Pari Turbo Boy SX
VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING:
Uw arts heeft voor uw behandeling een medicijnverneveltherapie voorgeschreven.
Dankzij de Aanvullende Zorg van Huisman Mediap kan de verneveling nu bijna overal veilig en verantwoord
plaats vinden
Huisman Mediap licht u en uw huisgenoten in over het juiste gebruik van de apparatuur. Aan deze voorlichting
en instructie wordt veel aandacht geschonken.
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A) INGEBRUIKNAME PARI TURBOBOY SX
Overtuig u ervan dat de vernevelaar sinds het laatste gebruik
gereinigd is (zie REINIGING).
1) Het mondstuk met het ventiel plaatsen
(zie afbeelding 1a en 1b).
Indien een masker gebruikt wordt moet u het
uitademventiel open zetten (zie afbeelding 1c).
2) Vernevelaar bovendeel met inademventiel openen.
U dient de deksel open te maken door met uw duim onderaan
tegen het deksel te drukken.
3) Medicament volgens aanwijzing van de arts in het
vernevelaaronderdeel vullen (maximaal 8 ml).
4) Het bovendeel van de vernevelaar naar beneden
dichtdrukken
5) De vernevelaar rechtop houden. Luchtslang van de
compressor aan de onderkant van de vernevelaar bevestigen.
Controleer of alle delen goed aangesloten zijn.
Wees er zeker van dat de luchtslang op de compressor
stevig is aangekoppeld.
Door een verkeerd gemonteerde of aangesloten
vernevelaar kan de verneveling van de medicamenten
nadelig beïnvloeden.
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B) INHALATIE
1 Plaats het apparaat op een vlakke stevige ondergrond.
Apparaat inschakelen en vervolgens
ontspannen en rechtop gaan zitten.
a Mondstuk met de lippen en tanden omsluiten en langzaam
inademen.
b Ontspannen door het mondstuk uitademen. De uitgeademde lucht zal door het uitademventiel in het
mondstuk afgevoerd worden.
Handelingen a en b herhalen tot er geen nevel meer
uit de vernevelaar komt.
TECHNISCHE GEGEVENS:
230-240V~ / 50Hz / 1,7 kg / 19,2x14,5x15 cm
LET OP: PARI TURBOBOY SX is een elektrisch aangedreven apparaat.
Verwijder altijd het netsnoer als u de compressor met een vochtig
doekje gaat reinigen.

•

Bij plaatsen stekker in het apparaat , de stekker
goed aandrukken! Indien stekker niet goed
geplaatst is kan er in de stekker kortsluiting
optreden.

•

Als stekker is geplaatst, het net snoer NIET om
het apparaat winden. Ook hierdoor kan
kortsluiting ontstaan.

1) Netschakelaar
2) Luchtslang aansluiting

Afbeelding 5: Pari Boy SX

3) Inlaatfilter
(verwijderen door met een muntstuk het filter tegen de klok in
los te draaien)
4) Houder voor LC Sprint vernevelaar

Afbeelding 6: LC Sprint Vernevelaar

Afbeelding 7: Luchtslang
C) REINIGING
Na gebruik blijft er een kleine hoeveelheid van het medicament achter. Dit verontreinigt de volgende vulling of
geeft aanleiding tot een storing door een verstopte sproeier. Om infecties te voorkomen, dienen alle delen van
de LC Sprint vernevelaar na ieder gebruik gereinigd worden.
Bij een verstopte sproeier meermaals reinigen of de vernevelaar uitkoken cq. vervangen.
Alle delen van de PARI LC SPRINT vernevelaar kunnen ook in de vaatwasmachine (min 60° C) gereinigd
worden. Zie onderstaande procedure voor reiniging:
1) Luchtslang van de vernevelaar afnemen;
2) Mondstuk, inademventiel en bovendeel van de vernevelaar verwijderen;
3) Alle delen van de vernevelaar huishoudelijk schoon maken met een beetje afwasmiddel;
4) Onder stromend warm water (minimaal 60° C.) goed afspoelen, vervolgens laten afdruipen;
5) Vernevelaardelen van binnen en van buiten met een schone, niet pluizende doek afdrogen. Open laten
liggen tot volledige droging. Het drogen kan met een föhn versneld worden;
6) Vernevelaar na het drogen weer in elkaar zetten (let op dat u de onderdelen juist terugplaatst).
DESINFECTIE
Advies: 1 x per week vernevelaaronderdelen uitkoken.
Vooraf reinigen zoals omschreven onder (C) i.p.v. de vernevelaar onder stromend water af te spoelen,
kookt u de vernevelaar met onderdelen (zonder luchtslang) uit in water, gedurende minimaal 15 minuten.
Gebruik hiervoor uiteraard een schone pan. Eventueel tussentijds desinfecteren met alcohol 70% .
TOEBEHOREN

ALGEMEEN

052514231011 LC SPRINT, Year Pack S blauw

052514410740 Masker, volwassen zacht met elastiek

- Vernevelaar slechts voor één patiënt gebruiken
- Alle delen "reinigen" zoals beschreven
(uitgezonderd luchtslang) en daarna goed
laten drogen
- 1 x per jaar filter vervangen
- 1 x per jaar LC Sprint vernevelaar vervangen met luchtslang

052514410742 Masker, kind zacht type Starfish

- 1 x per 6 weken LC Sprint SP vernevelaar vervangen

052514236015 LC SPRINT SP met mondstuk
052514414593 LC/LL, luchtslang 220 cm m/f ST
052514414852 Inlaatfilter, universeel

