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Bruksanvisning 

MESH-NEBULISATOR  
 Avsedd användning: 

Denna apparat utnyttjar en effektiv

mesh-teknik som sprayar flytande

läkemedel i aerosolform direkt

till patienten för inandning. 

 
 Avsedda användare: 

Vuxna och pediatriska patienter som lider 

av astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) som emfysem och kronisk bronkit 

eller andra andningssjukdomar som 

kännetecknas av försämrat luftflöde. 

 

 

 

 

 

� Tack för att du köpte denna produkt. Läs bruksanvisningen noga före 
användning för att produkten ska användas på ett säkert och korrekt sätt. 

� Spara bruksanvisningen på lämpligt ställe för framtida bruk. 
� Apparaten är endast avsedd för en patient. Låt inte flera patienter använda 

samma apparat. 

Modell HL100Modell HL100
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Innehåll 
• En nebulisator är en typ av medicinsk apparat. Följ läkares 

instruktioner för val av rätt typ av läkemedel, rätt dosering och 
behandlingssätt. 

• Enhetens nebuliseringsfunktion kan variera beroende på 
läkemedlets egenskaper. Nebuliseringskapaciteten kan minska, 
särskilt när enheten används med ett annat läkemedel. Dessutom 
kan nebuliseringskapaciteten minska när läkemedlets temperatur 
är relativt låg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARNING

 

Denna produkt kan precis som andra mekaniska anordningar bli 
obrukbar på grund av elavbrott, tömt batteri eller mekaniskt fel. Vi 
rekommenderar att du har extra batterier och en reservapparat 
tillgänglig.  
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Säkerhetsåtgärder

Läs bruksanvisningen noga före användning för att se till att produkten används 
på ett säkert och korrekt sätt. 

Varning 

� Följ läkares instruktioner för val av rätt typ av läkemedel, rätt dosering och 
behandlingssätt. 

� Vätskor som inte har ordinerats av läkare ska inte hällas i medicinbehållaren. 

� Apparaten är endast avsedd för en patient. Låt inte flera patienter använda samma 
apparat. 

� Rengör nebulisatorns delar om den används för första gången efter köp eller om den 
inte har använts på länge, se sid 13–14. 

� Rengör medicinbehållaren och munstycket med destillerat /avjoniserat vatten efter 
varje användning. Torka av (alla delar utom mesh-nätet) och låt lufttorka de  
rengjorda delarna och förvara dem på ett rent ställe, se sid 13–14. 

� Inhalationsmasken och anslutningsslangen måste före första användning rengöras 
med destillerat/avjoniserat vatten och torkas. Dessa delar är endast avsedda för 
enpatientsbruk och ska ej användas mellan olika patienter.  

� Dra inte ur nätadaptern med våta händer. 

Varning 

� Rengör noga nebulisatorns delar efter varje användning. Annars kan det hända att den 
slutar fungera. 

� Se till att inte bomullspinnar eller främmande föremål kommer i kontakt med nätet i 
medicinbehållaren. Annars kan det hända att nebulisatorn slutar fungera. 

� Utsätt inte nebulisatorn för hårda stötar. Annars kan det hända att den slutar fungera. 
� Använd den växelströmsadapter (Fuhua, UE05WCP-030100SPC) som hör till 

produkten. Använd inte adaptrar från andra tillverkare. 
� Blanda inte olika typer av batterier.  
� Förvara eller transportera inte nebulisatorn med flytande läkemedel eller vatten. 
� Sänk inte ned nebulisatorns huvudenhet och växelströmsadapter i vatten. 
� Låt inte barn komma i närheten av apparaten när den inte används. Barn får endast 

använda apparaten under vuxens uppsikt. 

� Gör inga ändringar utrustningen utan tillstånd av tillverkaren. 

� Om enheten inte stängs av automatiskt när medicinen är förbrukad, tryck då på på 
knappen START/STOPP för att stänga av strömmen för att undvika att meshnätet går
sönder. Vänligen, läs mer om felsökning så sid 18.

 
 



 

 4 

Delar 

Produktens egenskaper 

1. I fickformat och lätt att bära. 
2. Låg strömförbrukning och små läkemedelsrester. 
3. Nebulisatorn ska fungera korrekt en kort stund i vilken vinkel som helst. Om 

nebulisatorn vänds så att läkemedlet inte kommer i kontakt med nätet kan 
nebuliseringen äga rum korrekt under ungefär tio sekunder. (Tiden varierar 
beroende på läkemedelstyp.)  

 
 
 

I paketet ingår följande delar. Kontakta omedelbart den återförsäljare där 
produkten köptes eller annan återförsäljare om det visar sig att några delar 
saknas. 

1. Huvudenhet 
 

 

2. Skyddslock 
 

 

3. Medicinbehållare 

 

5. Munstycke 

 

6. Väska  
 

 

7. Nätadapter 230V 

    
(tillbehör) 

8. Inhalationsmask (S) 
med anslutning  

 
 

9. Inhalationsmask (L) 
med anslutning  

 
 

4. Alkaliska 
batterier       

”AA” 1,5V x 2

 



 

 5 

Delarnas namn och funktioner 

 
(Fuhua, UE05WCP-030100SPC) 
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Obs 

Montering av nebulisatorn 

Rengör och torka nebulisatorns delar före användning, se sid 13–14. 

1. Sätt fast medicinbehållaren på 
huvudenheten: 

Sätt fast medicinbehållaren         
så att det hörs ett klick.

 

 

• Se till att medicinbehållaren 
sitter fast ordentligt. En dålig 
anslutning kan leda till att 
nebulisatorn inte fungerar som 
den ska.  

• Se till att elektroderna på 
huvudenheten och medicin- 
behållaren är rena. Annars kan 
det hända att nebulisatorn inte 
fungerar som den ska. 

2. Anslut inhalationsmasken
eller munstycket: 

 
 
 
 
 

 
• Sätt fast anslutningsdelen 

på inhalationsmasken. 
 • Inhalationsmask för barn:

 

använd storlek S.
 

 • Inhalationsmask för barn:
använd storlek L.

 

 
 

 
 
 

• Sätt fast munstycket. 
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Anslutning till strömkälla 

Produkten kan antingen drivas med batterier eller en nätadapter 230V (tillbehör) 
som strömkälla. 

� sättning av batterier 
Öppna batterilocket och sätt i två “AA” alkaliska batterier. 

1. Öppna batterilocket. 
 
 

 

2. Sätt i batterierna 
med polerna åt rätt 
håll enligt bild. 

 

3. Stäng batterilocket. 
 
 
 

 

Batteriernas livslängd och batteribyte 
� Nya alkaliska batterier har en livslängd på omkring 

fyra dagar (om de används dagligen under 20 min). 

� När batteriindikatorn börjar blinka (orange färg) 
innebär det att batterierna behöver bytas ut. Byt ut 
direkt mot nya alkaliska batterier. Under normala 
förhållanden kan nebulisatorn användas under 
ytterligare ungefär tio minuter med alkaliska batterier. 

� Om batteriindikatorn lyser med fast sken (orange 
färg), innebär det att nebulisatorn har slutat fungera 
på grund av den ytterst låga batterinivån. Byt ut direkt 
mot nya alkaliska batterier. 
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Obs 

 

 
• Blanda inte olika typer av batterier. 
• Batteriernas livslängd kan variera beroende på märke och kapacitet. 

 
 

�  
1. Stoppa in nätadapterns 

likströmskontakt i 
huvudenhetens strömintag. 

 

2. Anslut nätadaptern till ett eluttag. 

 

 
 

• Köp den nätadapter som är avsedd för produkten (Fuhua, 
UE05WCP-030100SPC). Köp och använd inte adaptrar från andra 
tillverkare. 

• Koppla ur nätadaptern efter användning. Lämna den inte ansluten till en 
strömkälla under längre tid. 

Allmänna rekommendationer 

 För att förlänga batteriets livslängd och undvika skador orsakade av 
läckage, ta ut batterierna ur enheten om enheten inte ska användas
under en längre period.

•

Användning av växelströmsadaptern
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Påfyllning av läkemedel 

Avlägsna först huvudenhetens skyddslock, munstycke eller 
anslutningsslangen och inhalationsmasken. 

1. Avlägsna medicinbehållaren 
från huvudenheten: 
Tryck på PUSH-knappen på 
baksidan av huvudenheten och 
tryck fram medicinbehållaren mot 
framsidan av huvudenheten. 

 
 

• För att undvika skador på 
nebulisatorn är det viktigt att 
PUSH-knappen trycks ned innan 
medicinbehållaren trycks fram. 

• Tryck inte på nätet med fingret 
eller annat föremål. Nätet kan 
spricka. 

 

 

 

 

2. Fyll på läkemedlet: 
• Fyll på läkemedlet enligt bilden till 

höger. Rekommenderad 
fyllningsvolym är max. ca 8 ml / 
min. ca 0,5 ml. 

• Stäng locket till 
medicinbehållaren. 

 
 
 
 

 

Obs 

• Se till att locket är ordentligt
stängt, så att inte läkemedlet
läcker ut. 

• Fyll på medicinbehållaren när den 
är borttagen från huvudenheten. 

 

Obs 

Tryck 

Tryck framåt 
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3. Sätt fast medicinbehållaren på 
huvudenheten igen: 
Sätt fast medicinbehållaren så att
det hörs ett klick.  
 

 

 

4. Anslut inhalationsmasken eller munstycket:
 
 
 

 
� Sätt fast anslutningsslangen  

på inhalationsmasken. 
�  Inhalationsmask för barn:

använd storlek S. 
�  Inhalationsmask för vuxna: 

använd storlek L. 

 
 

 

 • Sätt fast 
munstycket.

• Se till att medicinbehållaren sitter 
fast på rätt sätt. En dålig 
anslutning kan leda till att 
nebulisatorn inte fungerar som 
den ska. 

• Se till att elektroderna på 
huvudenheten och medicinbe- 
hållaren är rena. Annars kan det 
hända att nebulisatorn inte 
fungerar. 

Obs 
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Drift av nebulisatorn 

Tryck på start/stopp-knappen för att sätta på nebulisatorn. Håll nebulisatorn i 
handen, slappna av och inled inhalationen. 

1. Sätt på strömmen: 
Tryck på start/stopp-knappen. 
Strömindikatorn (grön) börjar lysa med 
fast sken. 

 
 

•  Nebulisatorns strömindikator (grön) 
blinkar i en sekund och stängs av 
automatiskt om det inte finns något 
läkemedel i medicinbehållaren och 
strömmen är påslagen. 

•  Det är normalt att nebulisatorn sprejar 
i en sekund med 0,5 sekunds uppehåll 
efter att strömmen slås på. Efter detta 
uppehåll kommer den dock att spreja 
kontinuerligt. 

 

 

 

2. Inhalation: 
Håll nebulisatorn stadigt i handen, 
slappna av och starta inhalationen. 

 

Obs 
Tryck 

 

 

 

 
 
•  

Obs 
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• Apparaten stängs av automatiskt om det inte finns något läkemedel i 
medicinbehållaren.

 

•  Nebulisatorn kan vridas till vilken vinkel som helst under behandlingen. Se 
dock till att läkemedlet hela tiden är i kontakt med nätet. Annars stängs 
nebulisatorn av automatiskt efter ungefär tio sekunder. 

• När läkemedlet håller på att ta slut rekommenderar vi att nebulisatorn lutas 
lätt (med knappsidan) mot dig. Detta gör att återstående läkemedel kommer 
i kontakt med nätet för nebulisering. 

• Skaka inte nebulisatorn kraftigt vid användning. Annars kan den stängas av 
automatiskt. 

• Håll barn som använder nebulisatorn under noggrann uppsikt. 

3. Stäng av strömmen: 
• Nebulisatorn stängs av automatiskt 

när läkemedlet är slut. 
• Tryck på start/stopp-knappen för att 

stänga av strömmen om du vill stoppa 
behandlingen. Strömindikatorn släcks. 

• Dra ut eventuell nätadapter från 
vägguttaget efter att strömmen har 
stängts av. 

• Enheten kommer att avge ett 
högfrekvent ljud och stängs av 
automatiskt när läkemedlet är slut.* 

 
 *  Om medicinen tar slut stänger apparaten av 

sig. Observera att det högfrekventa ljudet 
endast förekommer om medicinen tar slut 
och apparaten inte stänger av sig 
automatiskt. Om du hör ljudet måste du 
stänga av apparaten manuellt genom att 
trycka på start/stopp-knappen för att 
undvika att den skadas.  

 

 
 

 

 

Obs 

•  Om enheten inte stängs av automatiskt när läkemedlet är förbrukat och
   för att undvika att mesh-nätet går sönder, tryck på knappen START/STOPP 
   för att stänga av apparaten. För felsökning läs sid 18 i denna manual.

Tryck
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Obs 

Rengöring efter användning 

Obs 

Rengör nebulisatorn enkelt med destillerat/avjoniserat vatten direkt efter varje 
användning innan apparaten läggs undan till förvaring eller vid transport.   

1. Avlägsna läkemedelsrester: 
• Öppna locket till 

medicinbehållaren och avlägsna 
läkemedelsrester. 

• Häll en liten mängd 
destillerat/avjoniserat vatten i 
medicinbehållaren och stäng 
locket. 

• Håll in knappen så att ett blått 
sken ges från lampan, apparaten 
kommer i ett rengöringsläge. Håll 
in knappen i 1-2 minuter för att 
avlägsna läkemedelsrester från 
nätet. 

 

 
 
 
 
 

• Avlägsna läkemedelsrester efter 
varje användning. Annars 
kommer nätet till 
medicinbehållaren att täppas till. 
Vid behov använd en lösning 
bestående av en del ättiksprit och 
tre delar destillerat/avjoniserat 
vatten i medicinkoppen och kör 
apparaten i rengöringsläge. 

 
2. Ta isär nebulisatorn och skölj av  

mask/munstycke och ev slangen: 
 Avlägsna medicinbehållaren, 

adaptern, maskens anslutning och 
 inhalationsmasken eller 

 munstycket från nebulisatorn. 
 

• Nebuliseringsdelarna är avsedda för  
enpatientsbruk, d v s de ska ej använ- 
das mellan olika patienter. Dessa delar
måste rengöras med destillerat/ 
avjoniserat vatten och lufttorkas  
innan de används på nytt av patienten.  

  

   

 

3. Rengör delarna med destillerat/ 
    avjoniserat vatten:

Placera skyddslocket, munstycket, medicin-
behållaren, inhalationsmasken och anslutningen
i destillerat vatten i 15 minuter. Om mesh-
nätet är täppt, använd en lösning med 1 del ättika och 3 delar vatten för 
att rengöra medicinbehållaren i 3 minuter. Skölj därefter delarna med destillerat 
vatten och låt därefter delarna lufttorka.
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4. Låt delarna torka ordentlig       
efter rengöring:  

Skaka av delarna. I
 
medicinkoppen 

samlas det vatten vid mesh-nätet så 
var noga att skaka ur den ordentligt 
utan

 
att torka av meshnätet. De andra 

delarna går bra att torka av och låta 
lufttorka ordentligt.

  
  

 
 

 

Obs! En lösning med 1 del ättika och 3 delar vatten rekommenderas
för rengöring. Använd inte någon annan rengöringslösning.

För att rengöra mesh-delen, tryck och håll START/STOPP-knappen och ha 
enheten i drift med 0.5 ml ättika och vattenlösning. 

Efter att delarna är rengjorda, avlägsna
dem från rengöringslösningen.

 
 
• Se till att inte bomullspinnar eller 

främmande föremål kommer i 
kontakt med nätet i medicin- 
behållaren. 

 

Obs 

5. Torka av huvudenheten med 
en oanvänd luddfri duk:   

• Fukta ett stycke gasväv/duk med 
vatten och avlägsna försiktigt 
fläckarna från huvudenheten. 
Torka sedan med en gasväv/duk. 

• Rengör elektroderna på huvudenheten 
och medicinbehållaren. Detta säker- 
ställer normal elöverföring och  
därmed normal nebulisering. 

 

  

 

 
6. Sätt fast 

skyddslocket. Förvara alla delar på en ren plats.
medicinbehållaren och sätt på

 

Obs 
Rengör inte nebulisatorn med flyktig
vätska som bensen eller thinner.

•
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Byte av medicinbehållare 

Obs 

Obs 

Under normala förhållanden är nätets livslängd i medicinbehållaren ungefär 
sex månader (grundat på tillverkarens tillförlitlighetsprov – tre användningstillfällen 
per dag). Nebulisatorns prestanda kan dock försämras tidigare än efter 
sex månader beroende på hur den används eller om bestämda typer av läkemedel 
används. Om nebulisatorn inte kan nebulisera eller om nebuliseringskapaciteten 
drastiskt minskar efter rengöring måste medicinbehållaren bytas ut. (Kontakta den 
återförsäljaren av produkten, om du vill köpa en medicinbehållare). 

1. Avlägsna medicinbehållaren 
från nebulisatorn: 

Tryck på PUSH-knappen på 
baksidan av huvudenheten och 
tryck fram medicinbehållaren 
mot framsidan av huvudenheten. 

 

 
 
 
 
 

• För att undvika skador på 
nebulisatorn är det viktigt att 
PUSH-knappen trycks ned innan 
medicinbehållaren trycks fram. 

• Tryck inte på nätet med fingret 
eller annat föremål eftersom nätet 
då kan spricka. 

2. Sätt fast medicinbehållaren 
på nebulisatorn igen: 

Sätt fast medicinbehållaren                       
på rätt sätt enligt bild. 

 

 

• Se till att medicinbehållaren sitter 
fast på rätt sätt. En dålig 
anslutning kan leda till att 
nebulisatorn inte fungerar. 

• Se till att elektroderna på 
huvudenheten och medicin- 
behållaren är rena. Annars kan det 
hända att nebulisatorn inte 
fungerar som den ska. 

• Rengör medicinbehållaren före 
användning. 

Tryck 

Tryck framåt 
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Transport av nebulisatorn 

Följ nedanstående steg för att ta isär apparaten. Lägg dem sedan i bärväskan för 
transport. 

1. Ta isär nebulisatorn: 
Avlägsna adaptern, munstycket  
eller inhalationsmasken med 
anslutningsdelen enligt bilden.

2. Sätt på skyddslocket:  
Sätt på skyddslocket
enligt bilden. Detta skyddar 
nebulisatorn mot skador under 
transport. 

 

3. Växelströmsadapter: 
Fäst ihop nätadaptern och 
elsladden med ett gummiband 
enligt bild, för att de ska bli lättare 
att transportera. 
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Obs 

4. Lägg huvudenheten och 
tillhörande delar i bärväskan 
vid transport. 

 

• Transportera inte nebulisatorn 
med läkemedel eller vatten. 
Läkemedlet kan läcka och skada 
eller fläcka ned nebulisatorn. 

• Förvara inte nebulisatorn på en 
plats med hög temperatur eller 
luftfuktighet, och inte heller i direkt 
solljus. 
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Felsökning 

Använd tabellen nedan för att åtgärda eventuella problem som uppstår vid 
användningen av nebulisatorn. 

Problem Möjlig orsak Lösning 
Ytterst liten 
nebulisering. 

Medicinbehållaren är inte 
ordentligt fastsatt. 

Sätt fast medicinbehållaren 
ordentligt och starta på nytt (se 
sid 6). 

Ingen kontakt mellan 
läkemedlet och nätet under 
mer än tio sekunder. 

Ändra vinkeln på nebulisatorn 
så att läkemedlet kan komma i 
kontakt med nätet (se sid 11). 

Medicinbehållarens nät är 
tilltäppt. 

Rengör medicinbehållaren. Byt 
ut medicinbehållaren om 
apparaten fortfarande inte 
fungerar efter rengöring (se sid 
13–15). 

Elektroderna på medicin- 
behållaren är tilltäppta med 
läkemedel eller vatten. 

Avlägsna läkemedel eller vatten 
från elektroderna och starta 
apparaten på nytt (se sid 14). 

Elektroderna på nebulisatorn 
och medicinbehållaren är 
smutsiga. 

Avlägsna fläckarna och starta 
apparaten på nytt, (se sid 14). 

När apparaten sätts 
på lyser ström- 
indikatorn i en 
sekund och 
slocknar sedan. 

Medicinbehållaren är inte 
ordentligt fastsatt. 

Sätt fast medicinbehållaren 
ordentligt och starta på nytt (se 
sid 6). 

Inget läkemedel i 
medicinbehållaren.

Placera läkemedel i medicin- 
behållaren (se sid 9–10).

Ingen kontakt mellan 
läkemedlet och nätet. 

Ändra vinkeln på nebulisatorn 
så att läkemedlet kan komma i 
kontakt med nätet (se sid 11). 

Elektroderna på nebulisatorn 
och medicinbehållaren är 
smutsiga. 

Avlägsna fläckarna och starta 
apparaten på nytt (se sid 14). 

Strömindikatorn är 
inte tänd och 
nebulisatorn 
nebuliserar inte. 

Batterierna placerade åt fel 
håll. 

Sätt i batterierna åt rätt håll och 
starta apparaten på nytt (se sid 
7–8). 
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Låg batterinivå. Byt ut batterierna och starta  
apparaten på nytt (se sid 7–8). 

Växelströmsadaptern inte 
ansluten ordentligt till 
nebulisatorn. 

Anslut på rätt sätt och starta 
apparaten på nytt (se sid 8). 

Strömindikatorn är 
tänd men 
nebulisatorn 
nebuliserar inte. 

Batteriindikatorn lyser med fast 
sken, otillräcklig batterinivå 
eller tomt batteri. 

Byt ut batterierna och starta 
apparaten på nytt (se sid 7–8). 

Nätet i medicinbehållaren 
spräckt. 

Byt ut medicinbehållaren och 
fyll på läkemedlet (se sid 15). 

Elektroderna på 
medicinbehållaren är tilltäppta 
med läkemedel eller vatten. 

Avlägsna läkemedel eller vatten 
från elektroderna och starta 
apparaten på nytt (se sid 14). 

Elektroderna på nebulisatorn 
och medicinbehållaren är 
smutsiga. 

Avlägsna fläckarna och starta 
apparaten på nytt (se sid 14). 

Medicinbehållarens nät är helt 
tilltäppt. 

Byt ut medicinbehållaren om 
apparaten fortfarande inte 
fungerar efter rengöring (se sid 
13–15).   

Nebulisatorn 
stängs av under
drift. 

Medicinbehållaren sitter löst 
och är inte ordentligt fastsatt. 

Sätt fast medicinbehållaren 
ordentligt och starta apparaten 
på nytt (se sid 6). 

Om medicinbehållarens nät
är tätt med stor mängd läke-
medel eller vatten, stannar den

 

ofta.

Växelströmsadapterns 
anslutning till nebulisatorn 
sitter löst.

Anslut på rätt sätt och starta 
apparaten på nytt, see sid 8)

Rengör de tilltäppta elektroderna
och starta enheten på nyhtt.

Läkemedlet är slut. Placera läkemedel i medicin- 
behållaren (se sid 9–10).

Ingen kontakt mellan 
läkemedlet och nätet under 
mer än tio sekunder. 

Ändra vinkeln på nebulisatorn 
så att läkemedlet kan komma i 
kontakt med nätet (se sid 11). 
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Nebulisatorn 
stängs inte av 
automatiskt. 

Elektroderna på 
medicinbehållaren är tilltäppta 
med läkemedel eller vatten. 

Avlägsna läkemedel eller vatten 
från elektroderna och starta 
apparaten på nytt (se sid 14). 

Elektroderna på nebulisatorn 
och medicinbehållaren är 
smutsiga. 

Avlägsna fläckarna och starta 
apparaten på nytt (se sid 14). 

Medicinbehållaren har gått 
sönder.

Köp en ny medicinbehållare och 
ersätt den gamla (se sid 15). 

Läkemedlet flödar 
över från medicin- 
behållaren. 

Medicinbehållaren spräckt eller 
silikonringen gammal. 

Byt ut medicinbehållaren och 
fyll på läkemedlet (se sid 15). 

 
Kontakta den återförsäljare där produkten köptes om nebulisatorn fortfarande inte 
fungerar som den ska efter dessa åtgärder.

Nebulisatorn skakas under 
drift.  

Håll nebulisatorn stadigt i 
handen (se sid 11). 

Medicinbehållaren har gått 
sönder.

Byt ut medicinbehållaren och 
fyll på med läkemedel (se sid 
15). 



 

 21 

Specifikationer 

 

Modell  HL100  
Driftsätt Vibration mesh-teknik och del av ett väldigt 

 lågfrekvent ultraljud som inte genererar värme. 
Mått cirka 71,5 mm (L) × 42 mm (B) × 107,6 mm (H) 
Vikt cirka 100 gram (exklusive batterier)  
Strömkällor  3 V DC, AA (LR6) alkaliska batterier (1.5V) x 2 

Nätförsörjning (Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
0.05 A ̴ 0.03 A; Output: 3V DC, 1 A)     

Strömförbrukning cirka 2,0 W 
Oscillatorfrekvens cirka 120 kHz 
Nebuliseringskapacitet Min. 0,32 ml/min 
Partikelstorlek MMAD 2,1 μm (2 ml 2,5 % NaF) 
Ljudnivå 50 dB (vid en meters avstånd) 
Rekommenderad 
fyllningsvolym 

Max. ca 8 ml 
Min. ca 0,5 ml 

Batteriets livslängd Upp till 1,5 timmar vid kontinuerlig drift.  
Fyra dagar vid daglig användning under 20 minuter 
(använd 2 AA alkaliska batterier). 

Livslängd för 
återanvändbara delar 

Cirka sex månader för medicinbehållaren, adaptern 
och munstycket (grundat på H & L:s 
tillförlitlighetsprov – tre användningstillfällen per dag). 

Driftförhållanden +5  till +40 °C, 15 till 93% relativ luftf  
Förvaring -25 till +70 °C, ≤ 93% relativ luftfuktighet, icke kond. 
Tillbehör Skyddslock, munstycke, alkaliska batterier,

bärväska, bruksanvisning, inhalationsmask (S)
med anslutningsslang, inhalationsmask (L), 
med anslutningsslang, nätadapter 230V 

Nebulisatorn avger ett högfrekvent ljud om medicinen tar slut och apparaten inte stänger av sig 
automatiskt. Om du hör ljudet måste du stänga av apparaten manuellt genom att trycka på 
start/stopp-knappen för att undvika att den skadas. 

uktighet, icke kond.

 

Produktnamn MicroMesh  
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Tekniska data:

Tekniska data för Health & Life HL100 nebulisator:

Partikelstorlek: MMAD 2.1 μm (2 ml, 2.5% NaF) 
Nebuliseringshastighet: 0.32 ml/min (viktförlust) 
Aerosol-output: 0.88 ml (2 ml,1% NaF) 
Ljudnivå 50 dB (vid 1 m avständ)

Vänligen notera följande:
 Prestandan kan variera beroende på suspensioner och hög viskositet.
Kontakta din återförsäljare för mer information.
Ovannämnd data refereras av Health & Life. 

MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter 

Partikelstorleks distribution kompatibel med EN 13544-1  
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Testresultat av mätningar gjord med kaskadimpaktor för partikelstorlek
med Health & Life HL100. 
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Tillbehör 

Tillbehör till MicroMesh visas nedan. Om du vill köpa någon av dem 
rekommenderar vi att du kontaktar den återförsäljare där du köpte nebulisatorn. 

 
artnr 84 180: 
Inhalationsmask (S) med 
anslutningsslang för barn 

 
artnr 84 175: 
Inhalationsmask (L) med 
anslutningsslang för vuxna 

 
artnr 84 150:  
Medicinbehållare 
 

 
artnr 84 160:  

Munstycke
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
  

Väska  

 

artnr 84 190: 
Nätadapter 230V 

Fuhua, UE05WCP-030100SPC: 

 

artnr 84 170:
Skyddslock
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Obs! 

 

Denna nebulisator följer EU:s direktiv (93/42/EEC) och
är CE-märkt CE0197.

-  

 

Viktigt / Varning / Obs!  
Läs bruksanvisningen. 
 

 

Klassificering: 
– Interndriven utrustning 
– Typ BF 
– IP22 
– Ej lämplig för användning i närheten av lättantändliga                      

anestetiska blandningar med syre eller dikväveoxid. 
– Kontinuerlig drift. 
 
 

 

Använd inte apparaten nära mobiltelefoner eller mikrovågsugnar, för att          
undvika onormal drift på grund av elektromagnetiska störningar. 
Håll minst 3,3 m avstånd vid utrustning som har en uteffekt på 2 W.

 
 

 

Ta förbrukad produkt till en återvinningsstation enligt lokala bestämmelser. 
 
 

  
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15, 2513 BH, The Hague, The Netherlands

 

 

 

Tillverkare: Health & Life Co., Ltd. 
9F, No.186, Jian Yi Rd., Zhonghe District, New Taipei City, Taiwan.
www.healthandlife.com.tw
AC Adaptor Supplier: Fuhua Electronic Co., Ltd.
Fuhua Electronic Industrial Park, Xianglong Road, Huangzhou, New Town
District,Shilong Town, Dongguan, Guangdong Province, China.

 
 

 
EN 60601-1 Medical electrical equipment part 1: Allmänna säkerhetskrav 

EMC standard:
 

EN 60601-1-2 Medical electrical equipment part 1-2: Allmänna elektromagnetiska kompatibilitetskrav och tester   
Produktstandard: 
EN 13544-1: Respiratory therapy equipment-part1: Utrustning för andningsterapi  
Del 1: Nebulisatorer med tillbehör. 

Säkerhets standard:
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Teckenförklaring: 

Post Förklaring 

 
Obs! Läs bruksanvisningen 

 Denna produkt följer EU:s direktiv och är CE-märkt CE0197. 

SN Serienummer 

 Endast för engångsbruk. 

 
Tillverkare 

 Ombud i Europeiska gemenskapen 
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Appendix: EMC information

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions – for device. 
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions 

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment. 

Emissions test Compliance Electromagnetic environment – guidance
RF emissions 
CISPR 11 

Group 1 The device uses RF energy only for its internal 
function. Therefore, its RF emissions are very 
low and are not likely to cause any interference 
in nearby electronic equipment.  

RF emissions 
CISPR 11 

Class B The device is suitable for use in all 
establishments, including domestic 
establishments and those directly connected to 
the public low-voltage power supply network 
that supplies buildings used for domestic 
purposes. 

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2 

Class A 

Voltage fluctuations/ 
flicker emissions 
IEC 61000-3-3 

Complies

 
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity – for device.

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 
The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.
Immunity test IEC 60601 

test level
Compliance 

level
Electromagnetic 

environment – guidance
Electrostatic      
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2

�6 kV contact 
�
�8 kV air

�6 kV contact 
�
�8 kV air

Floors should be wood, 
concrete or ceramic tile. If 
floors are covered with 
synthetic material, the relative 
humidity should be at least 30 
%.

Electrical fast 
transient/burst 

IEC 61000-4-4 

�2 kV for power 
supply lines 
�
�1 kV for 
input/output 
lines

�2 kV for power 
supply lines 
�
�1 kV for 
input/output 
lines

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment.

Surge
IEC 61000-4-5 

�1 kV line(s) to 
line(s) 
�

�1 kV line(s) to 
line(s) 
�

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment. 
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�2 kV line(s) to 
earth

�2 kV line(s) to 
earth

Voltage dips, 
short
interruptions and 
voltage 
variations on 
power supply 
input lines 

IEC 61000-4-11 

<5 % UT
(>95 % dip in 
UT) 
for 0.5 cycle 

40 % UT
(60 % dip in UT)
for 5 cycles 

70 % UT
(30 % dip in UT)
for 25 cycles 

<5 % UT
(>95 % dip in 
UT) 
for 5 sec

<5 % UT
(>95 % dip in 
UT) 
for 0.5 cycle 

40 % UT
(60 % dip in UT)
for 5 cycles 

70 % UT
(30 % dip in UT)
for 25 cycles 

<5 % UT
(>95 % dip in 
UT) 
for 5 sec

Mains power quality should be 
that of a typical commercial or 
hospital environment. If the 
user of the device requires 
continued operation during 
power mains interruptions, it is 
recommended that the device 
be powered from an 
uninterruptible power supply or 
a battery.

Power 
frequency 
(50/60 Hz) 
magnetic field 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m 
Power frequency magnetic 
fields should be at levels 
characteristic of a typical 
location in a typical commercial 
or hospital environment.

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity – for device 
that is not LIFE-SUPPORTING.

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 
The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 
customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment. 
Immunity test IEC 60601 test 

level
Compliance 

level
Electromagnetic environment –

guidance

Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms 
150 kHz to 80 
MHz

3 V/m 
80 MHz to 2.5 
GHz

3 Vrms 

3 V/m 

Portable and mobile RF 
communications equipment should 
be used no closer to any part of the 
device, including cables, than the 
recommended separation distance 
calculated from the equation 
applicable to the frequency of the 
transmitter. 

Recommended separation 
distance

d = 1.2  
 

d = 1.2  80 MHz to 800 MHz 

d = 2.3  800 MHz to 2.5 GHz 

where P is the maximum output 
power rating of the transmitter in 
watts (W) according to the 
transmitter manufacturer and d is
the recommended separation 
distance in metres (m). 

Field strengths from fixed RF 
transmitters, as determined by an 
electromagnetic site survey,a should 
be less than the compliance level in 
each frequency range.b 

Interference may occur in the vicinity 
of equipment marked with the 
following symbol: 
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NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people. 

a Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and 
land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted 
theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an 
electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the 
device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should be observed to verify 
normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as 
reorienting or relocating the device. 
b Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 

Recommended separation distances between portable and mobile RF 
communications equipment and the device – for device that is not 
LIFE-SUPPORTING  

Recommended separation distances between portable and mobile RF 
communications equipment and the device
The device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances 
are controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment 
(transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the 
communications equipment.

Rated maximum 
output power of 

transmitter 
W

Separation distance according to frequency of transmitter 
m

150 kHz to 80 MHz 
d = 1.2

80 MHz to 800 MHz 
d = 1.2

800 MHz to 2.5 GHz 
d = 2.3

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in 
metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the 
maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.  

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people.

Kontakt Sverige:  Aiolos Medical AB, Zakrisdalsvägen 26A/Z64, 653 42 Karlstad 
tel 054-534805 | www.aiolos.se  |  air@aiolos.se

Version: A001-SWE.2 


