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Szanowny Kliencie

Dziêkujemy za zakup inhalatora firmy NORDITALIA. MO-03 jest elektronicznym, ultradŸwiêkowym 
inhalatorem zaprojektowanym dla celów terapeutycznych. Dziêki cichej pracy oraz czytelnemu 
wyœwietlaczowi LCD, innowacyjnej i ergonomicznej konstrukcji i bogatemu wyposa¿eniu, inhalator mo¿e byæ 
u¿ywany w ró¿nych warunkach z maksymaln¹ skutecznoœci¹.
Akumulator (istnieje mo¿liwoœæ dokupienia) pozwala na u¿ywanie inhalatora przez oko³o 45 minut bez 
koniecznoœci do³adowywania.
Praktyczna podstawa do inhalatora umo¿liwia wygodne ustawienie urz¹dzenia np. na stole, pozwalaj¹c na 
przeprowadzenie terapii podczas wykonywania innych czynnoœci tj. czytanie lub pisanie.
Ponadto w celu inhalowania nawet maleñkich dzieci, MO-03 dziêki specjalnemu paskowi na rzepy mo¿e byæ 
przyczepiony do ³ó¿eczka lub innych urz¹dzeñ pozwalaj¹c na przeprowadzenie terapii bez koniecznoœci 
przytrzymywania dziecka.

1. Pokrywa filtra
2. Filtr (1 + 2 zamienne)
3. £¹cznik do rurki
4. Pokrywa inhalatora
5. Pojemnik na lekarstwo (10 sztuk)
6. Wentylator
7. Zbiornik na wodê
8. Inhalator  czêœæ g³ówna
9. Wyœwietlacz z klawiatur¹
10. Akumulator (opcja)
11. Pasek
12. Podstawa na stó³
13. Rozk³adane nó¿ki stabilizuj¹ce
14. Maska pediatryczna
15. Maska dla doros³ych
16. Ustnik
17. Rurka elastyczna
18. Zasilacz
19. WskaŸnik zasilania - dioda œwiec¹ca

WYŚWIETLACZ

Prêdkoœæ inhalowania

Wyczerpany akumulator/niskie napiêcie

Zegar/Przegrzanie

Brak wody

Przycisk do regulacji prêdkoœci inhalowania

Prze³¹cznik ON-w³¹czenie, OFF-wy³¹czenie.

W zestawie znajduje siê instrukcja obs³ugi oraz nylonowa torba na inhalator. Rurkê mo¿na rozci¹gaæ na 
d³ugoœæ 30 cm. Na specjalne ¿yczenie mo¿na zamówiæ d³u¿sz¹ rurkê (60 cm). 

ON

OFF

Niniejszy produkt jest zgony z odpowiednimi regulacjami CE.

W celu uzyskania dok³adniejszych informacji dotycz¹cych efektywnego dzia³ania oraz ³atwego 
wykorzystania prosimy uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê.



Rozwi¹zanie

Nape³nij pojemnik odpowiedni¹ 
iloœci¹ wody

Wy³¹cz inhalator, na³aduj 
Akumulator

Mo¿na kontynuowaæ terapiê chyba, 
¿e inhalacja bêdzie nieefektywna

Na³aduj akumulator lub pod³¹cz 
zasilacz

Urz¹dzenie powinno sch³odziæ siê 
przez 30 min.

Nale¿y sch³odziæ inhalator przez 
30 min.

SprawdŸ pod³¹czenie zasilacza 
zarówno do inhalatora jak i do 
gniazda

W³ó¿ akumulator prawid³owo 
zgodnie z instrukcj¹

Skontaktuj siê z Importerem

Dawki lekarstwa wiêksze ni¿ 8ml 
nale¿y podzieliæ na kilka 
mniejszych

Do pojemnika wlewaj co najmniej 
4ml 

SprawdŸ czy lekarstwo jest 
w pojemniku

SprawdŸ ulotkê na lekarstwie 
i skonsultuj siê z lekarzem

SprawdŸ czy w zbiorniku jest 
dostateczny poziom wody

Zobacz punkt  „Czyszczenie 
urz¹dzenia...”

Przep³ucz filtr w wodzie i wysusz 
go szmat¹, w razie potrzeby 
wymieñ filtr

SprawdŸ czy lekarstwo nie 
zamoczy³o wentylatora lub czy filtr 
nie styka siê z wentylatorem 

Delikatnie dmuchnij w rurê

Przep³ucz filtr wod¹ i wysusz go 
szmat¹

Usuñ lekarstwo

SymbolProblem

MO-03 samoistnie siê 
wy³¹cza lub nie mo¿na 
go w³¹czyæ

W czasie dzia³ania 
inhalatora symbol 
baterii miga

Urz¹dzenie nie w³¹cza 
siê, symbol baterii miga

Urz¹dzenie samo siê 
wy³¹cza po ok. 18 min. 
pracy  pojawia siê 
symbol zegara

Urz¹dzenie samo siê 
wy³¹cza  symbol 
zegara miga

Po naciœniêciu przycis-
ku ON/OFF urz¹dzenie 
nie w³¹cza siê

Urz¹dzenie s³abo lub 
w ogóle nie rozpyla 
cz¹steczek

Urz¹dzenie g³oœno 
pracuje

Nag³e przerwanie 
pracy inhalatora

Przyczyna

Brak wody lub zbyt ma³o 
wody poni¿ej linii

Akumulator roz³adowa³ siê 
(opcja)

Zasilacz  niskie napiêcie

Wy³adowany akumulator 
(opcja)

Interwencja zegara

Urz¹dzenie przegrza³o siê

�le pod³¹czono zasilacz 

�le pod³¹czono akumulator 
(opcja)

Uszkodzono urz¹dzenie/ 
akumulator /zasilacz

Do pojemnika wlano wiêcej 
ni¿ 8ml lekarstwa

Zbyt ma³o lekarstwa

Brak lekarstwa

Lekarstwo nie nadaje siê do 
stosowania w urz¹dzeniu 
ultradŸwiêkowym

Za ma³o wody

Wentylator zablokowany 
kurzem, etc.

Mokry/suchy filtr

G³oœny wentylator

Miêdzy rur¹ a pokryw¹ inhala-
tora powsta³ balon powietrza

Mokry filtr

Lekarstwo wyla³o siê 
z pojemnika z powodu 
nieostro¿nych ruchów

zielona 
dioda 
wy³¹czy³a 
siê



7. Nape³nij zbiornik na wodê do wysokoœci wskazanej na rys. 5. Zaleca siê u¿ywanie œwie¿ej wody przy 
ka¿dym u¿yciu. 

UWAGA: Inhalator nie dzia³a bez wody! Je¿eli w zbiorniku bêdzie niedostateczna iloœæ wody na 
wyœwietlaczu pojawi siê symbol       .

8. Na zbiorniku z wod¹ umieœæ plastikowy pojemniczek na lekarstwo (rys. 6).

9. Wlej oko³o 8 ml lekarstwa do pojemnika (rys. 7) unikaj¹c ostro zakoñczonych aplikatorów tj. strzykawki z 
ig³¹, które mog¹ przedziurawiæ plastikowy pojemnik. Maksymalny poziom wody wskazuje zgiêcie na 
pojemniku (rys. 8). Je¿eli jednorazowa iloœæ lekarstwa przekracza 8 ml, nale¿y podzieliæ dawkê i 
inhalowaæ w kilku etapach. Do dawki 2 ml lekarstwa nale¿y dodaæ co najmniej 2 ml wody tak, aby min. 
iloœæ substancji wynios³a 4 ml.

10. Na³ó¿ pokrywê inhalatora na urz¹dzenie.

11. Pod³¹cz zasilacz do gniazda upewniaj¹c siê, ¿e napiêcie odpowiada wartoœciom wskazanym przez 
producenta (rys. 9). W³aœciwe pod³¹czenie wskazuje zielona dioda œwiec¹ca na wyœwietlaczu. 

12. W³ó¿ rurkê na pokrywê (rys. 10). Do drugiego koñca rurki dopasuj jeden z akcesoriów znajduj¹cych siê w 
zestawie (rys. 11).

13. Naciœnij przycisk ON       , aby w³¹czyæ urz¹dzenie.

14. Inhalator mo¿e dzia³aæ w 3 ró¿nych prêdkoœciach:

15. W celu regulacji przep³ywu powietrza naciœnij przycisk        , a¿ do osi¹gniêcia po¿¹danej prêdkoœci.

16. Po zakoñczonej inhalacji nale¿y wcisn¹æ przycisk OFF         w celu wy³¹czenia urz¹dzenia.

17. Na koniec nale¿y roz³¹czyæ urz¹dzenie wyjmuj¹c wtyczkê z gniazda uwa¿aj¹c, aby nie wylaæ resztek 
substancji znajduj¹cych siê w inhalatorze. Zielona dioda zaœwieci siê.

18. Umyj urz¹dzenie zgodnie z wytycznymi z sekcji „Czyszczenie urz¹dzenia i akcesoriów”.

lPrzed dokonaniem inhalacji skonsultuj z lekarzem dawki, substancje oraz prêdkoœæ inhalacji.

lNie wolno pod³¹czaæ inhalatora bez wlania wody do pojemnika pod groŸb¹ powa¿nego uszkodzenia.

lDo zbiornika na wodê nale¿y wlewaæ wy³¹cznie wodê. Nie wlewaj lekarstwa w zbiornik na wodê!

lStosowanie substancji ch³odniejszych ni¿ 20°C, powoduje wolniejsz¹ inhalacjê w pocz¹tkowej fazie. Dla 
lepszych celów inhalacji u¿ywaj wody o temperaturze oko³o 30°C.

lNie u¿ywaj urz¹dzenia z otwart¹ pokryw¹ i nie otwieraj pokrywy w czasie dzia³ania inhalatora.

lNie wolno przyk³adaæ do oczu rurki z  rozpylanym powietrzem.

lWydajnoœæ urz¹dzenia ró¿ni siê w zale¿noœci od stosowanego lekarstwa.

lNiektóre lekarstwa nie nadaj¹ siê do stosowania w inhalatorach ultradŸwiêkowych. Skonsultuj siê z 
lekarzem co do sposobu podawania leku.

lW czasie inhalacji nie zamykaj wlotu powietrza i nie poruszaj urz¹dzeniem.

lNie wydychaj powietrza z powrotem do ustnika. 

lPod koniec inhalacji kiedy ca³e lekarstwo wyparuje zaleca siê wy³¹czenie urz¹dzenia w celu unikniêcia 
przegrzania.

UWAGA: Po skoñczonej inhalacji woda oraz lekarstwo znajduj¹ce siê w urz¹dzeniu mog¹ byæ bardzo 
gor¹ce!

lInhalator wyposa¿ony jest w funkcjê automatycznego wy³¹czania, która uruchamiana jest w przypadku 
przegrzania urz¹dzenia. Kiedy zajd¹ takie okolicznoœci na wyœwietlaczu pojawi siê migaj¹cy symbol 
zegara        . Nale¿y wówczas ch³odziæ inhalator przez oko³o 30 min.

lPo oko³o 18 min. ci¹g³ej pracy wewnêtrzny zegar pokazuj¹cy siê na wyœwietlaczu i oznaczony symbolem    
informuje o automatycznym wy³¹czeniu inhalatora. Przed ponownym w³¹czeniem urz¹dzenie powinno 
ch³odziæ siê przez nastêpne 30 min.

NEBULIZATION
RATE

NEBULIZATION
RATE

NEBULIZATION
RATE

Max:                       Œr:                    Min: 

ON

OFF

ON

OFF



Wszystkie czynnoœci zwi¹zane z myciem i konserwacj¹ urz¹dzenia musz¹ byæ przeprowadzane po wyjêciu 
wtyczki z gniazda oraz od³¹czeniu zasilacza. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zalanie czêœci elektronicznych mo¿e 
zniszczyæ urz¹dzenie. Do czyszczenia nie nale¿y u¿ywaæ ostro zakoñczonych przedmiotów.

POSTÊPOWANIE:

1. Zdejmij pokrywê, wyjmij pojemnik na lekarstwo i usuñ z niego resztê substancji. Zwykle po 
przeprowadzonej terapii w pojemniku pozostaje oko³o 1 ml osadu. 

2. Wylej wodê ze zbiornika.

3. Wszystkie czêœci tj. pojemnik na lekarstwo, maseczki, ustnik, pokrywa, umyj ciep³¹ wod¹ i dok³adnie osusz 
szmatk¹.

4. Za pomoc¹ zwil¿onej œciereczki umyj g³ówn¹ czêœæ inhalatora i zbiornik na wodê (rys. 12). Pamiêtaj, aby 
nie zamoczyæ ca³ego urz¹dzenia. Patyczkiem z wat¹ usuñ osad z przetwornika piezoelektrycznego (rys. 
13) oraz z czujnika wody (rys. 14).

5. Je¿eli wentylator zostanie zabrudzony mo¿na go umyæ u¿ywaj¹c strzykawkê bez ig³y. 

6. W razie potrzeby usuñ nieczystoœci z przetwornika piezoelektrycznego wlewaj¹c nastepuj¹c¹ mieszankê: 
1 czêœæ wody i 2 czêœci bia³ego octu winnego. Nastêpnie pozostaw substancjê na kilka godzin, po czym 
wyp³ucz kilka razy usuwaj¹c resztki osadu. Osusz such¹ œciereczk¹.

1. Wymiana pojemnika na lekarstwo:
Pojemnik nale¿y wymieniaæ w nastêpuj¹cych przypadkach:
lzgniecenia lub przedziurawienia (nie wolno u¿ywaæ uszkodzonych pojemników),
lpo 5krotnym u¿yciu,
lw razie stwierdzenia s³abszej wydajnoœci urz¹dzenia,
lpo zmianie lekarstwa,
lgdy inhalator jest u¿ywany przez inna osobê.

2. Wymiana filtra:
Zadaniem filtra jest zatrzymywanie wszelkich substancji przed dostaniem siê do wentylatora.
Filtr nale¿y wymieniæ w przypadku:
lwyj¹tkowego zabrudzenia (przybra³ czarny kolor),
lzatkania siê,
lzabrudzenia lekarstwem; nale¿y umyæ filtr ciep³¹ wod¹ i osuszyæ szmatk¹ (rys. 16).

Dla lepszej stabilnoœci i wygodniejszego u¿ycia urz¹dzenie mo¿e byæ ustawione w podstawie tak jak 
przedstawiono na rys. 17. Dodatkowo baza wyposa¿ona jest w pasek umo¿liwiaj¹cy przyczepienie do 
inhalatora m.in. do ³ó¿eczka lub innych urz¹dzeñ. W³ó¿ pasek w otwór w podstawie zgodnie z obrazkiem nr 
18, a nastêpnie przyczep j¹ do elementu sta³ego w pokoju (rys. 19). Wykonuj¹c powy¿sze czynnoœci nie 
wolno odwracaæ urz¹dzenia, ani dopuœciæ do upadku. Po w³o¿eniu inhalatora do podstawy nale¿y upewniæ 
siê czy obie czêœci pasuj¹ do siebie i s¹ stabilnie przymocowane.



          Przed w³¹czeniem urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ instrukcjê.

lInhalowanie ka¿dej substancji powinno byæ skonsultowane z lekarzem, który zaleci stosowanie 
odpowiednich dawek lekarstwa oraz metodê kuracji.

lNiektóre lekarstwa nie nadaj¹ siê do stosowania w inhalatorach ultradŸwiêkowych. Zawsze nale¿y 
dowiedzieæ siê w jaki sposób lekarstwo powinno byæ podawane.

lInhalator nale¿y u¿ywaæ zgodnie z przeznaczeniem, jak opisano w instrukcji.

lDzieci oraz osoby niedo³ê¿ne nie powinny korzystaæ z urz¹dzenia bez opieki.

lPo skoñczonej inhalacji nale¿y schowaæ wszystkie plastikowe czêœci z powrotem do pude³ka, gdy¿ mog¹ 
one stanowiæ potencjalne Ÿród³o niebezpieczeñstwa dla dzieci i osób niedo³ê¿nych.

lPrzed u¿yciem nale¿y sprawdziæ obecnoœæ komponentów w opakowaniu. W przypadku uszkodzenia, 
urz¹dzenia nie wolno stosowaæ.

lW razie potrzeby mo¿na stosowaæ zasilacze, przed³u¿acze, czy kable zgodnie ze standardami 
bezpieczeñstwa.

lElektryczne czêœci urz¹dzenia tj. zasilacz, akumulator, inhalator maj¹ zabezpieczenia chroni¹ce je przed 
ewentualnym zamoczeniem.

lNie wolno moczyæ inhalatora wod¹ ani innymi substancjami. Jeœli dosz³o do zawilgocenia, urz¹dzenia nie 
wolno pod³¹czaæ, dopóki ca³kowicie nie wyschnie.

lUrz¹dzenia nie wolno dotykaæ mokrymi lub wilgotnymi rêkami, ani stosowaæ podczas k¹pieli.

lMO-03 oraz kable powinny byæ przechowywane z dala od Ÿróde³ ciep³a.

lUrz¹dzenie nie nadaje siê do stosowania w obecnoœci ³atwopalnych œrodków znieczulaj¹cych zmieszanych 
z powietrzem, tlenem lub tlenkiem azotu.

lUrz¹dzenia nie nale¿y pod³¹czaæ w pomieszczeniach, gdzie wczeœniej u¿ywanie by³y spray'e. Nale¿y 
wówczas dok³adnie wywietrzyæ pokój.

lInhalator nale¿y chroniæ przed czynnikami atmosferycznymi oraz przechowywaæ w warunkach opisanych w 
instrukcji.

lAby zapewniæ sprawne funkcjonowanie inhalatora nale¿y kupowaæ wy³¹cznie oryginalne akcesoria firmy 
Norditalia.

lZaleca siê u¿ywanie urz¹dzenia przez jedn¹ osobê.

lNie wolno blokowaæ otworów w inhalatorze ani stawiaæ urz¹dzenia na miêkkich powierzchniach np. ³ó¿ku.

lCzas nieprzerwanej pracy inhalatora wynosi 15min, po czym urz¹dzenie nale¿y pozostawiæ wy³¹czone na 
oko³o 30 min.

lPo zakoñczonej inhalacji zawsze nale¿y wyjmowaæ wtyczkê z gniazda trzymaj¹c za zasilacz a nie kabel.

lW razie problemów nale¿y przeanalizowaæ punkt: „Rozwi¹zywanie problemów”.

UWAGA: Nie nale¿y w³¹czaæ urz¹dzenia przed przeprowadzeniem wszystkich zaleceñ 
zawartych w instrukcji. W szczególnoœci nie wolno pod³¹czaæ inhalatora bez wlania wody do 
pojemnika pod groŸb¹ powa¿nego uszkodzenia.

1. Przed pierwszym u¿yciem, wszystkie czêœci inhalatora nale¿y dok³adnie umyæ zgodnie z zaleceniami 
„Czyszczenie urz¹dzenia oraz akcesoriów”. 

2. Ustaw urz¹dzenie na twardej powierzchni. Otwórz pokrywê inhalatora. 

3. Jeœli urz¹dzenie by³o wczeœniej u¿ywane upewnij siê, ¿e resztki lekarstwa nie blokuj¹ pracy wentylatora. 
W przypadku, gdy wentylator nie dzia³a swobodnie nale¿y oczyœciæ wentylator zgodnie ze wskazówkami 
z punktu „Czyszczenie urz¹dzenia oraz akcesoriów”.

4. SprawdŸ czy brud lub woda nie blokuj¹ filtra hamuj¹c jednoczeœnie przep³yw powietrza.

5. Przed pod³¹czeniem przewodu zasilacza do gniazda, w³ó¿ wtyczkê zasilacza do wejœcia w urz¹dzeniu 
(rys. 2).

6. Prze³ó¿ przewód od zasilacza przez otwór  (rys.3 i 4).



Urz¹dzenie spe³nia zalecenia dyrektywy EC 93/42 EEC (Dyrektywa dotycz¹ca urz¹dzeñ medycznych) i jest 
zgodne z norm¹ IEC 601-1.

SYMBOLE

Klasa II

Typ B

Proszê przeczytaæ instrukcjê

pr¹d zmienny

wy³¹czony 

w³¹czony

Nadaje siê do recyclingu

Pr¹d sta³y

Producent / Wytwórca

Data ostatniej weryfikacji

Numer Seryjny

Rev.

SN

Zu¿yty wyrób oddaæ do punktu zbiórki odpadów. Zawiera sk³adniki  niebezpieczne dla œrodowiska. Prawid³owa utylizacja 
urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcie negatywnego wp³ywu na zdrowie i œrodowisko, 
które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami. Jeœli masz w¹tpliwoœci, 
gdzie oddaæ zu¿yty aparat skontaktuj siê z firm¹ Diagnosis tel. +48 (085) 732  46 22.

Wyprodukowano we W³oszech przez Norditalia Elettromedicali S.r.l. Voa Colli Storici n°215-25210 S Martino
d/B (Brescia) Italy

0051

Temperatura:
+10 - +40° C

Temperatura:
-40 - +70° C

Moc:
13.2 W

Pojemnoœæ
pojemnika na
lekarstwo:
8 ml

Napiêcie
wejœciowe:
230V~; 50/60Hz

Warunki pracy

Warunki
przechowywania

URZ¥DZENIE

ZASILACZ

MO-03

Ciœnienie atmosferyczne:
700-1060Pha

Ciœnienie atmosferyczne:
500-1060Pha

Wielkoœæ
cz¹steczek:
2.5µm mmad

Waga:
220 g

Waga:
550g

Wilgotnoœæ:
30-75%

Wilgotnoœæ:
10-100%

Czêstotliwoœæ
ultradŸwiêkowa:
2.5 MHz

Poziom ha³asu:
< 45 db (A)

Napiêcie wyjœciowe i pr¹d wyjœciowy:
22V 0.6A

Prêdkoœæ
rozpylania:
0.9ml/min

Wymiary:
14,5 x 9,0 x 6,5
cm

UWAGA: Producent zastrzega mo¿liwoœæ zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia
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15-077 Bia³ystok, ul. Warszawska 42A
BIURO HANDLOWE 

15-005 BIA£YSTOK ul. Sienkiewicza 82 VII piêtro
tel./fax (85) 73-24-622, 73-24-099

www.diagnosis.pl
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ul. 27 Lipca 40/3, 15-182 Bia³ystok
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