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Giriş 
 
Bu ürünü sa�n aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanmadan 

önce lü�en Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. 

Lü�en bu kullanım kılavuzunu ileride tekrar bakabilmek için 

uygun bir yerde saklayın. 

Nebülizatör, üst ve alt solunum yollarını tedavi etmek için 

�treşimli bir ızgara nebülizörüdür. 

Doktor tara�ndan reçete edilen veya önerilen ilaçların 

nebülizasyonu ve solunması, solunum yolu hastalıklarını 

önleyebilir, bozuklukların yan etkilerini tedavi edebilir ve 

iyileşmeyi hızlandırabilir. 

Olası uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için 

doktorunuza veya eczacınıza danışın. Cihaz evde veya 

hareket halindeyken solunum için uygundur. İlaçlar sadece 

doktor tara�ndan talimat verildiğinde solunmalıdır. 

Solunum sakin ve rahat bir ortamda yapılmalıdır. İlacın 

küçük bronşlara akciğerlerin derinliklerine ulaşmasını 

sağlamak için yavaş ve derin nefes alın.  

Normal şekilde nefesinizi verin. 

 
 
 
 

-01- 

 

Güvenlik bilgileri ve uyarılar  

 Uyarılar 
• Cihazı kullanmak, doktora danışmak veya tedavi almak yerine 
yapılacak bir işlem değildir. Herhangi bir ağrı veya hastalığınız 
olduğunda, her zaman önce doktorunuza danışınız. 
• Nebülizörü kullanırken, her zaman temel hijyen 
prosedürlerine uyun. 
• Sadece doktorunuz veya eczacınız tara�ndan reçete edilen 
veya önerilen ilaçları kullanın.  
• Her zaman kullanılacak ilacın türü ve solunum dozu, sıklığı ve 
süresi ile ilgili doktorunuzun talimatlarına uyun. 
• Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız 
veya ağrı hissetmeye başlarsanız, cihazı hemen kullanmayı 
bırakın.  
• Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tara�ndan 
denetlenmedikçe veya talimat verilmedikçe çocuklar veya 
sınırlı fiziksel, duyusal (örneğin ağrıya duyarsızlık) veya zihinsel 
yetenekleri olan kişiler veya cihazın güvenli çalışması için 
gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler tara�ndan 
kullanılmak üzere tasarlanmamış�r.  
• Herhangi bir sıvının cihaza nüfuz etmesi durumunda cihazı 
suya ba�rmayın, cihaz sıvı penetrasyonundan korunmak için 
tasarlanmış ve üre�lmiş�r. 
• Cihazı güçlü darbelere karşı koruyun. 
•Her zaman ağ nebülizatörü ve ilaç kabı dahil cihazı kurutun.  
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 Önemli 
• Güç kaybı, ani arızalar veya diğer olumsuz koşullar 
cihazı kullanılamaz hale ge�rebilir. Bu nedenle, yedek bir 
cihaz veya yedek ilaç bulundurmanız önerilir (doktorla 
görüşerek). 
• Hijyen nedeniyle, her kullanıcı kendi aksesuar se�ni 
(maske ve ağızlık) kullanmalıdır. 
• Toz halinde herhangi bir ilaç kullanmayın (çözünmüş 
olsa bile).  
• Nebülizörü sallamayın çünkü bu, sıvının sızmasına 
neden olabilir, böylece cihaza zarar verebilir. 
• Akut acil durumlarda, ilk yardım önceliklidir. 
• İlaçların yanı sıra, sadece serum solüsyonu kullanın. 
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Önemli bilgiler 
Aksesuarlar 
Cihazın güvenli çalışması ancak üre�ci tara�ndan önerilen 

aksesuarlar kullanılıyorsa garan� edilebilir. 

Sızın�lara karşı koruma 
İlaç kabını ilaçla doldururken, maksimum işare� (8 ml) 

aşmadığınızdan emin olun. Önerilen dolum miktarı 2 ila 8 ml 

arasındadır. Kullanım sırasında, nebülizasyon işlevini veya 

tedavinin başarısını bozmadan cihazı herhangi bir yönde 

maksimum 45° açıya kadar eğebilirsiniz. Bununla birlikte, 

püskürtme sadece püskürtülen madde ızgara ile temas halinde 

ise gerçekleşir. 

Lü�en cihazı mümkün olduğunca dik tutmaya çalışın.  

Otoma�k kapanma 
Cihaz 10 dakika kullanımdan sonra otoma�k olarak kapanır. 

İlaç kabı boşsa cihazı kullanmayın. 
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Nebülizör hakkında bilgiler   
Genel bakış:  

1. Nebülizatör kafası 
2. Bağlan� noktası 

3. Açma/Kapatma düğmesi 

4. Güç gösterge LED'leri 

5. İlaç kabı kapağı 

6. İlaç kabı 

7. İlaç kabı açma düğmesi 

8. Ana ünite 

9. Mikro USB bağlan� noktası  

 
 
 
 

Aksesuarlar: 
10. İpli kadife çanta 
11. Ye�şkin Maskesi 

12. Çocuk maskesi 

13. Ağızlık 

14. USB şarj kablosu 
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Spesifikasyonlar 
Ürün İsmi Mesh (Izgara)Nebulizatör 
Teknoloji Vibrasyonlu Izgara 
Parçacık boyutu (MMAD) 1 ~5 µm 
Artık Hacim 0.1 ml’den az 
Güç Kaynağı Li-polimer pil (dahili) veya  

Mikro USB 
Güç Tüketimi Yaklaşık 2.5W 
Titreşim Frekansı Yaklaşık 110 KHz 
İlaç Kapasitesi 8 ml maks. 
Nebülizasyon Oranı > 0.35 ml/min 
Cihaz Boyutu 55(W) X40(D) X114(H) mm 

Cihaz Ağırlığı Yaklaşık100g, pil dahil 
Çalışma Koşulları Sıcaklık: 3-40°C (yoğunlaşma 

yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH 
Depolama ve taşıma 
koşulları 

Sıcaklık: -10-80°C (yoğunlaşma 
yok) Bağıl Nem: Maks. 80% RH  

N: 
• Bu ürünün, isteğe bağlı aksesuarlarının ve pillerinin 
bertara�, elektronik ürünlerin bertara� için ulusal 
düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Yasadışı bertaraf 
çevre kirliliğine neden olabilir.  
• Bu cihazı diğer �bbi/elektrikli ekipmanlarla veya 
yakınında kullanmak karşılıklı parazite neden olabilir. Doğru 
montaj yapın ve kullanım kılavuzunu okuyun. Yakındaki 
diğer tüm elektronik ekipmanların kullanım kılavuzlarını 
okuduğunuzdan emin olun.  
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İlk kullanım 

 Önemli 
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, tüm ambalaj malzemelerini 
çıkarın. Cihazın ve aksesuarların oda sıcaklığında olduğundan 
emin olun. 

Cihazı ambalajdan çıkarın. 
Henüz takılmamışsa, ilaç kabını ana üniteye takın: ilaç kabını, 

yerine oturduğunu duyana kadar ana ünitenin gövdesine veya 

tabanına sıkıca yerleş�rin. Maskeyi / ağızlık bağlan� noktasına 

sıkıca bağlayın. 

Cihazı USB kablosuyla şarj etme 
USB kablosunu bir AC adaptörüne veya uygun bir güç 

kaynağına bağlayın (çıkış: 5.0 V, 1.0 A), AC adaptörünü uygun 

bir prize takın; USB kablosunu cihazın USB portuna takın. Daha 

sonra dahili Li-polimer pil şarj edilir. 

Not: 
Kabloyu, kimsenin üzerinden geçemeyeceği şekilde yerleş�rin.  

•Kullanımdan sonra nebülizörü USB şarj kablosundan çıkarmak 

için önce cihazı kapa�n ve ardından USB kablosunu Mikro USB 

bağlan� noktasından çıkarın. 

•Şarj sırasında, üç LED sırayla yanıp söner; tüm LED'ler 

yanmaya devam e�ğinde, pilin tamamen şarj olduğu 

anlamına gelir; cihaz her tam şarjdan sonra yaklaşık 80-100 

dakika  çalışabilir. Sadece nebülizasyon ih�yaçları durumunda 

daha düşük LED ışıklarında cihazı şarj etmek daha iyi olabilir. 
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Operasyon 
Nebülizatörün hazırlanması   
Hijyen nedeniyle, nebülizör ve beraberindeki 

aksesuarların her kullanımdan sonra temizlenmesi ve 

dezenfekte edilmesi zorunludur. Terapi, farklı ilaçların 

birbiri ardına solunmasını gerek�riyorsa, nebülizörün her 

uygulamadan sonra durulandığından ve temizlendiğinden 

emin olun. 

Nebülizatörün doldurulması 
Kapağı çıkarmak için ilaç kabını saat yönünün tersine 

döndürerek açın ve ilaç kabını  ilaçla doldurun. Aşırı 

doldurmayın. Önerilen maksimum dolum seviyesi 8 

ml'dir. İlacı sadece bir doktorun tavsiyesi üzerine kullanın 

ve uygun inhalasyon süresini ve ih�yaçlarınızın miktarını 

kontrol edin. 

İlacın önerilen dozu 2 ml'den az ise, bu miktarı sadece 

izotonik salin çözel�si kullanarak en az 4 ml'ye kadar 

doldurun. Viskoz ilaçlar da seyreltme gerek�rebilir. Her 

zaman doktorunuzun talimatlarına uyun. 

İlaç kabını kapatmak için kapağı resetleyin. 
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Kapağı açın İlacı Doldurun Kapağı Kapa�n 

 

Bağlan� aksesuarları   
• Gerekli aksesuarları (ağızlık, ye�şkin maskesi veya çocuk 
maskesi) cihaza takın. 
• Şimdi maskeyi burnunuza ve ağzınıza düzgün bir şekilde 
yerleş�rin veya ağızlığı ağzınıza düzgün bir şekilde yerleş�rin. 
• Güç düğmesine basarak cihazı çalış�rın. Tedaviyi durdurmak 
is�yorsanız, gücü kapatmak için düğmeye tekrar basın. 
• Cihazdan gelen sprey sisi ve ışıklı LED ışığı (Açma/Kapama 
düğmesi)cihazın mükemmel çalış�ğını gösterir.  
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Doğru soluma 
• Solunum tekniği: doğru solunum tekniği, parçacıkların hava yollarına 
mümkün olduğunca geniş bir şekilde dağılmasını ve hava yollarına ve 
akciğerlere girebilmelerini sağlamak için önemlidir. Yavaş ve derin nefes 
almanız, nefesinizi kısa bir süre tutmanız (5-10 saniye) ve sonra hızlı bir 
şekilde nefes vermeniz gerekir. 
• Sadece doktorunuz tara�ndan tavsiye edilirse solunum bozukluklarını 
tedavi etmek için bir nebülizatör kullanmalısınız. Doktorunuz ilacı ve 
solunum tedavisi için gerekli uygulamayı önerecek�r. 
• Bazı ilaçlar sadece reçete ile kullanılabilir. 

 
Maske ile Ağızlık ile 
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Not: 
Cihazı mümkün olduğunca dik hale ge�rmelisiniz. Bununla 
birlikte, ilaç kabı sızdırmaz olduğu için çok hafif bir şekilde 
eğilmesi işlevini etkilemez. Cihazın tam olarak çalış�ğından 
emin olmak için, kullanım sırasında ilacın ızgara ile temas 
e�ğinden emin olun. 

  Önemli 
Uçucu yağlar, öksürük ilaçları, gargara için tasarlanmış 
çözel�ler ve cilde uygulanan veya buhar banyolarında 
kullanım için damlalar, nebülizatö kullanarak solunum için 
uygun değildir. Bu maddeler genellikle yüksek viskoziteye 
sahip�r ve cihazın doğru işlevini bozabilir ve bu nedenle 
uzun vadede kullanımının etkinliğini etkileyebilir. Bronşiyal 
sistemin aşırı duyarlılığı durumunda, uçucu yağlar içeren 
ilaçlar bazen akut bronşiyospazma neden olabilir (nefes 
darlığı eşliğinde bronşların ani, kramp benzeri sıkışması). 
Her zaman doktorunuza veya eczacınıza danışın. 
Sadece doktorunuz tara�ndan reçete edilen ilaçları, sağlık 
uzmanınızın yönlendirdiği şekilde kullanın. 
• Tedaviden sonra, açma/kapama düğmesini kullanarak 
cihazı kapa�n, gösterge ışığı söner.  
• Teknik nedenlerden dolayı, ilaç kabında küçük bir miktar  
kalabilir. Kullanmayın. 
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Temizlik ve dezenfeksiyon  

  Uyarılar 
• Herhangi bir sağlık riskinden kaçınmak için aşağıdaki hijyen 
talimatlarına uyun. 
• Nebülizör ve aksesuarları çoklu kullanım için tasarlanmış�r. 
Temizlik gereksinimlerinin farklı uygulama alanlarına göre 
farklılık gösterdiğini lü�en unutmayın:  

Not: 
Izgara veya aksesuarları �rçalarla veya benzerleriyle 
temizlemeyin, onarılamaz hasara neden olabilir, bu da 
tedavinin amaçlanan sonucunun ar�k garan� edilmediği 
anlamına gelir. 
Yüksek riskli gruplarda (örneğin kis�k fibrozlu hastalar) gerekli 
hijyenik preparatlarla (el yıkama, ilaçların kullanımı veya 
inhalasyon solüsyonları) ilgili ek gereksinimler için doktorunuza 
başvurun. 

Temizleme 
Nebülizatör ve kullanılan aksesuarlar, örneğin ağızlık, maske, 
ilaç kabı vb. akan su ile temizlenmeli ve her kullanımdan sonra 
iyice kurutulmalıdır. Tüm bileşenler tamamen kuruduktan 
sonra, bir araya ge�rin ve kuru, kapalı bir kaba yerleş�rin. 
• Nebülizatörden aksesuarları çıkarın. 
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• İlaç kabına 6 ml temiz su ekleyin ve önce herhangi bir 
ilaç kalın�sını ızgaradan çıkarmak için cihazı açın. (Lü�en 
tüm sıvıyı püskürtün). 
• Maske, ilaç kabı gibi çıkarılabilir parçaları cihazdan 
çıkarın. 

 Önemli 
• Çalışan güçlü su al�nda temizlemek için tüm cihazı 
veya nebülizatör ünitesini asla tutmayın. 
• Temizlerken, tüm kalın�ların çıkarıldığından ve tüm 
parçaların dikkatlice kurutulduğundan emin olun. Cilt 
veya mukoza zarları ile temas e�ğinde veya 
yutulduğunda veya solunduğunda zehirli olabilecek 
herhangi bir madde kullanmayın. 
• Her bir parçanın, özellikle �treşimli ızgara ve al�n 
kontakların tamamen kurutulmaması, nebülizatörün 
klinik etkinliğini etkilemeye başlayabilir. 

 Önemli 
• Cihazı temizlemeden önce her zaman kapa�n. 
• Aşındırıcı deterjanlar kullanmayın ve cihazın tamamını 
asla suya ba�rmayın. 
• Cihazın içine su girmediğinden emin olun. 
• Cihazı veya aksesuarları bulaşık makinesine koymayın. 
• Prize takılıyken cihaza ıslak ellerle dokunmayın; cihazın 
üzerine su püskürtülmesine izin vermeyin.. 
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Dezenfeksiyon  
Not: Mesh nebülizatör sadece su ile 
temizlenmelidir.  
• Önce nebülizatör kabını ve aksesuarları temizleme 
bölümünde açıklandığı gibi temizleyin. Daha sonra 
dezenfeksiyon ile devam edebilirsiniz. 
• İlaç kabına 6 ml Benzalkonyum Bromür (%0.1) dökün. Kabı 
kapa�n. En az 10 dakika boyunca kapta bırakın. 
• Daha iyi dezenfeksiyon için cihazı zaman zaman hafifçe 
sallayın. Çözel�nin dökülmesini önlemek için kapağının düzgün 
bir şekilde sabitlendiğinden emin olun. 
• Daha sonra, Benzalkonyum Bromürü ilaç kabından dökün. 
• Bu işlemi iki kez tekrarlamak için su kullanın. 

Not: Benzalkonyum Bromüre alterna�f olarak, su ve sirke 
çözel�si kullanılabilir. Temiz su ile iyice durulayın ve kurulayın. 
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Sökme ve Depolama 
Sökme  
Bireysel bileşenlerini temizlemeye devam etmek için nebülizatörü 
sökün. 
Serbest bırakma düğmesine içe doğru basarak ve ilaç kabını yukarı 
doğru çekerek ilaç kabını çıkarın. 
Izgaraya dokunmadığınızdan emin olun, çünkü bu onu tahrip edebilir. 
Izgara doğrudan akan su al�nda yıkanamaz, aksi takdirde örgü hasar 
görebilir. 
• Cihaz ve nebülizatörde herhangi bir �bbi solüsyon veya yabancı 
madde izi kalırsa, bunları çıkarmak için pamuklu çubuklar kullanın.  
• Izgaranın dışını ve ilaç kabının dışını pamuklu çubuk veya yumuşak 
temiz kâğıtla temizleyin. 

Kurulama 
• Tek tek bileşenleri kuru, temiz ve emici bir yüzeye yerleş�rin ve 
tamamen kurumasını bekleyin (en az 2 saat). 

Not: 
• Temizlendikten sonra tüm parçaların iyice kurutulduğundan emin 
olun, aksi takdirde bakteri üreme riski artar.  
• Tüm bileşenler tamamen kurutulduktan sonra, nebülizörü tekrar 
monte edin ve bileşenleri kuru, kapalı bir kaba yerleş�rin. 

 
 
 

 
-15- 

 

Malzeme Direnci   
• Bir temizleyici veya dezenfektan seçerken, aşağıdakilere 
dikkat edin: 
Sadece üre�ci tara�ndan önerilen miktarlarda hafif temizlik 
veya dezenfektan maddeleri kullanın. 
• Tüm plas�k bileşenlerde olduğu gibi, aksesuarların sık 
kullanımı ve temizlenmesi belirli bir miktarda aşınmaya 
neden olabilir. Zamanla, bu aerosol özelliklerini 
değiş�rebilir ve sonunda tedavinin etkinliğini etkileyebilir. 
Bu nedenle, nebülizatör kafasını ve aksesuarlarını yılda en 
az bir kez değiş�rmenizi öneririz. 

Depolama 
• Nebülizörü nemli bir ortamda (örneğin banyoda) 
saklamayın veya nemli nesnelerle birlikte taşımayın.   
• Nebülizörü doğrudan güneş ışığından uzak tutun ve güneş 
ışığından uzakta taşıyın. 
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Arıza giderme 
Problem / Sorun Olası Neden / Çözüm Ve Çare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nebülizör az miktarda 
aerosol üretmekte veya 
hiç üretmemekte 

1. İlaç bardağında çok az ilaç var. 
2. Nebülizör dik konumda 
tutulmamakta. 
3. İlaç püskürtme için uygun değildir 
(örneğin, çok kalın, yüksek 
viskoziteli). 
İlaç çözel�si doktorunuz tara�ndan 
belir�lmelidir. 
4. Pil tükenmiş. Cihazı şarj etmek için 
güç kaynağını bağlayın ve tekrar 
deneyin. 
5. Izgara üzerindeki parçacıklar çıkışı 
engelliyor. 
Bu kir parçacıklarını çıkarmak için, 
ilaç kabını 2-3 damla sirke ve 3-6 ml 
su ile doldurun ve ardından bu 
çözel�yi tamamen nebülize edin. 
Lü�en bu spreyi teneffüs etmeyin ve 
daha sonra ilaç kabını 
temizlediğinizden ve dezenfekte 
e�ğinizden emin olun. 
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Problem / Sorun Olası Neden / Çözüm Ve Çare 
 
 
Nebülizör az 
miktarda aerosol 
üretmekte veya hiç 
üretmemekte 

6. Izgara yıpranmış. İlaç kabını 
değiş�rin. 
7. İlaç kabı tamamen bağlı değildir. 
İlaç kabını doğru şekilde takın ve 
yeniden çalış�rın. 
8. Izgaranın dış yüzeyinde su var. 
Suyu hafifçe çıkarmak için yumuşak 
temiz kâğıt veya pamuk kullanın. 

 
 
 
- 
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Problem / Sorun Olası Neden / Çözüm Ve Çare 
Güç göstergesi LED'leri 
yanmıyor ve nebülizör 
çalışmıyor 

1. Düşük pil gücü. 
Lü�en cihazı şarj edin ve tekrar 
açmayı deneyin.  

Solunum için hangi 
ilaçlar uygundur? 

Sadece doktorunuz, durumunuzu 
tedavi etmek için hangi ilacı 
kullanacağınızı size bildirebilir. 
Doktorunuza danışın. 

Bebekler ve çocuklar 
için hangi özel adımlar 
a�lmalıdır? 

1. Maske, etkili solunumu garan� 
etmek için ağız ve burnu örtmelidir. 
2. Bebekler ve çocuklar cihazı sadece 
bir ye�şkinin yardımı ve göze�mi 
al�nda kullanmalıdır. Bir çocuğu asla 
nebülizatörle yalnız bırakmayın. 

Her kullanıcının kendi 
aksesuarlarına ih�yacı 
var mı? 

Bu hijyen nedenleriyle kesinlikle 

gereklidir. 

 
 
 
 

 

 

Garan� Bilgileri   
Nebülizör dikkatli bir şekilde üre�lmiş ve test edilmiş�r ve işçilik ve 

malzeme kusurlarından arınmış olduğu garan� edilmektedir. Bu garan� 

kapsamında, yükümlülüğümüz, orijinal sa�n alma tarihinden i�baren iki 

yıl içinde kusurlu olduğu kanıtlanan ünitelerin değiş�rilmesi veya 

onarımı ile sınırlı olacak�r. Bu garan�, sonraki herhangi bir alıcıya veya 

sahibine devredilemez. Bu garan�, normal aşınmaya maruz kalan ve 

periyodik olarak değiş�rilmesi gereken (ilaç kabı, ağızlık, maskeler) 

dayanıklı olmayan bileşenler için geçerli değildir.  

Bu ürünün kullanım kılavuzunda belir�len kullanım amacı dışında 

herhangi bir kullanım, kötüye kullanım, ihmal, kaza veya yetkili bir 

servis uzmanından başka bir kişi tara�ndan yapılan onarımlar bu 

garan�yi derhal geçersiz kılacak�r.  

Alandaki onarımlar sırasında yapılan masraflar, parçalar ya da 

harcamalar için tazminat veya ücret almayacağız. 

Yukarıdaki garan� münhasırdır ve diğer tüm açık garan�lerin yerine 

geçer. Varsa, sa�labilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni 

garan�ler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, zımni 

garan�ler, burada sağlanan açık garan�nin süresini aşmayacak�r.  
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Hiçbir durumda, biz veya bağlı kuruluşlarımız, kullanım 

veya kar kaybı veya diğer teminat ve özel veya dolaylı 

zararlardan sorumlu değildir. 

 

Cihazı asla açmayın ya da cihazı kendiniz tamir etmeye 

çalışmayınız aksi takdirde gerekli işlevi ar�k garan� 

edilmez. Bu Yönetmeliğe uyulmaması garan�yi geçersiz 

kılacak�r. 

Cihazı tamir etmeniz gerekiyorsa, ekipman sağlayıcınıza 

başvurun. 

 
Garan� Süresi :  Sa�n alım tarihinden i�baren 2 yıldır. 
Not: Bunun için sa�cının garan� belgesini doğru ve eksiksz 
olarak doldurması gerekmektedir. Aksi halde cihaz garan� 
kapsamına alınamaz. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Garan� Belgesi 
 
Ürün adı: 
Seri no : 
Sa�cı Kurum : 
Kaşe - İmza - Tarih 
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