÖRKLARING

Beakta bruksanvisningen
(bakgrund = blå, symbol = vit)

Växelström

Likström

Artikelnummer

Serienummer

Skyddsgrad för använda delar: typ BF

Apparat i skyddsklass II

Min. och max. omgivningstemperatur

Min. och max. luftfuktighet

Min. och max. lufttryck

CE-märkning: denna produkt uppfyller kraven i direktiven 93/42/EEG 
(medicintekniska produkter) och 2011/65/EU (RoHS).

Den medicintekniska produkten släpptes efter den 13 augusti 2005. 
Produkten får inte kastas i de vanliga hushållssoporna. Symbolen med 
den överkorsade soptunnan visar att delarna måste kastas separat.

Tillverkare
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11 GARANTIVILLKOR

PARI garanterar, under garantitiden på 
två år, att inhalationssystemet vid avsedd 
användning inte uppvisar några material- 
eller konstruktionsfel pga tillverkningen.
Garantin gäller dock inte för förslitningsde-
lar, alltså apparatdelar som utsätts för nor-
malt slitage, t.ex. nebulisator och aerosol-
generator. Garantin gäller inte heller om:
- apparaten inte har tagits i drift eller 

använts på vederbörligt sätt enligt före-
skrifterna i bruksanvisningen.

- skador föreligger, som kan ha orsakats 
av vatten, eld, åsknedslag osv.

- skadan har uppstått pga en felaktig 
transport eller ett fall.

- apparaten har hanterats eller skötts på 
ett felaktigt sätt.

- serienumret på apparaten har ändrats, 
avlägsnats eller på annat sätt gjorts 
oläsbart.

- reparationer, anpassningar eller änd-
ringar på apparaten har gjorts av någon 
som inte är godkänd som behörig av 
PARI Pharma GmbH.

Om det ändå skulle uppstå ett fel kommer 
PARI att byta ut apparaten. Ett byte av 
apparaten kan ske med en likadan eller 
åtminstone en jämförbar modell. Ett byte 
av apparaten ger ingen ny garanti. Ägar-
skapet för alla utbytta gamla apparater 
och delar övergår till PARI. Övriga garan-
tianspråk gäller inte, om de inte är 
lagstadgade.
Kontakta den lokala servicepartnern vid 
garantifrågor. Återförsäljarens original-
kvitto gäller som garanti- och ägarbevis. 
Garantin gäller endast för apparatens för-
sta köpare.

Service och tillverkare

Reparation av apparaten får endast 
utföras av PARI Pharma GmbH eller av 
ett behörigt serviceställe.

Tekniska ändringar förbehålles.
Denna bipacksedel godkändes senast: 
juni 2016

Tillverkare PARI Pharma GmbH
Moosstr. 3
82319 Starnberg
Tyskland

Vid tekniska problem eller frågor om 
apparaten, kontakta:

Lokal servicepartner
Kontakt: www.eflowrapid.info
254 eFlow®rapid - 01/17



©
20

17
 P

A
R

I P
ha

rm
a 

G
m

bH
, 1

78
D

10
07

-B
 0

1/
17

PARI Pharma GmbH
Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany

E-Mail: info@pari.de • www.eflowrapid.info


	eFlow®rapid nebuliser system
	Kurzanleitung / Short guide
	de - Gebrauchsanweisung
	1 WICHTIGE HINWEISE
	Gestaltung von Warnhinweisen
	Umgang mit dem Inhalationssystem
	Therapie von Babys, Kindern und hilfsbedürftigen Personen

	2 PRODUKTBESCHREIBUNG
	Zweckbestimmung
	Bestimmungsgemäßer Gebrauch
	Vorgesehene Patientengruppen
	Medikamente
	Lebensdauer

	3 INHALATION VORBEREITEN
	Informationen für die erste Anwendung
	Vorbereitung des Controllers
	Betrieb mit den gelieferten Batterien oder handelsüblichen Akkus
	Betrieb mit Netzteil

	Vorbereitung des Verneblers

	4 INHALATION DURCHFÜHREN
	Pause während der Inhalation
	Displayanzeigen während der Inhalation
	Ende der Inhalation

	5 REINIGUNG UND DESINFEKTION
	Vorbereitung
	Steuerungseinheit und Verneblerkabel
	Vernebler
	Reinigung
	Desinfektion

	Aufbewahrung

	6 FEHLERSUCHE
	7 ENTSORGUNG
	8 ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR
	9 TECHNISCHE DATEN
	Allgemein
	Klassifikation nach DIN EN 60601-1
	Verwendete Materialien
	Umgebungsbedingungen für den Betrieb
	Lager- und Transportbedingungen

	10 ZEICHENERKLÄRUNG
	11 GARANTIEBEDINGUNGEN
	Service und Hersteller


	en - Instructions for use
	1 IMPORTANT INFORMATION
	Organisation of warnings
	Handling the nebuliser system
	Treatment of babies, children and individuals requiring assistance

	2 PRODUCT DESCRIPTION
	Intended use
	Proper use
	Intended patient groups
	Medications
	Life cycle

	3 PREPARING FOR INHALATION
	Information for the first application
	Preparing the controller
	Operation with the supplied batteries or standard commercial rechargeable batteries
	Operation with the power adapter

	Preparing the nebuliser

	4 PERFORMING INHALATION
	Pausing during inhalation
	Display indicators during inhalation
	End of the inhalation session

	5 CLEANING AND DISINFECTION
	Preparation
	Control unit and connection cord
	Nebuliser
	Cleaning
	Disinfection

	Storage

	6 TROUBLESHOOTING
	7 DISPOSAL
	8 SPARE PARTS AND ACCESSORIES
	9 TECHNICAL DATA
	General
	Classification according to DIN EN 60601-1
	Materials used
	Ambient conditions for operation
	Storage and transportation conditions

	10 EXPLANATION OF SYMBOLS
	11 TERMS AND CONDITIONS OF WARRANTY
	Service and manufacturer


	da - Brugsanvisning
	1 VIGTIG INFORMATION
	Beskrivelse af advarsler
	Håndtering af inhalationssystemet
	Terapi af spædbørn, børn og personer, der har brug for hjælp

	2 PRODUKTBESKRIVELSE
	Anbefalet anvendelse
	Korrekt brug
	Beregnede patientgrupper
	Medikamenter
	Levetid

	3 FORBEREDELSE AF INHALATIONEN
	Informationer for første brug
	Forberedelse af controlleren
	Drift med de medleverede batterier eller gængse genopladelige batterier
	Drift med netdel

	Forberedelse af forstøveren

	4 GENNEMFØRELSE AF INHALATIONEN
	Pause under inhalationen
	Displayets visninger under inhalationen
	Afslutning på inhalationen

	5 RENGØRING OG DESINFEKTION
	Forberedelse
	Styreenhed og forstøverkabel
	Forstøver
	Rengøring
	Desinfektion

	Opbevaring

	6 FEJLFINDING
	7 BORTSKAFFELSE
	8 RESERVEDELE OG TILBEHØR
	9 TEKNISKE DATA
	Generelt
	Klassifikation iht. DIN EN 60601-1
	Anvendte materialer
	Omgivelsesbetingelser for driften
	Opbevarings- og transportbetingelser

	10 TEGNFORKLARING
	11 GARANTIBETINGELSER
	Service og producent


	es - Instrucciones de uso
	1 AVISOS IMPORTANTES
	Clasificación de las palabras de advertencia
	Manejo del sistema de inhalación
	Tratamiento de lactantes, niños y personas que necesitan ayuda

	2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	Finalidad de uso
	Uso previsto
	Grupos de pacientes destinatarios
	Fármacos
	Vida útil

	3 PREPARACIÓN DE LA INHALACIÓN
	Información para la primera inhalación
	Preparación de la unidad de mando
	Funcionamiento con las pilas suministradas o con baterías estándar
	Funcionamiento con fuente de alimentación

	Preparación del nebulizador

	4 INHALACIÓN
	Interrupción de la inhalación
	Indicaciones en pantalla durante la inhalación
	Fin de la inhalación

	5 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
	Preparación
	Unidad de mando y cable del nebulizador
	Nebulizador
	Limpieza
	Desinfección

	Almacenamiento

	6 DETECCIÓN DE FALLOS
	7 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
	8 RECAMBIOS Y ACCESORIOS
	9 DATOS TÉCNICOS
	Generalidades
	Clasificación según DIN EN 60601-1
	Materiales empleados
	Condiciones ambientales de utilización
	Condiciones de transporte y almacenamiento

	10 EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS
	11 CONDICIONES DE GARANTÍA
	Atención al cliente y fabricantes


	fr - Notice d'utilisation
	1 REMARQUES IMPORTANTES
	Conception des avertissements
	Maniement du système d'inhalation
	Thérapie des bébés, enfants et personnes dépendantes

	2 DESCRIPTION DU PRODUIT
	Affectation
	Utilisation conforme
	Groupes de patients prévus
	Médicaments
	Durée de vie

	3 PRÉPARATION DE L'INHALATION
	Informations pour la première utilisation
	Préparation du Controller
	Fonctionnement avec les piles fournies ou les piles rechargeables en usage dans le commerce
	Fonctionnement avec le bloc d'alimentation secteur

	Préparation du nébuliseur

	4 EXÉCUTION DE L'INHALATION
	Pause pendant l'inhalation
	Affichages à l'écran pendant l'inhalation
	Fin de la séance

	5 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
	Préparation
	Unité de commande et câble du nébuliseur
	Nébuliseur
	Nettoyage
	Désinfection

	Conservation

	6 RECHERCHE DES PANNES
	7 ÉLIMINATION
	8 PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
	9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	Généralités
	Classification selon DIN EN 60601-1
	Matériaux utilisés
	Conditions ambiantes pour le fonctionnement
	Conditions de stockage et de transport

	10 SIGNIFICATION DES SYMBOLES
	11 CONDITIONS DE GARANTIE
	Service et fabricant


	it - Istruzioni per l'uso
	1 INDICAZIONI IMPORTANTI
	Organizzazione delle avvertenze
	Utilizzo del sistema di inalazione
	Terapia di neonati, bambini e persone con particolari difficoltà

	2 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
	Finalità del prodotto
	Utilizzo conforme
	Gruppi di pazienti previsti
	Medicinali
	Durata

	3 PREPARAZIONE DELL'INALAZIONE
	Informazioni per il primo utilizzo
	Preparazione del controller
	Funzionamento con le batterie in dotazione o con batterie ricaricabili disponibili in commercio
	Funzionamento con l'alimentatore

	Preparazione del nebulizzatore

	4 ESECUZIONE DELL'INALAZIONE
	Pausa durante l'inalazione
	Indicazioni sul display durante l'inalazione
	Fine dell'inalazione

	5 PULIZIA E DISINFEZIONE
	Preparazione
	Unità di controllo e cavo del nebulizzatore
	Nebulizzatore
	Pulizia
	Disinfezione

	Conservazione

	6 RICERCA DEGLI ERRORI
	7 SMALTIMENTO
	8 PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI
	9 DATI TECNICI
	Informazioni generali
	Classificazione in base alla norma DIN EN 60601-1
	Materiali utilizzati
	Condizioni ambientali per il funzionamento
	Condizioni di conservazione e trasporto

	10 SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
	11 CONDIZIONI DI GARANZIA
	Assistenza e produttore


	nl - Gebruiksaanwijzing
	1 BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
	Vorm van de waarschuwingen
	Omgang met het inhalatiesysteem
	Behandeling van baby’s, kinderen en hulpbehoevende personen

	2 PRODUCTBESCHRIJVING
	Gebruiksdoel
	Beoogd gebruik
	Beoogde patiëntengroepen
	Medicamenten
	Levensduur

	3 INHALATIE VOORBEREIDEN
	Informatie voor het eerste gebruik
	Voorbereiding van de controller
	Werking op de geleverde batterijen of op gangbare accu’s
	Werking op netvoeding

	Voorbereiding van de vernevelaar

	4 INHALATIE UITVOEREN
	Pauze tijdens de inhalatie
	Displayweergaven tijdens de inhalatie
	Einde van de inhalatie

	5 REINIGING EN DESINFECTIE
	Voorbereiding
	Besturingseenheid en vernevelaarsnoer
	Vernevelaar
	Reiniging
	Desinfectie

	Opbergen

	6 OPSPOREN VAN STORINGEN
	7 VERWIJDEREN
	8 ONDERDELEN EN TOEBEHOREN
	9 TECHNISCHE GEGEVENS
	Algemeen
	Classificatie conform DIN EN 60601-1
	Gebruikte materialen
	Omgevingsomstandigheden voor het gebruik
	Opslag- en transportvoorwaarden

	10 VERKLARING VAN TEKENS
	11 GARANTIEVOORWAARDEN
	Service en fabrikant


	no - Bruksanvisning
	1 VIKTIG INFORMASJON
	Utforming av advarselsmeldinger
	Bruk og håndtering av inhalasjonsutstyret
	Behandling av spedbarn, barn og hjelpetrengende

	2 PRODUKTBESKRIVELSE
	Bruksområde
	Forskriftsmessig bruk
	Aktuelle pasientgrupper
	Medikamenter
	Levetid

	3 FORBEREDE INHALASJONEN
	Informasjon før første gangs bruk
	Klargjøre kontrollenheten
	Drift med de medfølgende batteriene eller vanlige, oppladbare batterier
	Drift med adapter

	Klargjøre forstøveren

	4 SLIK INHALERER DU
	Pause under inhalasjonen
	Skjermmeldinger under inhalasjonen
	Avslutte inhalasjonen

	5 RENGJØRING OG DESINFEKSJON
	Forberedelse
	Kontrollenhet med forstøverkabel
	Forstøver
	Rengjøring
	Desinfeksjon

	Oppbevaring

	6 FEILSØKING
	7 AVFALLSDISPONERING
	8 RESERVEDELER OG TILBEHØR
	9 TEKNISKE DATA
	Generelt
	Klassifikasjon i samsvar med DIN EN 60601-1
	Anvendte materialer
	Miljøbetingelser for bruk
	Betingelser for lagring og transport

	10 SYMBOLFORKLARING
	11 GARANTIBETINGELSER
	Service og produsent


	pt - Manual de instruções
	1 INDICAÇÕES IMPORTANTES
	Advertências
	Manuseamento do sistema de inalação
	Terapia em bebés, crianças e pessoas fragilizadas

	2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	Indicações de uso
	Utilização adequada
	Grupos de pacientes previstos
	Medicamentos
	Durabilidade

	3 PREPARAR A INALAÇÃO
	Informações para a primeira utilização
	Preparação do Controller
	Funcionamento com as pilhas fornecidas ou com acumuladores comuns
	Funcionamento com unidade de alimentação

	Preparação do nebulizador

	4 EFETUAR A INALAÇÃO
	Pausa durante a inalação
	Imagens do visor durante a inalação
	Fim da inalação

	5 LIMPEZA E DESINFEÇÃO
	Preparação
	Unidade de comando e cabo do nebulizador
	Nebulizador
	Limpeza
	Desinfeção

	Armazenamento

	6 LOCALIZAÇÃO DE ERROS
	7 ELIMINAÇÃO
	8 PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS
	9 DADOS TÉCNICOS
	Generalidades
	Classificação de acordo com a norma DIN EN 60601-1
	Materiais utilizados
	Condições ambientais para a operação
	Condições de armazenamento e transporte

	10 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS
	11 CONDIÇÕES DE GARANTIA
	Assistência e fabricante


	sv - Bruksanvisning
	1 VIKTIGA ANVISNINGAR
	Utformning av varningar
	Hantering av inhalationssystemet
	Behandling av spädbarn, barn och handikappade personer

	2 PRODUKTBESKRIVNING
	Användning
	Avsedd användning
	Avsedda patientgrupper
	Läkemedel
	Livslängd

	3 FÖRBEREDA EN INHALATION
	Information för den första användningen
	Förbereda controllern
	Drift med de bifogade batterierna eller vanliga laddningsbara batterier
	Drift med nätadapter

	Förbereda nebulisatorn

	4 GENOMFÖRA EN INHALATION
	Paus under inhalationen
	Skärmmeddelanden under inhalationen
	Avsluta inhalationen

	5 RENGÖRING OCH DESINFICERING
	Förberedelse
	Styrenhet och nebulisatorsladd
	Nebulisator
	Rengöring
	Desinficering

	Förvaring

	6 FELSÖKNING
	7 KASSERING
	8 RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR
	9 TEKNISKA DATA
	Allmänt
	Klassifikation enligt DIN EN 60601-1
	Använda material
	Miljöbetingelser för drift
	Förvaring och transport

	10 SYMBOLFÖRKLARING
	11 GARANTIVILLKOR
	Service och tillverkare





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d00650064002000640065006e0020006d0069006e0064007300740065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e0020006d00ed006e0069006d006100200079002000730069006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e0074007300200050004400460020006100760065006300200075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002c002000730061006e007300200069006e0063006f00720070006f0072006500720020006c0065007300200070006f006c0069006300650073002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0069006e0069006d006100200065002000730065006e007a00610020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200065006e0020006700650065006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e00200066006f006e00740073002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006d0069006e0069006d0075006d002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020006d00ed006e0069006d006100200065002000730065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f00690073007300610020006f006e0020007000690065006e00690020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002c002000650069006b00e400200061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e00200066006f006e007400740065006a00610020006f006c0065002000750070006f00740065007400740075002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006c00e400670073007400610020006d00f6006a006c006900670061002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020007500740061006e00200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d006900740020006d0069006e0069006d0061006c00650072002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e006700200075006e00640020006f0068006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e0067002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d006900740020002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [297.638 842.000]
>> setpagedevice


