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Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup inhalatora AL-50. Jest to poręczne urządzenie zaprojektowane do 
dostarczania przepisanego przez lekarza środka medycznego w efektywny sposób. Prawidłowa
obsługa i opieka nad urządzeniem zapewni odpowiednią pracę przez lata.

Niniejszy produkt został opracowany do prawidłowego leczenia astmy, alergii i innych chorób 
układu oddechowego. Urządzenie zapewnia przepływ powietrza, które przenosi z nebulizatora
lek w postaci aerozolu co umożliwia inhalację. 

Urządzenie należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza albo terapeuty. Zalecamy dokładne 
przeczytanie instrukcji w całości. Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

Zastosowanie:
Do użytku przez dzieci i dorosłych do aplikacji leku w postacji aerozolu w celach 
terapeutycznych.

Przeciwskazania:
Urządzenie nie nadaje się do użytku przez pacjentów, którzy są nieprzytomni albo nie mogą 
oddychać samodzielnie. Urządzenie nie nadaje się do użytku pod anestezją.
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Efekty uboczne:
Korzystanie z urządzenia nie powoduje znanych efektów ubocznych. Efekty uboczne leków 
opisane w ich ulotce.

Miejsce stosowania:
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Str. 2



Symbole
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Symbol zgodności 
oraz oznaczenie certyfikacji 

Producent 

Data produkcji 

Urządzenie typu II 

Zastosowano części typu BF 

Zapoznać się z instrukcją 

Numer modelu 

Numer seryjny 

Symbol ten oznacza iż produkt  
po zakończeniu okresu jego użytkowania  

nie może być umieszczany 
wraz z pozostałymi  

odpadami gospodarstwa domowego. 

Bezpiecznik 

Uwaga 

Klasa ochrony przed cieczami i pyłami 

Zachować ostrożność - produkt delikatny 

Przechowywać w suchym miejscu 

Górna krawędź pudełka



Opis części

Uwagi bezpieczeństwa

Uwaga: Dokładnie przeczytać przed pierwszym użyciem.
Zastosować podstawowe środki ostrożności przy używaniu urządzenia elektrycznego.
Uwaga: Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może skutkować obrażeniami lub 
uszkodzeniem urządzenia.

1. By uniknąć porażenia prądem: trzymać z dala od wody / nie zanurzać kabla ani 
urządzenia w cieczy / nie korzystać w trakcie kąpieli
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Maska dla dorosłych 
i dziecięca

Nebulizator 
(pojemnik na lek)

Filtr powietrza

Włącznik

Podłączenie  
wężyka

Pokrywa 
filtru  

powietrza

Oparcie 
nebulizatora

Wyloty  
powietrza



2. Zaprzestać korzystania z urządzenia jeśli zauważono uszkodzenie części (w tym kabla 
zasilającego), jeśli zostało zanurzone w wodzie. Skontaktować się z producentem w celu
naprawy.

3. Nie korzystać z urządzenia w otoczeniu łatwopalnych gazów, wysokiej zawartości tlenu 
bądź produktów aerozolowych.

4. Odłączyć od zasilania przed czyszczeniem, napełnianiem i po każdym użyciu.
5. Korzystać jedynie z części dostarczonych przez producenta.
6. Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci bez nadzoru i niepowołane osoby.
7. Urządzenie i jego elementy powinny być trzymane z dala od dzieci poniżej 3 roku życia 

ze względu na ryzyko połknięcia małych elementów. Trzymać z dala od zwierząt.
8. Elementy urządzenia dotykające skóry pacjenta są wykonane zgodnie z normami 

zgodności CE i nie powodują reakcji alergicznych.

Przetrzymywanie: 
1. Urządzenie przetrzymywać z dala od promieni słońca, wysokiej temperatury i 

wilgotności.
2. Przetrzymywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Zawsze odłączać od zasilania jeśli nie będziemy korzystać z urządzenia.

Obsługa

1. Nebulizator działa przy odchyleniu nie większym niż 45°. Prosimy zachować odchylenie 
nie większe niż 45° w trakcie pracy urządzenia.

2. Otworzyć pudełko i wyciągnąć jego zawartość.
3. Uwaga: przed pierwszym użyciem należy dokładnie wyczyścić urządzenie. Prosimy 

zapoznać się z działem czyszczenie i dezynfekcja.
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    1. By otworzyć nebulizator należy przekręcić w odwrotną  
stronę niż wskazówki zegara 
 
 
 
2. Napełnić przepisaną ilość leku do nebulizatora i zakręcić  
zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Proszę się  
upewnić, że nebulizator jest prawidłowo zamknięty. 
Prosimy się upewnić, że zbiorniczek nie przekracza  
temperatury 45°C 
 
 
 3. Podłączyć wężyk powietrza – jeden koniec do urządzenia  
a drugi do nebulizatora. 
 
 
 
4. Nałożyć ustnik i maskę na nebulizator. 
 
 
 
 
 
5. Proszę się upewnić, że włącznik jest ustawiony na „0”.  
 
 
 
 
 
6. Podłączyć zasilacz do gniazdka 
 
 
 
7. Trzymać nebulizator w dłoni i założyć maskę w dogodny  
sposób. Włączyć urządzenie przestawiając włącznik w stan  
„1”. 
 
 
8. Po zakończeniu inhalacji wyłączyć urządzenie i odłączyć  
od zasilania.



Ważne:
Urządzenie wyposażone jest w system zapobiegający przegrzewaniu się. W przypadku 
osiągnięcia wysokiej temperatury urządzenie się wyłączy. Należy wtedy:

1. Ustawić wyłącznik w stan „0”
2. Odłączyć od gniazdka.
3. Poczekać 30 minut aż silnik ostygnie przed następnym użyciem. 

Standardowo należy użytkować urządzenie przez 20 minut i następnie zastosować 30 minut 
przerwy. Proszę się upewnić, że odpływy powietrza na urządzeniu nie są zablokowane.

Czyszczenie i dezynfekcja

Zaleca się czyszczenie nebulizatora, ustnika i maski ciepłą wodą po każdym użyciu oraz także 
delikatnym detergentem po ostatnim użyciu. Jeśli lekarz albo terapeuta zaleci inną procedurę 
czyszczenia urządzenia to należy się do niej zastosować.

Mycie (po każdym użyciu)
1. Odkręcić wężyk, nebulizator, ustnik i maskę
2. Delikatnie przekręcić nebulizator by go otworzyć
3. Wysuszyć czystym, suchym ręczniczkiem albo pozostawić do wyschnięcia
4. Po wysuszeniu złożyć urządzenie i przechowywać w zamknięciu w suchym miejscu

Dezynfekcja:
Jeśli lekarz nie przekazał innej procedury to należy zastosować się do poniższych kroków aby 
oczyścić urządzenie z mikroorganizmów. Zaleca się aby jednostka była dezynfekowana po 
ostatnim użyciu.

1. Zastosować roztwór jednej części octu i trzech części czystej wody. Upewnić się, że ilość 
płynu jest wystarczająca by zanurzyć nebulizator, ustnik i maskę.

2. Pozostawić części w zanurzeniu na 30 minut.
3. Umyć nebulizator, ustnik i maskę pod ciepłą wodą z użyciem delikatnego detergentu. 

Następnie umyć je pod gorącą wodą.
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Czyszczenie kompresora
1. Codziennie wycierać suchą szmatką 
2. Nie używać detergentów w proszku ani innych środków czyszczących, które mogłyby 

uszkodzić obudowę urządzenia.

Wymiana filtra
1. Nie używać bawełny ani innych tkanin. Nie myć filtrów. W razie potrzeby wymienić na 

filtry dostarczone przez producenta. Nie korzystać z urządzenia bez filtra.
2. Wymieniać filtr co 30 dni albo gdy zmienia kolor na szary.
3. Procedura wymiany

1. Zdjąć pokrywę filtra
2. Wymienić zużyty filtr na nowy
3. Zamknąć pokrywę filtra

Rozwiązywanie problemów

1. Urządzenie nie działa
możliwa przyczyna: Nie podłączono zasilacza
rozwiązanie: Proszę się upewnić, że zasilacz jest odpowiednio podłączony

możliwa przyczyna: Urządzenie się przegrzewa
rozwiązanie:  Odłączyć od prądu i zostawić do ostygnięcia

2. Za mało lub całkowity brak aerozolu w emitowanym powietrzu
możliwa przyczyna: Otwarty zbiornik na lek
rozwiązanie: Proszę się upewnić, że zbiornik jest zamknięty

możliwa przyczyna: Nieprawidłowo nałożony wężyk
rozwiązanie: Proszę podłączyć wężyk w odpowiedni sposób we właściwym miejscu w 
urządzeniu
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możliwa przyczyna: Dawka leku w pojemniku się skończyła albo zbyt dużo płynu zostało 
umieszczone w pojemniku
rozwiązanie: Napełnić jeszcze raz do właściwego poziomu

możliwa przyczyna: Filtr powietrza jest zatkany bądź brudny
rozwiązanie: Proszę się upewnić, że filtr jest wymieniany regularni i nie jest zapchany

możliwa przyczyna: Urządzenie jest odchylone od pionu o więcej niż 45°
rozwiązanie: Proszę nie przechylać urządzenia w taki sposób

możliwa przyczyna: Zawinięty wężyk powietrza
rozwiązanie: Proszę rozprostować wężyk, uważając aby nie było ostrych zagięć ani splątania w 
węzeł

możliwa przyczyna: Silniczek urządzenia się nie uruchamia
rozwiązanie: Skontaktować się z producentem

3. Urządzenie się przegrzewa
możliwa przyczyna: Urządzenie jest przykryte jakimś przedmiotem, co zapobiega właściwemu 
odprowadzaniu ciepła
rozwiązanie: Proszę się upewnić, że obudowa urządzenia nie jest przykryta żadnym 
przedmiotem, tkaniną, itp.

możliwa przyczyna: Urządzenie pracuje bez przerwy przez długi czas
rozwiązanie: Po 20 minutach pracy prosimy o wyłączenie urządzenia na 30 minutach

4. Urządzenie głośno pracuje
Kompresor powietrza zastosowany w urządzeniu wydaje pewien poziom hałasu. Jeśli jednak 
głośność pracy urządzenia się zwiększyła to prosimy skontaktować się z producentem.

Jeśli powyższe porady nie pomogły to prosimy skontaktować się z producentem.
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Specyfikacja techniczna

Model Al-50
Zasilanie AC200-240V / 50-60 Hz
Pobór mocy 180 VA
Dawka leku 8 ml
Wielkość cząsteczki 0.5 do 10 μm
MMAD <3μm
Poziom hałasu ≤ 55 dBA
Średnia Min. 0,25 ml/min
Zakres ciśnienia 35 do 50 PSI (210 do 345 Kpa/ 2,1 do 3,4 bara)
Zakres pracy 8 do 16 PSI (50 do 100 Kpa / 0,5 do 1,0 bara)
Zakres przepływu 8~16 litrów na minutę
Zakres temp. pracy  10°C do 40°C 
Zakres wilgotności pracy 10% do 95% Rh
Zakres temp. 
przechowywania -20°C do 70°C  
Zakres wilgotności przech. 10% do 95% Rh
Tempo nebulizacji minimum 0,25ml / minutę
Klasa odporności II klasa 
Zastosowano części Typu BF
Klasa odporności IP 20
Bezpiecznik F 1.6A L 250V
Wymiary 90x125x145mm
waga 1060g (bez akcesoriów)
Wymiary pudełka 167x160x145mm
Waga pudełka 1335g
Akcesoria Nebulizator, dorosła i dziecięca maska, wężyk powietrza, ustnik i 
pięć filtrów
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Karta Gwarancyjna

Data sprzedaży

Dowód zakupu Nr

Numer fabryczny

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Data wykonania usługi
Pieczątka serwisu

Str. 11


