PiC RinoShower
Orrmosó készülék
CE0470
Használati útmutató
A használati útmutató fontos információkat tartalmaz.
Őrizze meg további felhasználás céljából.
Bevezetés
A PiC RinoShower egy aeroszolos orrmosó készülék, mely tökéletes az orrüregek és az orrgarat
tisztítására.
A készülék úgy lett kialakítva, hogy használata praktikus és hatékony legyen minimális felhasznált
oldat veszteség mellett. Továbbá a praktikus kettős felhasználású (2-az 1-ben) orrmosó fejnek
köszönhetően, gyermekek és felnőttek egyaránt használhatják. Elég egy egyszerű kattintás és 2
különböző méretű fejet használhat. Egy egyszerű eszköz az egész család számára.
Tartozékok
a – 2 az 1-ben kúp alakú orrmosó fej (felnőtt / gyermek)
b – ergonomikus orrmosó test
c – visszafolyó orrmosó folyadékgyűjtő tartály
d – bekapcsoló gomb
E – sóoldat tartály (20 ml)
f - csatlakozó
Figyelmeztetések
A termék csak a következő PiC kompresszoros inhalátor készülékkel együtt használható:
 PiC AirSpinny
 PiC MrHippo
 PiC MrPingui
Kérjük, olvassa el a használati utasítást a készülék megfelelő használatának érdekében.
 Ha a készüléket gyermekeknek vagy fizikai, illetve mentális fogyatékossággal élő személyeknek kell
használniuk, megfelelő felügyeletet kell biztosítani.
 Ne használja a készüléket, ha annak leejtése után sérülésre utaló jeleket lát rajta vagy a részein.

A készülék előkészítése és használata
• Fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba az átlátszó tartályt, amíg az már nem a zárt
biztonsági helyzetben áll. Vegye le a tartályt (1. ábra);
• Töltse fel a tartályt nem több, mint 20 ml PiC steril sóoldattal vagy az Ön orvosa által felírt egyéb
szerrel
(2. ábra);
• Ha a felnőtt verzió helyett gyermekgyógyászati verziót (vagy fordítva) szeretné használni,
egyszerűen távolítsa el a 2 az 1-ben kúpot, fordítsa meg és csatlakoztassa vissza az orrmosó
testhez. (3. ábra)
• Zárja vissza az átlátszó tartályt úgy hogy helyezze rá az orrmosó testre és forgassa az óra
járásával megegyező irányba, amíg úgy érzi, hogy bepattan a helyére;
• A csatlakozó cső egyik végét csatlakoztassa a kompresszor levegő kivezetéséhez, a másik végét
pedig az orrmosó fúvókájához. (4. ábra);
• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz;
• Ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van behelyezve és csatlakoztatva egymáshoz;
• Indítsa el a készüléket úgy, hogy az inhalátor bekapcsolóját ON állásba állítja;
• Helyezze az orrmosót az orrüregbe. Tartsa nyomva a bekapcsoló gombot és csinálja végig a
terápiát, ahogy szokta. Ajánlatos a kezelés során a szabad orrlyukat egy ujjal befogni. Az orrmosás
akkor szakad meg, ha elengedi a bekapcsoló gombot. Hogy folytassa a kezelést, nyomja meg a
bekapcsoló gombot és folyamatosan tartsa nyomva ismét.
A tartályba töltött PIC sóoldatot egyenlően ossza szét a két orrlyuk között. A kezelés alatt győződjön
meg róla, hogy megfelelően tud lélegezni. Szakítsa meg a kezelést és fújja ki az orrát, ha
szükséges. A kezelés végére, a tartályban sóoldat és váladék elegye fog össze összegyűlni, mely
teljesen normális és semmilyen hatása nincs a kezelés eredményességére. Amint a kezelést
befejezte, kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg/fertőtlenítse az alábbiak szerint.
Tisztítás és fertőtlenítés
A PiC RinoShower orrmosót ki kell üríteni és ki kell tisztítani minden használat után, hogy ne
képződjenek lerakódások a készüléken, amelyek ronthatják a készülék megfelelő működését.
Szedje szét az orrmosó tartozékait. Öblítse le az orrmosó testet, kúpot és a tartályt alaposan
langyos vízzel kívül és belül. Fertőtlenítse a tartozékokat denaturált alkohollal, ha szükséges, majd
öblítse le vízzel. Hagyja a tartozékokat megszáradni.
Hulladékgyűjtőbe helyezés a hatályos előírásoknak megfelelően.

Műszaki adatok
Maximális áramlás: 17 l/perc
Maximális működés közbeni áramlás: 10 l/perc
Maximális működés közbeni nyomás: 0,7 bar
Minimális áramlás: 13 l/perc
Minimális működés közbeni áramlás: 8 l/perc
Minimális működés közbeni nyomás: 0,3 bar
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Garancia jegy

Forgalmazó neve és címe: AIM-Medical Kft. 1157. Budapest, Nyírpalota u. 15.
Az importáló neve és címe (külföldről származó termék esetében): AIM-Medical Kft. 1157.
Budapest, Nyírpalota u. 15.
Gyártó neve és címe: Artsana S.p.A, Via Saldarini Catelli,1 22070 Grandante(CO) Italy
Termék megnevezése:

PiC RinoShower

Termék típusa:

Aeroszolos orrmosó készülék

Vásárlás helye:

____________________________________________

Vásárlás időpontja:

______________________
PH.

Garanciális feltételek:
A PiC RinoShower orrmosóra 2 éves cseregaranciát vállal az AIM-Medical Kft.
A PiC RinoShower orrmosó garanciája kiterjed az anyagokra, valamint a gyártás során felmerülő
gyártási hibákra. A garancia 2 évre szól. A hibás alkatrészeket csak abban az esetben cseréljük ki
ingyenesen, ha a készüléket nem manipulálták és a felhasználó pontosan követte a használati
utasításban foglaltakat. A készülék illetéktelen személyek általi manipulálása/javítása a garancia
azonnali elvesztését vonja maga után.
Reklamáció esetén az áru visszaküldésére csak előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.
Amennyiben a reklamáció jogos, a készülék cseréjét vállalja az AIM-Medical Kft.
A garancia érvényesítésének helye:
AIM-Medical Kft., 1158. Budapest, Rákospalotai határút 2. 10.00-16.00h-ig
Telefon: +36 1 4146 491, Fax: +36 1 4146 492, info@aim-medical.hu
A hibás készülék visszaküldésekor kérjük, mellékelje a garanciajegyet, a számlát vagy a vásárlást
igazoló blokkot, illetve címet, nevet és telefonszámot. Ezen adatok hiányában a visszaküldést nem
áll módunkban elfogadni. Amennyiben visszaküldés után kiderül, hogy a hiba nem garanciális
eredetű, a készüléket személyesen lehet átvenni a megadott címen, illetve postai visszaküldés
igénylése esetén a visszaküldés költsége a vevőt terheli. Utánvéttel történő és portós visszaküldést
nem fogadunk el.

