
 

مدل  کمپرسوریطریقه استفاده از دستگاه نبوالیزر 

دستگاه و کیت مصرفی را از کیف  .

.خارج نمایید

یک سر لوله هوا را به کانکتور  .

هوای جلوی کمپرسور و سر دیگر 

را به کانکتور هوای موجود در 

انتهای کیت نبوالیزر متصل کنید.

ریختن دارو در کیت  یبرا .

آبی رنگ را در  پوشدرنبوالیزر، 

جهت پادساعتگرد بچرخانید تا از 

محفظه دارو جدا شود.

داده و در جهت  آبی رنگ را روی محفظه دارو قرار پوشپس از ریختن دارو، در .

بسته شود. تا ساعتگرد بچرخانید

روی کیت نبوالیزر متصل کنید. محفظه دارورا به  دهانه .

.ستگاه را بزنید تا دستگاه روشن شودد Powerدستگاه را به برق متصل کرده و کلید  .

دهان خود قرار داده و به صورت عادی تنفس کنید. نزدیک جهت استفاده دارو دهانه را .

را فشار داده و در این حالت دستگاه تا زمانی   آبی رنگبرای شروع کار با نبوالیزر دکمه  .

بدون نگه داشتن  دستگاهجهت بخوردهی مداوم کند. ید کار میرکه دکمه را نگه دا

 تا قفل شود.  دهیدبه سمت پایین فشار  حالت اتومات را کلید دکمه،

را به سمت باال بکشید تا دکمه آبی رنگ رها شود. اتومات کلیدجهت توقف نبوالیزر  .

 



 .باشدمی لیترمیلی  تا  ظرفیت محفظه دارو بین نکته: 

 

 نکنید زیرا ممکن است دارو وارد دهان شود.درجه خم  : کیت نبوالیزر را بیش از نکته

 

پرسور را مسدود نکنید زیرا ممکن است باعث داغ شدن یا بد کار ممحفظه تهویه روی ک: نکته

 کردن کمپرسور شود.

 

کنید.  تمیز: نبوالیزر، ماسک دهانه و بینی بند را مدام با آب داغ پس از هر بار استفاده  نکته

های کاربردی تنفس را پس از آخرین استفاده در روز ضد عفونی  همچنین کیت نبوالیزر و بخش

 کنید.

 

درون لوله هوا، آن را به رابط هوا روی کمپرسور  ظدر صورت وجود نرم کننده یا مایع غلی: نکته

(، کمپرسور را روشن کرده باشد)طرف انتهایی دیگر لوله هوا باید از کیت نبوالیزر جدا  وصل کرده

 شود.خارج  داخل لوله هواتمامی رطوبت و ... از  تولیدیبا فشار هوا  تا

 

در حین استفاده چک کنید که دستگاه باید دارای صدا و لرزش باشد. همچنین، هوای : نکته

فشرده شده در هنگام خروج از نبوالیزر باید صدا تولید کند. این مسئله عادی بوده و بیانگر خرابی 

 باشد. و بد کار کردن دستگاه نمی

 

در صورت بروز هر گونه ایراد احتمالی در دستگاه ها با پرسنل فنی شرکت تماس بگیرید،  در  :توجه

صورت فک پلمپ دستگاه توسط دیگر افراد، ارائه سرویس بهینه میسر نبوده، دستگاه ها خارج از 

 باشد.لیت آن بر عهده پرسنل آن مرکز میگارانتی خواهند شد و کلیه مسئو

 پزشکی فنون طب رستاک شرکت مهندسی

 156  -  11216566تلفن:  

 156 - 11216566فکس: 
 9999 - 969  85  85تلفن سیار بخش فنی:   


