
Βασικά εξαρτήματα 
9. Κιτ νεφελοποιητή
10. Επιστόμιο
11. Σωλήνας αέρος
12. Μάσκα ενηλίκων
13. Μάσκα παιδική 
14. Φίλτρα αέρα 5 τεμάχια
15. Εγχειρίδιο Οδηγιών
16. Εγγύηση  

Σύστημα Συμπιεστή Νεφελοποίησης
Η συσκευή αποτελείται απο:

1. Συμπιεστής  (κύρια μονάδα) 
2. Καπάκι
3. Οπές αερισμού
4. Διακόπτης ON / OFF
5. Καλώδιο τροφοδοσίας 
6. Θήκη (για αξεσουάρ)
7. Έξοδος αέρα
8. Φίλτρο Αέρος

Προοριζόμενη Χρήση  
Η συσκευή είναι ένα σύστημα ηλεκτρικού συμπιεστή νεφελοποίησης  φαρμάκου 
που έχει ως στόχο την παροχή πεπιεσμένου αέρα για την επιτυχή θεραπεία 
άσθματος, χρόνιας βρογχίτιδας, αλλεργιών και άλλων αναπνευστικών διαταραχών. 
Η συσκευή  μπορεί  να χρησιμοποιηθεί από τον ασθενή στο σπίτι ως φαρμακευτική 
αγωγή για αναπνευστική θεραπεία και απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες 
Ο συμπιεστής προωθεί τον αέρα στο κιτ νεφελοποιητή και μετατρέπει το φάρμακο 
που έχει συνταγογραφηθεί σε σπρέι μικροσκοπικών σταγονιδίων που μπορούν να 
εισπνευστούν εύκολα.

Σημαντικό: 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Αν έχετε απορίες ή 
προβλήματα με το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία CURE PLAST.

Προσοχή
1. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για το σκοπό που προορίζεται και όπως 

περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού 
σας. Οποιαδήποτε άλλη μορφή χρήσης συνιστά κακή χρήση και μπορεί να 
αποβεί επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος 
για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη 
χρήση ή αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας.

2. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά
3. Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε 

επιβλαβείς αναθυμιάσεις 
4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε εύφλεκτα 

αέρια.
5. Η σωστή λειτουργία της συσκευής μπορεί να επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικές 

παρεμβολές που υπερβαίνουν τα όρια που υποδεικνύονται από τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα σε ισχύ. Αν αυτή η συσκευή έρχεται σε επαφή με μια άλλη ηλεκτρική 
συσκευή, βγάλτε τη και συνδέστε τη σε μια άλλη πρίζα.



6.     Σε περίπτωση βλάβης ή / και δυσλειτουργίας, μην ανοίγετε το περίβλημα του 
        συμπιεστή, καθώς αυτό δεν είναι ένα προϊόν που επιδέχεται επιδιόρθωση
7.     Η σωστή λειτουργία αυτής της συσκευής μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο εάν γνήσια 
        ανταλλακτικά (π.χ. φίλτρα) δεν χρησιμοποιούνται.
8.     Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να 
        τηρούνται ορισμένα σημαντικά μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των 
        εξής:

•	 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα
•	 Μη βάζετε το συμπιεστή σε νερό ή άλλο υγρό
•	 Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή υγρά
•	 Μην αφήνετε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο
•	 Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια κατά τη λειτουργία
•	 Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού δεν παρεμποδίζονται
•	 Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη με βρέφη ή άτομα που δεν μπορούν να 

εκφράσουν τη συναίνεσή τους.
•	 Μην απενεργοποιείτε τη μονάδα απλά τραβώντας το φις από την πρίζα

9.    Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χ
       xαρακτηριστικών, στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην κύρια τάση και 
       συχνότητα σας πριν συνδέσετε τη συσκευή
10.  Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή ή / και το καλώδιο επέκτασης
11.  Μην αφήνετε τη μονάδα στην πρίζα όταν δεν είναι σε χρήση. Αποσυνδέστε τη     
       συσκευή από την πρίζα όταν δεν είναι σε λειτουργία
12.  Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση της συσκευής. 
       Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία 
       προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση.
13.  Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη. Σε 
       περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί επικοινωνήστε με την 
       εταιρεία.
14.  Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση με σκοπό να 
       αποτρέψει επικίνδυνη υπερθέρμανση
15.  Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή αντικατάστασης του   
       φίλτρου, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή γυρίστε  τον 
       κεντρικό διακόπτη παροχής στο OFF
16.  Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι αρκετά μικρά για να καταποθούν από τα 
       παιδιά. Μην αφήνετε χωρίς επιτήρηση παιδιά ή άτομα με κινητικά προβλήματα να 
       έχουν πρόσβαση στη μονάδα.
17.  Αν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αποθηκεύστε την σε 
       ασφαλές μέρος
18.  Να θυμάστε να:

       α. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με φάρμακα που συνταγογραφούνται 
       από το γιατρό σας
       β. Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα που συνιστώνται από το γιατρό σας 
       για τη θεραπεία
19.  Βεβαιωθείτε ότι τα φάρμακα που συνταγογραφούνται από το γιατρό σας 
       μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο νεφελοποιητή για την αναπνευστική θεραπεία 
       που προτείνονται.



Οδηγίες για τη χρήση
Αφαιρέστε το συμπιεστή από τη θήκη μεταφοράς πριν από τη χρήση
Εξετάστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση, προκειμένου να ελέγξετε πιθανές 
ζημιές από τη μεταφορά. Κατά τη λήψη θεραπείας καθίσετε σε όρθια θέση και χαλαρή

1. Μετά το άνοιγμα της συσκευής, ελέγξτε το συμπιεστή και τα εξαρτήματα για ορατές 
βλάβες ή ελαττώματα όπως ρωγμές στο πλαστικό περίβλημα .Επικοινωνήστε με 
την εταιρεία για να αναφέρετε οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος .

2. Καθαρίστε και απολυμάνετε το κιτ νεφελοποιητή, το παιδικό εξάρτημα, τη μάσκα 
ή το επιστόμιο πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά μετά την αγορά.

3. Ανοίξτε το κιτ νεφελοποιητή στρέφοντας το  αριστερόστροφα
4. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αντλίας ψεκασμού έχει τοποθετηθεί σωστά στο 

εσωτερικό του θαλάμου 
5. Τοποθετήστε την καθορισμένη ποσότητα του φαρμάκου που αναφέρεται στη 

συνταγή στη δεξαμενή φαρμάκου 
6. Κλείστε το νεφελοποιητή κρατώντας το κάτω μέρος και στρέφοντας την κορυφή 

δεξιόστροφα, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι καλά κλειστή.
7. Συνδέστε το ένα άκρο του σωλήνα αέρα στον νεφελοποιητή και το άλλο άκρο 

στην υποδοχή της δεξαμενής φαρμάκου
8. Συνδέστε το επιστόμιο στο νεφελοποιητή
9. Εάν χρησιμοποιείτε  μάσκα αφαιρέστε το επιστόμιο και συνδέστε τη μάσκα 

απ’ευθείας στο νεφελοποιητή
10. Συνδέστε το συμπιεστή στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική τάση που 

αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών, στο κάτω μέρος της συσκευής 
αντιστοιχεί στην κύρια τάση σας

11. Για να ξεκινήσει η θεραπεία Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη ON

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για διαλείπουσα χρήση 30 λεπτών 
ON & 30 λεπτών OFF 

12.  Όταν η θεραπεία έχει ολοκληρωθεί, απενεργοποιήσετε τη μονάδα ρυθμίζοντας τη 
       θέση του διακόπτη στη θέση OFF και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα
13.  Πλύνετε το νεφελοποιητή και τα αξεσουάρ, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
      “Καθαρισμός και απολύμανση των αξεσουάρ”
       Καθαρισμός και συντήρηση
       Καθαρισμός του συμπιεστή
       Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό για να    
       καθαρίσετε το εξωτερικό της μονάδας

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού να βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά μέρη της μονάδας 
δεν είναι σε επαφή με υγρά και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο
 



Καθαρισμός και απολύμανση των εξαρτημάτων

Μετά από κάθε χρήση:

Πλύνετε όλα τα εξαρτήματα του νεφελοποιητή με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό 
και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
Μετά τον καθαρισμό αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν στον αέρα σε καθαρό 
περιβάλλον.
Είναι σημαντικό οι οδηγίες καθαρισμού ακολουθούνται προσεκτικά για να 
εξασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία.

Αντικατάσταση του νεφελοποιητή
Το κιτ νεφελοποίησης πρέπει να αντικατασταθεί μετά από μια μακρά περίοδο 
αδράνειας ή από κακή χρήση. Κάτω από φυσιολογική χρήση, έχει μεγάλη διάρκεια 
ζωής.

Αντικατάσταση του φίλτρου
Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται μετά από περίπου 30 ώρες χρήσης, ή όταν φαίνεται 
βρώμικο. Ανοίξτε τη θήκη του φίλτρου για να αντικαταστήσετε το φίλτρο με ένα 
καινούριο. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια φίλτρα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται:

1. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει μπει καλά στην πρίζα
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή  λειτουργεί εντός ορίων λειτουργίας  που υπέδειξε το  
    εγχειρίδιο οδηγιών (30 λεπτά ON / OFF 30 λεπτά)

Η συσκευή δεν νεφελοποιεί ή η νεφελοποίηση είναι αδύναμη:

1. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα του σωλήνα αέρα έχουν τοποθετηθεί σωστά στην κύρια 
    μονάδα και στη δεξαμενή φαρμάκου
2. Ελέγξτε αν ο νεφελοποιητής είναι χωρίς φάρμακο ή υπερφορτωμένο με   
    φαρμακευτική αγωγή 
3. Ελέγξτε αν το ακροφύσιο είναι βουλωμένο 
4. Ελέγξτε εάν η κεφαλή αντλίας ψεκασμού είναι σωστά τοποθετημένη στη δεξαμενή 
    φαρμάκου

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά από τα παραπάνω βήματα, επικοινωνήστε 
με την εταιρία 

Συντήρηση και επισκευή
Ποτέ μην ανοίγετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό της μονάδας. 
Ο συμπιεστής δεν απαιτεί λίπανση ή συντήρηση


