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DROGI KLIENCIE 
Dziękujemy za zakup inhalatora Diagnostic Nano SMART  przeznaczonego do inhalacji. Leczenie 
inhalacyjne to skuteczna i bezpieczna metoda leczenia chorób dróg oddechowych. Rozpoczęcie 
leczenia należy podjąć po konsultacji z  lekarzem. Przed pierwszym użyciem inhalatora uważnie 
przeczytaj instrukcję użycia.
1. PRZEZNACZENIE
Inhalator Diagnostic Nano SMART to kompaktowe urządzenie medyczne przeznaczone do pracy 
przerywanej (30 min pracy, 30 min przerwy). Umożliwia  natychmiastowe i bezpośrednie dotarcie 
preparatu medycznego w formie wziewnej do oskrzeli i płuc. Jeśli zostaną zachowane odpowiednie 
środki ostrożności, inhalator zapewni stosowną jakość leczenia przez szereg lat. 
Nebulizator Diagnostic NANO SMART przeznaczony jest do leczenia astmy, alergii i innych chorób 
układu oddechowego. Urządzenie wytwarza strumień powietrza prowadzony przez przewód 
powietrza do nebulizatora. Po wprowadzeniu powietrza do nebulizatora preparat medyczny zostanie 
rozpylony, tworząc łatwo wdychaną mgiełkę.
Zalecamy przeczytanie niniejszej instrukcji użycia w celu zapoznania się z charakterystyką 
produktu. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż te, do których jest 
przeznaczony.

2. PACJENCI ORAZ UŻYTKOWNICY
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania u pacjentów, którym lekarz przepisał ten rodzaj leczenia 
w związku z problemami z oddychaniem. W przypadku tego urządzenia użytkownikiem może się stać 
sam pacjent, natomiast, gdy nie potrafi on z niego samodzielnie korzystać, użytkownikiem jest 
osoba, która mu w tym pomaga. Zarówno pacjent, jak i użytkownik muszą dokładnie zrozumieć 
instrukcję użycia dołączoną do urządzenia oraz wykonywać niezbędne czynności, mające na celu 
odpowiednie korzystanie z urządzenia, według zaleceń lekarza.

 Przed pierwszym użyciem inhalatora uważnie przeczytaj instrukcję użycia.

3. CECHY PRODUKTU
Przed użyciem urządzenia upewnij się, 
czy w zestawie znajdują się 
następujące elementy: 
1x  urządzenie główne (kompresor)
1x  nebulizator
1x  przewód powietrza
1x  maska dla dorosłych
1x  maska dla dzieci 
1x  ustnik
5x  filtr powietrza

URZĄDZENIE GŁÓWNE (KOMPRESOR)

Włącz / wyłącz

Otwory 
powietrzne

Przewód 
zasilający

Wejście na przewód 
powietrzny

Filtr i pokrywa 
filtra

Przewód 
powietrzaUstnik

Maska 
dla dorosłych

Filtr 
powietrza

Maska 
dla dzieciNebulizator
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ZESTAW DO INHALACJI DO UŻYTKU DOMOWEGO
WAŻNE OSTRZEŻENIA: Niezastosowanie się do ostrzeżeń i treści niniejszej instrukcji 
może narazić użytkownika na takie ryzyko jak: pogorszenie stanu zdrowia, 
oparzenia, porażenie prądem, nawracające infekcje, śmierć, pożar, 
zanieczyszczenie środowiska. Stosowanie jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego 
wymaga zachowania następujących podstawowych zasad:

   OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 
1. Stosuj urządzenie wyłącznie do przewidzianego użytku 

(inhalacje aerozoli) i w sposób opisany w niniejszej 
instrukcji. 

2. W kwestiach dotyczących rodzaju, dawki i schematu 
stosowania leku należy stosować się do zaleceń lekarza 
lub osoby zajmującej się leczeniem chorób układu 
oddechowego. Intensywność stosowania urządzenia 
musi być zawsze konsultowana z lekarzem.

3. Inhalacje wszelkich substancji powinny być wykonywane 
za zgodą lekarza, który decyduje w sprawie dawek i 
sposobu użycia.

4. Jeżeli podczas stosowania urządzenia występują 
niepokojące objawy, należy natychmiast przerwać 
stosowanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

5. Brak energii elektrycznej, nagła awaria lub inne 
niekorzystne warunki mogą spowodować nieprawidłowe 
działanie; z tego względu zaleca się zaopatrzenie w 
urządzenie lub lek (zgodnie z zaleceniami lekarza), który 
mógłby być stosowany zamiennie. 

6. Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników 
atmosferycznych; przechowywać je w warunkach 
pokojowych. 

7. Nie należy przechowywać urządzenia w skrajnie 
wysokich lub niskich temperaturach. Należy je chronić 
przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego. 

8. Aby uniknąć zakażenia urządzenie przechowuj zawsze w 
czystym miejscu. Nie używaj urządzenia, jeżeli było 
przechowywane w zanieczyszczonym miejscu.

9. Przewód zasilający oraz przewód powietrza mogą 
stanowić ryzyko uduszenia z powodu ich długości.  

10. Nie używaj urządzenia w pobliżu obiektów łatwopalnych 
lub materiałów wybuchowych. 

11. Nie używaj urządzenia w otoczeniu, w którym niedawno 
używano sprayów; w takim przypadku należy 
przewietrzyć pomieszczenie przed rozpoczęciem terapii. 

12. Urządzenia nie wolno przechowywać ani używać w 
miejscu, w którym mogłoby być narażone na działanie 
szkodliwych oparów lub substancji lotnych. 

13. Nie blokuj ani nie zatykaj wlotów powietrza urządzenia, 
nie stawiaj go na miękkich powierzchniach, takich jak 
łóżko lub tapczan. W trakcie używania nie przykrywać 
kompresora kocem, ręcznikiem ani innymi przykryciami. 

14. Nie wkładaj żadnego przedmiotu do otworów do 
wentylacji.

15. Nie używaj urządzenia, jeżeli wydaje ono nieprawidłowe 
dźwięki.

16. Po użyciu należy zawsze usunąć wszelkie pozostałości 
leku i za każdym razem zastosować świeżo 
przygotowany lek. 

17. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów 
nieprzytomnych ani bez spontanicznej czynności 
oddechowej. Urządzenie nie jest przeznaczone do 
znieczulania ani wentylowania płuc.

   ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA 
PRĄDEM:
1. Przestrzegaj specyfikacji elektrycznych podanych na 

urządzeniu. 
2. Nie używaj urządzenia, jeżeli wtyczka lub kabel 

zasilający są uszkodzone.
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody. Nie używaj 

urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce, 
4. Urządzenia nie należy używać podczas kąpieli. 
5. Kompresor i przewód zasilający nie są wodoodporne. 

Jeśli ciecz wyleje na te części, natychmiast odłącz 
przewód zasilający i zetrzyj płyn gazą lub innym 
miękkim materiałem chłonnym.

6. Nie dopuszczaj nigdy do zanurzenia urządzenia ani 
przewodu zasilającego w wodzie lub innych cieczach; nie 
używaj urządzenia, jeżeli zostało przypadkowo 
zamoczone. W takim przypadku urządzenie należy 
przesłać do serwisu z opisem zaistniałej sytuacji do 
badania i naprawy.

7. Nigdy nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody - 
natychmiast odłącz wtyczkę zasilającą. 

8. Nie ciągaj za kabel zasilający lub samo urządzenie w 
celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.

9. Urządzenia nie wolno używać ani przechowywać w 
wilgotnych miejscach. 

10. Urządzenie i kabel zasilający powinny się znajdować z 
dala od źródeł ciepła.

11. Nie należy używać przedłużaczy. Podłącz przewód 
zasilający bezpośrednio do gniazdka elektrycznego 

12. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, 
napełnianiem lekarstwem i po każdym użyciu.

    WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA UŻYWANIA AKCESORIÓW
1. Należy wyczyścić wszystkie akcesoria przed pierwszym 

zastosowaniem po zakupie lub jeżeli urządzenie nie było 
używane dłuższy czas.

2. Aby nie dopuścić do pogorszenia funkcjonalności 
urządzenia, używaj tylko oryginalnych akcesoriów 
dostarczanych przez Producenta zgodnie z instrukcją 
użycia tego urządzenia. 

3. Akcesoria powinny być używane tylko przez jedną 
osobę. W przypadku używania inhalatora przez innych 
członków  rodziny zalecamy zakup dodatkowych 
akcesoriów tylko do indywidualnego użytku.

4. Nie używaj urządzenia w połączeniu z innymi 
akcesoriami niż te, które są opisane w instrukcji.

5. Nie należy używać uszkodzonego nebulizatora, ustnika 
ani masek. 

6. Nie wolno używać ani przechowywać urządzenia ze 
zgiętym przewodem powietrza. 

7. Do zbiornika na lek nie należy wlewać więcej niż 8 ml 
leku. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W kwestiach bezpieczeństwa, skuteczności i niezawodności odpowiedzialność spoczywa na 
wytwórcy tylko jeżeli: 

ź montaż, kalibracja, naprawy lub modyfikacje są przeprowadzane przez osoby do tego 
uprawnione; 

ź instalacja elektryczna jest zgodna z obowiązującymi normami; 
ź przestrzegano instrukcji użycia. Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, 

błędne lub nieracjonalne używanie urządzenia. 

BEZPIECZNIK 
Wewnątrz urządzenia znajduje się bezpiecznik, który w p rzypadku awarii należy wymienić. Operacja 
wymiany, tak jak wszystkie inne ewentualne naprawy, powinna zostać przeprowadzona przez 
wytwórcę lub personel autoryzowany przez niego. 

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 
Urządzenie jest zgodne z aktualnie obowiązującymi normami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej i nadaje się do użytku we wszystkich budynkach, wliczając w to budynki 
mieszkalne. Poziom emisji częstotliwości radiowych urządzenia jest bardzo niski i 
najprawdopodobniej nie wywołuje interferencji z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu. Zaleca 
się jednak nieumieszczanie go na innych urządzeniach lub w ich pobliżu. Jeżeli powstają 
interferencje z innymi urządzeniami elektrycznymi, urządzenie należy od nich oddalić lub 
podłączyć je do innego gniazdka. Urządzenia do komunikacji radiowej mogą mieć wpływ na 
funkcjonowanie urządzenia. Trzymaj je w odległości co najmniej 3 m od urządzenia. 

PRZECHOWYWANIE
1. Urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla pozbawionych dozoru 

niemowląt i dzieci osób do tego niepowołanych, a także zwierząt domowych.  
Urządzenie zawiera niewielkie elementy, które mogą być niebezpieczne w przypadku 
połknięcia. 

2. W przypadku stosowania urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne lub w 
ich pobliżu należy zapewnić ścisły nadzór.

BUDOWA NEBULIZATORA

maska

ustnik

regulacja 
wielkości 
rozpylanych 
cząsteczek

rozpylacz

regulacja szybkości nebulizacji 

przewód 
powietrza

złącze
przewodu
powietrza

zbiornik
na lek

pokrywa 
nebulizatora 

górny pierścień 
regulacji

dolny
pierścień 
regulacji

CZĘŚCI I MATERIAŁY

1
2
3
4
5
6

Nazwa części
Zbiornik na leki
Pokrywa nebulizatora
Ustnik
Przewód powietrza
Maski
Elastyczna gumka

Materiał
PP
PP
PP
PVC
PVC
Spandex
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4. SPOSÓB UŻYCIA 
PRZYGOTOWANIE DO NEBULIZACJI
Aby wlać lek do nebulizatora, wykonaj następujące czynności:
1. Otwórz pojemnik na lek, rozkręcając pokrywę nebulizatora w taki 

sposób, aby niebieski wskaźnik (trójkąt)  znalazł się nad napisem 
OPEN (otwórz).  

2. Napełnij pojemnik na lek zalecaną przez lekarza odpowiednią ilością 
substancji leczniczej. Dopuszczalna objętość napełnienia leku wynosi 
minimum 2 ml, a maksymalnie 8 ml.

3. Zamknij nebulizator używając jego pokrywy. Zamykając nebulizator należy 
zwrócić uwagę, aby niebieski wskaźnik, który znajduje się na pokrywie 
nebulizatora, znajdował się nad napisem OPEN, który jest umieszczony w 
pierścieniu dolnym. Następnie przekręć pokrywę górną pierścienia tak, by 
niebieski wskaźnik znajdował się nad najmniejszą kroplą w pierścieniu 
dolnym. W dalszej kolejności należy ustawić pożądaną wielkość cząsteczki.

4. Podłącz ustnik lub maskę.
UWAGA: Ustnik jest przeznaczony do stosowania doustnego wziewnego.
UWAGA: Pamiętaj o konieczności używania rozpylacza w nebulizatorze (w pojemniku na 
lek). Jest to niezbędne do prawidłowej pracy nebulizatora.
Inhalator Diagnostic Nano SMART jest wyrobem medycznym, który wytwarza aerozol o zmiennych 
wielkościach cząsteczki, co pozwala na dostosowanie leczenia do schorzenia dróg oddechowych u 
pacjenta. 

OKREŚLENIE USTAWIENIA NA NEBULIZATORZE 
Aby ustawić wielkość cząsteczki adekwatną do schorzenia, na pokrywie nebulizatora należy wybrać 
odpowiednią wielkość kropli na pierścieniu do regulacji wielkości cząsteczki. Należy ustalić 
odpowiednią wielkość cząsteczek nebulizowanego leku, skręcając pierścień górny względem 
pierścienia dolnego, w taki sposób, żeby niebieski wskaźnik znajdował się nad kroplą o danej 
wielkości cząsteczek. 

TERAPIA DOLNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH
Główne wskazania: astma, 
zapalenie oskrzeli, zapalenie 
oskrzelików, zapalenie płuc, 
alergie

TERAPIA ŚRODKOWYCH 
DRÓG ODDECHOWYCH 
Główne wskazania: zapalenie 
oskrzeli, zapalenie tchawicy, 
alergie

TERAPIA GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH
Główne wskazania: nieżyt 
nosa, zapalenie zatok, 
zapalenie gardła, zapalenie 
migdałków, zapalnie krtani, 
alergie

CBA

3,08
µm*

4,83
µm*

7,68 
µm*

* pozycja 3 szybkość nebulizacji
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REGULACJA SZYBKOŚCI NEBULIZACJI 
W trakcie nebulizacji można regulować jej szybkość, za pomocą regulatora szybkości nebulizacji.

POZYCJA 2
Średnia szybkość 
nebulizacji

POZYCJA 3
Mała szybkość 
nebulizacji

POZYCJA 1
Duża szybkość 
nebulizacji

Rozkład wielkości cząsteczek zmierzono za pomocą spektrometru aerozolowego dyfrakcyjnego 
Spraytec (Malvern Instruments, Wielka Brytania).
Dane dotyczące rozkładu wielkości cząsteczek aerozolu utworzonych w inhalatorze DIAGNOSTIC Nano 
Smart przy użyciu  0,9% roztworu NaCl (n = 3 dla każdego rodzaju eksperymentów).

Rozmiar cząsteczek (MMAD) [µm] Dv50*

Rozmiar cząsteczek (MMAD) [µm] Dv50*

Rozmiar cząsteczek (MMAD) [µm] Dv50*

PO
ZY

CJ
A 

1
PO

ZY
CJ

A 
2

PO
ZY

CJ
A 

3

Wytwarzanie aerozolu [ml]**

Wytwarzanie aerozolu [ml]**

Wytwarzanie aerozolu [ml]**

Szybkość nebulizacji  [ml/min]**

Szybkość nebulizacji  [ml/min]**

Szybkość nebulizacji  [ml/min]**

Frakcja respirabilna [%, 0,5-5 µm]**

Frakcja respirabilna [%, 0,5-5 µm]**

Frakcja respirabilna [%, 0,5-5 µm]**

Re
gu

la
cja

 s
zy

bk
oś

ci 
ne

bu
liz

ac
ji

*  Metoda Malvern 
**  Europejska norma EN 13544-1, Załącznik CC, 2009

MMAD - uśredniona wielkość cząstek w aerozolu
Frakcja respirabilna - procentowy odsetek cząsteczek aerozolu, których średnica jest mniejsza niż 5 
mikronów (µm)

Ustawienia na nebulizatorze

7,66

1,93

0,10

94,54

6,90

1,89

0,11

66,61

7,68

1,91

0,09

81,83

5,45

1,19

0,10

97,92

5,34

1,39

0,12

94,58

4,83

0,82

0,06

94,86

4,38

1,34

0,09

97,51

4,18

1,07

0,06

98,73

3,08

0,67

0,06

98,21
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5. INHALACJA
Aby uruchomić inhalator, wykonaj następujące czynności:

ź Podłącz do prądu wtyczkę kompresora, ale nie podłączaj nebulizatora.
ź Upewnij się, że filtr powietrza jest czysty i znajduje się w kompresorze. 
ź Dodaj do nebulizatora odpowiednią ilość przepisanego leku. 
ź Podłącz nebulizator przy pomocy przewodu powietrza z kompresorem.
ź Włącz zasilanie.
ź Po uruchomieniu kompresora zostanie rozpoczęta nebulizacja i wytwarzanie aerozolu.
ź Rozpocznij inhalacje zgodnie z zaleceniami lekarza. Podczas inhalacji spokojnie wykonuj 

wdechy i wydechy. Należy wygodnie usiąść oraz całkowicie rozluźnić mięśnie, utrzymując 
górną część ciała w pozycji wyprostowanej. 

ź Nie należy leżeć podczas inhalacji.
ź Inhalator pracuje w trybie: 30 min pracy / 30 min przerwy. Po 30 min pracy należy wyłączyć 

urządzenie na 30 minut, aby nie dopuścić do przegrzania kompresora.
ź Inhalacja jest zakończona w momencie, gdy w pojemniku na lek nie będzie już lekarstwa.
ź Po zakończeniu inhalacji wyłącz zasilanie i odłącz kompresor od gniazda sieciowego, odłącz 

pozostałe elementy.

6. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
1. Wszystkie czynności związane z czyszczeniem urządzenia powinny być przeprowadzane przy 

odłączonym urządzeniu od gniazdka sieciowego. Aby uniknąć niepoprawnego funkcjonowania 
urządzenia oraz inhalacji niepożądanych substancji, wyczyść urządzenie i akcesoria 
natychmiast po zakończeniu terapii. 

2. Czyszczenie urządzenia powinno być wykonywane przy użyciu szmatki lekko zwilżonej 
alkoholem. Po wyczyszczeniu urządzenia, przed jego użyciem zaczekaj, aby alkohol całkowicie 
wyparował. 

3. Nie używaj innych cieczy ani innych substancji czyszczących. Nie używaj zbyt mokrych 
szmatek, ponieważ kontakt cieczy z elementami elektrycznymi urządzenia może spowodować 
jego błędne funkcjonowanie, nieodwracalne uszkodzenia, jak również może to być 
niebezpieczne dla zdrowia.

7. CZYSZCZENIE AKCESORIÓW
1. Przed pierwszym użyciem i każdorazowo po użyciu umyj dokładnie akcesoria 

(z wyjątkiem przewodu powietrza) letnią wodą i osusz je szmatką. 
2.  Następnie należy je odłożyć w c zyste miejsce. Przy czyszczeniu upewnij się, że zostały 

usunięte wszelkie pozostałości substancji przeznaczonej do inhalacji, a następnie dokładnie 
osusz akcesoria. 

3.  W ż adnym wypadku nie używaj środków do czyszczenia i d ezynfekcji, które mogą działać 
toksycznie przy kontakcie ze skórą lub śluzówkami, przy połknięciu lub przy wdychaniu. 

4.  Jeżeli przewód powietrza jest brudny, należy go wymienić. W przypadku utracenia szczelności 
przewodu powietrza należy go wymienić niezwłocznie na nowy.

5.  Aby nebulizator działał prawidłowo, po każdym użyciu, wykonaj następujące czynności:
ź Po odłączeniu przewodu powietrza odłącz ustnik lub maskę.
ź Otwórz pokrywę pojemnika na lek i opróżnij pojemnik na lek. Umyj nebulizator pod bieżącą 

wodą lub pozostaw go w ciepłej wodzie przez 15 minut. Dla uzyskania lepszego efektu 
czyszczenia, dodaj trochę octu do wody (mieszanka 1/3 octu, 2/3 wody). 

6.  Usuwanie skroplonej cieczy z przewodu powietrza. Ewentualną wilgoć lub płyn pozostały w 
przewodzie powietrza usuń, uruchamiając kompresor na kilka minut bez podłączonego 
nebulizatora. 

UWAGA: Nie należy gotować akcesoriów, może to spowodować ich uszkodzenie.
ź Nie wkładaj akcesoriów inhalatora do zmywarki.
ź Przed dłuższym przechowywaniem akcesoria inhalatora należy całkowicie osuszyć. 
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8. WYMIANA FILTRA
Jeżeli filtr powietrza zmienił barwę na szarą, uległ zanieczyszczeniu albo był używany przez 
3 miesiące lub 300 razy należy wymienić go na nowy. 
Aby wymienić filtr powietrza wykonaj następujące czynności:
1. Zdejmij pokrywę filtra.
2. Wymień filtr.
3. Zamontuj z powrotem pokrywę filtra.
UWAGA: Należy wyłącznie używać filtrów powietrza dostarczonych przez wytwórcę. Nie 
wolno używać urządzenia bez filtra. Nie wolno myć ani czyścić filtra. Jeżeli filtr zamoknie 
należy go wymienić. Przed włożeniem filtru powierza należy sprawdzić, czy jest on czysty. 
Zamiast filtra nie należy używać bawełny ani innych materiałów.

9. AKCESORIA ZAMIENNE 
Aby zapewnić skuteczność inhalacji, poprawne działanie i b ezpieczeństwo używaj wyłącznie 
oryginalnych akcesoriów przeznaczonych do niniejszego urządzenia. Wszystkie akcesoria nadają się 
do bezpośredniego kontaktu ze skórą. Nie zawierają ftalanów. 
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z firmą Diagnosis S.A. 

10. OKRESOWE KONTROLE
Aby zachować wysoką efektywność urządzenia, zaleca się: 

ź wymianę pojemnika na lek co 12 miesięcy (co 6 miesięcy, jeżeli pojemnik na lek jest 
używany 3 razy dziennie). Uszkodzony pojemnik na lek powinien być wymieniony od razu. 

ź wymianę maski dla dzieci, maski dla dorosłych, ustnika oraz przewodu powietrza co 2 lata. 

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Objaw
Inhalator nie 
uruchamia się.

Zbyt głośna praca.

W przewodzie 
powietrza formują 
się krople wody.

Prawdopodobna przyczyna

Brak filtra w urządzeniu.
Nebulizator nie został 
wyczyszczony po poprzednim 
użyciu.
Przewód powietrza jest zagięty.

Filtr jest zatkany.

Brak leku.

Dodano zbyt dużą ilość leku.

Przewód powietrza nie został 
wysuszony.

Rozwiązanie
Włączyć urządzenie.

Umieść filtr w urządzeniu.
Wyczyścić urządzenie.

Usunąć wszelkie zagięcia lub supły znajdujące się na 
przewodzie.

Wymienić filtr.

Dodać odpowiednią ilość leku, przepisanego przez 
lekarza, do pojemnika na lek. 

Dostosować ilość leku w pojemniku na lek do 
odpowiedniego poziomu, podłączyć przewód  
powietrza do kompresora i włączyć urządzenie. 

Wilgoć pozostałą w przewodzie powietrza można 
usunąć, uruchamiając urządzenie na kilka minut bez 
podłączonego nebulizatora. Jeżeli przewód jest brudny, 
należy go wymienić.

UWAGA:  Jeżeli sugerowana czynność naprawcza nie rozwiązuje problemu nie należy 
podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia. Należy zwrócić urządzenie do punktu 
sprzedaży lub przesłać go na adres serwisu. 

Główny wyłącznik kompresora 
jest wyłączony.
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Zasilanie 230 V AC, 50 Hz
Zużycie energii Poniżej 47 W
Bezpiecznik T 2,5 A 250 V 5x20 mm
Przepływ nebulizatora 3 L
Przepływ sprężarki 6 L
Pojemność nebulizatora 2-8 ml
Poziom hałasu 72 dB
MMAD 3,08 - 7,68 µm
Wytwarzanie aerozolu 1,88 - 1,95 ml
Szybkość nebulizacji 0,09 - 0,11 ml/min
Ciśnienie sprężarki  23 - 32 psi / 160 - 220 kPa / 1,6 - 2,2 bara
Zakres ciśnienia roboczego  5 do 8 psi / 30 - 55 kPa / 0,3 - 0,55 barów
Warunki użytkowania Temperatura: 10 - 40°C (50 - 104°F)

Wilgotność: 10 - 95% RH
Ciśnienie atmosferyczne: 850 - 1060 hPa 

Warunki transportu Temperatura: -20 - 70°C (-4 - 158°F)
i przechowywania Wilgotność: 10 - 95% RH

Ciśnienie atmosferyczne: 850 - 1060 hPa 
Klasyfikacja bezpieczeństwa Urządzenie typu BF
Klasa urządzenia Klasa II
Czas życia wyrobu 2 lata (kompresor)
Wymiar (dł. x szer. x wys.) 167 x 142 x 93 mm
Waga produktu 1,51 kg
Zawartość zestawu Kompresor, nebulizator Trio Jet, maska dla 

dorosłych, maska dla dzieci, 5 x filtr powietrza, 
przewód powietrza 1,5 m, ustnik, instrukcja użycia

Wszystkie akcesoria mające kontakt z pacjentem są zgodne z normą  
EN ISO 10993-1: 2009 + AC: 2010

12. DANE TECHNICZNE
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WYKAZ WIELKOŚCI CZĄSTECZEK ROZPYLANYCH PRZEZ INHALATOR
Dane ulegają zmianie w zależności od stosowanego leku. 
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Wielkość rozpylanych cząsteczek (µm)

Wielkość rozpylanych cząsteczek (µm)

Wielkość rozpylanych cząsteczek (µm)

WYKRES SKUMULOWANEGO ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTECZEK

WYKRES SKUMULOWANEGO ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTECZEK

WYKRES SKUMULOWANEGO ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTECZEK

UWAGA: Niniejsze urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG oraz europejskiej 
normy EN 13544-1: 2007+A1: 2009 Sprzęt do terapii schorzeń dróg oddechowych – Część 1: 
Systemy do nebulizacji i ich części. Działanie urządzenia może różnić się w przypadku 
zastosowania leków w postaci zawiesiny lub odznaczających się dużą lepkością. W takich 
przypadkach należy szukać informacji w ulotce informacyjnej producenta leku. 

Dużą szybkość nebulizacji
POZYCJA 1

Średnia szybkość nebulizacji
POZYCJA 2

Wolna szybkość nebulizacji
POZYCJA 3

WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI A

WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI B

WIELKOŚĆ CZĄSTECZKI C
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IP21

13. WYJAŚNIENIE UŻYTYCH SYMBOLI

Zużyty wyrób oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. 
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie 
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie 
postępowanie z odpadami. Jeśli masz wątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z 
firmą Diagnosis S.A.

Ważne 
ostrzeżenia

Prąd
zmienny Wytwórca

Rok
produkcji

zakres 
temperatury

zakres 
wilgotności

zakres ciśnienia
atmosferycznego

Data 
ostatniej 

aktualizacji
Numer
seryjny

Numer
katalogowy

Izolacja 
klasy II

Zapoznaj się 
z instrukcją

użycia

Chronić 
przed 

wilgocią
Stopień 
ochrony Bezpiecznik

Urządzenie Typ BF
Część mająca kontakt 

z ciałem pacjenta

DANE TECHNICZNE WYMAGANE NORMĄ DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI 
ELEKTROMAGNETYCZNEJ EMC

ź Jeśli wystąpią zakłócenia z innym sprzętem elektrycznym, urządzenie należy odsunąć lub 
podłączyć do innego gniazdka elektrycznego.

ź Poziom emisji częstotliwości radiowej urządzenia jest bardzo niski i nie powoduje zakłóceń w 
urządzeniach znajdujących się w pobliżu. Zaleca się jednak, aby nie umieszczać go na innych 
urządzeniach ani w ich pobliżu.

ź Aby zapobiec pogorszeniu funkcjonalności urządzenia, należy używać wyłącznie oryginalnych 
akcesoriów; dostarczone przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.

ź Medyczny sprzęt elektryczny wymaga specjalnych środków ostrożności dotyczących EMC i 
musi być zainstalowany zgodnie z dostarczonymi informacjami EMC.

ź Jeśli wystąpią zakłócenia z innym sprzętem elektrycznym, urządzenie należy odsunąć lub 
podłączyć do innego gniazdka elektrycznego. Sprzęt radiokomunikacyjny może wpływać na 
działanie urządzenia. Trzymaj urządzenie w odległości co najmniej 3 m od urządzenia.
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WSKAZÓWKI I DEKLARACJA PRODUCENTA – EMISJE ELEKTROMAGNETYCZNE

Urządzenie DIAGNOSTIC NANO SMART jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym (do domowej opieki 
zdrowotnej) opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik DIAGNOSTIC NANO SMART powinien upewnić się, że jest on używany 
w takim środowisku.

Test emisji

Emisja fal o częstotliwości 
radiowej; norma CISPR 11

Urządzenie wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej tylko do 
swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym te emisje są bardzo 
niskie i nie powinny powodować zakłóceń pracy sprzętu 
elektronicznego znajdującego się w pobliżu.

Grupa 1

Emisja fal o częstotliwości 
radiowej; norma CISPR 11

Urządzenie może być używane we wszystkich budynkach, łącznie z 
mieszkalnymi oraz budynkami, które są bezpośrednio podłączone do 
publicznej sieci niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone 
do celów mieszkalnych.

Klasa B

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Wahania napięcia/emisje 
migotania IEC 61000-3-3

Spełnianie wymagań Wskazówki dotyczące środowiska elektromagnetycznego

WSKAZÓWKI I OŚWIADCZENIE WYTWÓRCY DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 

Urządzenie DIAGNOSTIC NANO SMART jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym (do domowej opieki 
zdrowotnej) opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik DIAGNOSTIC NANO SMART powinien upewnić się, że jest on używany 
w takim środowisku.

Test odporności

Wyładowanie 
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

Szybkozmienne 
zakłócenia przejściowe 
IEC 61000-4-4

Skoki napięcia
IEC 61000-4-5

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany napięcia 
na wejściach linii zasilania
IEC 61000-4-11

Pole magnetyczne 
zasilania o częstotliwości 
(50/60Hz) IEC 61000-4-8

Poziom testowy, norma 
IEC 60601

±8 kV styk
±2 kV,±4 kV,±8 kV,±15 kV 
powietrze

± 2 kV dla linii zasilania
± 1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia

± 1 kV tryb różnicowy
± 2 kV tryb współbieżny

Spadki napięcia: 
0 % UT; 0,5 cycle 
0 % UT; 1 cycle 70 % 
UT; 25/30 cycles
Przerwy napięcia: 
0 % UT; 250/300 cycle

30 A/m 50 Hz lub 60 Hz

Poziom 
zgodności

±8 kV styk
±2 kV,±4 kV,±8 
kV,±15 kV 
powietrze

Nie dotyczy 

Nie 
dotyczy

Spadki napięcia: 
0 % UT; 0,5 cycle 
0 % UT; 1 cycle 70 
% UT; 25/30 cycles
Przerwy napięcia: 
0 % UT; 250/300 
cycle

30 A/m 50 Hz

Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub 
wykonane z płytek ceramicznych. Jeśli podłogi 
pokryte są materiałem syntetycznym, 
wilgotność względna powinna wynosić 
przynajmniej 30%. 

Jakość zasilania sieciowego powinna 
odpowiadać typowemu środowisku domowej 
opieki zdrowotnej.

Jakość zasilania sieciowego powinna 
odpowiadać typowemu środowisku domowej 
opieki zdrowotnej.

Jakość zasilania powinna by taka, jak dla 
typowego środowiska domowej opieki 
zdrowotnej. Jeśli użytkownik DIAGNOSTIC 
NANO SMART wymaga ciągłego korzystania z 
urządzenia nawet podczas przerw w zasilaniu, 
zaleca się podłączenie urządzenia lub systemu 
do zasilacza awaryjnego.

Poziom pól magnetycznych źródeł zasilania 
powinien mieścić się w granicach 
obowiązujących dla typowej lokalizacji w 
typowym środowisku domowej opieki 
zdrowotnej.

RF- częstotliwość z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomiędzy dolnym zakresem częstotliwości radiowych 
fal długich a zakresem podczerwieni; częstotliwość użyteczna do transmisji radiowej. Za granice ogólnie przyjmuje się 9 kHz i 
3 000 GHz

Uwaga UT jest zmiennym napięciem (AC) sieci energetycznej przed zastosowaniem poziomu testującego.
RF- częstotliwość z odcinka spektrum elektromagnetycznego, która jest pomiędzy dolnym zakresem częstotliwości radiowych 
fal długich a zakresem podczerwieni; częstotliwość użyteczna do transmisji radiowej. Za granice ogólnie przyjmuje się 9 kHz i 
3 000 GHz
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WSKAZÓWKI I OŚWIADCZENIE WYTWÓRCY DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 
Urządzenie DIAGNOSTIC NANO SMART jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym (do domowej 
opieki zdrowotnej) opisanym poniżej. Nabywca lub użytkownik DIAGNOSTIC NANO SMART powinien upewnić się, że jest 
on używany w takim środowisku.

Test odporności Poziom testowy, norma 
IEC 60601

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

3 Vrms: 0,15 MHz 
- 80 MHz 6 Vrms: 
w pasmach ISM i 
amatorskich 
między 0,15 MHz 
a 80 MHz 80% 
AM przy 1 kHz

Przenośne i ruchome środki łączności radiowej 
powinny być używane w odległości od jakichkolwiek 
elementów [URZĄDZENIA lub SYSTEMU], łącznie z 
jego przewodami, która jest nie mniejsza niż 
odległość zalecana, obliczona z równania 
częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość 
d = 1.2  
d = 1.2   80 MHz do 800 MHz
d = 2.3   800 MHz do 2.5 GHz
gdzie P jest maksymalną mocą znamionową 
nadajnika w watach (W) podaną przez producenta, a 
d zalecaną odległością w metrach (m).
Natężenia pól pochodzących od stałych nadajników 
RF, jak określono w pomiarach pól 
elektromagnetycznych w terenie, powinny być 
niższe niż poziom zgodności dla każdego zakresu 
częstotliwości.
Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu 
urządzeń oznaczonych następującym 
symbolem:

10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80 % AM w 1 kHz 

3 Vrms: 0,15 MHz - 80 
MHz 6 Vrms: w 
pasmach ISM i 
amatorskich między 
0,15 MHz a 80 MHz 
80% AM przy 1 kHz

10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 80 % 
AM w 1 kHz 

Przewodzony sygnał 
o częstotliwości 
radiowej
IEC 61000-4-6

Emitowany sygnał o 
częstotliwości 
radiowej
IEC 61000-4-3

Uwaga 1: Dla 80 MHz i 800 MHz przyjmuje się wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Podane informacje nie stosują się w każdej sytuacji. Na propagację fal elektromagnetycznych mają wpływ 
absorbcja i odbicia od powierzchni, obiektów oraz osób.

Zalecane odstępy pomiędzy przenośnym, a mobilnym sprzętem komunikacji radiowej oraz URZĄDZENIEM 

DIAGNOSTIC NANO SMART jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia 
spowodowane emisją fal radiowych są kontrolowane. Nabywca lub użytkownik DIAGNOSTIC NANO SMART może wspomóc 
zapobieganie zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowywanie minimalnego odstępu pomiędzy przenośnym i 
mobilnym sprzętem komunikacji radiowej (nadajniki), a DIAGNOSTIC NANO SMART, zgodnie z zaleceniami poniżej, 
stosownie do maksymalnej mocy wyjściowej urządzeń komunikacyjnych. 

W odniesieniu do nadajników ocenianych przy maksymalnej mocy wyjściowej, niewymienionej poniżej, zalecany odstęp d w 
metrach (m) może być oszacowany w wykorzystaniem równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie P stanowi 
maksymalną moc wyjściową nadajnika w watach, zgodnie z informacją producenta nadajnika.
UWAGA 1 przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odstęp dla wyższego zakresu częstotliwości.
UWAGA 2: niniejsze wytyczne mogę nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ absorpcja oraz odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi.

Maksymalna moc 
znamionowa 
nadajnika
W

0,01

0,1

1

10

100

Odstęp zgodnie z częstotliwością nadajnika 
m

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2

0,12

0,38

1,2

3,8

12

80 MHz do 800 MHz
d = 1,2 

0,12

0,38

1,2

3,8

12

800 MHz do2.5 GHz
d = 2,3 

0,23

0,73

2,3

7,3

23
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DEKLARACJA PRODUCENTA DOTYCZĄCA ODPORNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
Specyfikacje testu dla ODPORNOŚCI NA PORT OBEJMUJĄCY dla urządzeń komunikacji bezprzewodowej RF. 
DIAGNOSTIC NANO Smart jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym (do domowej opieki zdrowotnej) 
określonym poniżej. Klient lub użytkownik Diagnostic NANO Smart powinien upewnić się, że jest on używany  w takim 
środowisku.

Częstotliwo
ść testu
(MHz)

a)Pasmo 

(MHZ)

 aUsługa )

TETRA 400

GMRS 460,
FRS 460

LTE Band 13,
17

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900; 
DECT;
LTE Band 1, 3,
4, 25; UMTS

Bluetooth, 
WLAN,
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE Band 7

WLAN 802.11
a/n

 b)Modulacja

Modulacja 
b)impulsowa 

18 Hz
 c)FM

±5 kHz odchylenie

1 kHz sinus

Modulacja 
b)impulsowa 

217 Hz

Modulacja 
 b)impulsowa

18 Hz

Modulacja 
 b)impulsowa

217 Hz

Modulacja 
 b)impulsowa

217 Hz

Modulacja 
 b)impulsowa

217 Hz

Maksymal
na moc 
(W)

Odległość 
(m)

Poziom testu 
odporności 
(V / m)

POZIOM 
ZGODNOŚCI (V / 
m) 
(dla domowej 
opieki 
zdrowotnej)

UWAGA W razie konieczności osiągnięcia POZIOMU TESTU IMMUNITY, odległość między anteną nadawczą, a Diagnostic NANO 
Smart może zostać zmniejszona do 1 m. Odległość testowa 1 m jest dozwolona przez IEC 61000-4-3

a)     W przypadku niektórych usług uwzględnione są tylko częstotliwości łącza ładującego
b)    Nośnik moduluje się za pomocą 50% sygnału fali prostokątnej w cyklu roboczym.
c)    Jako alternatywę dla modulacji FM można zastosować modulację impulsową 50% przy 18 Hz,  chociaż nie reprezentuje 
ona faktycznej modulacji, byłaby to najgorsza sytuacja.
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1. Diagnosis S.A. udziela gwarancji:
ź 2 lata na inhalator Diagnostic Nano SMART (z wyłączeniem akcesoriów)
ź 12 miesięcy na akcesoria do inhalatorów

Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni.
Termin liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.
2. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy:

ź naprawa nie została wykonana w terminie określonym w punkcie 1
ź uprawniony punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną nie możliwą do usunięcia
ź w okresie gwarancji wykonane zostały 4 naprawy, a sprzęt nadal wykazuje wady 

uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.
3. Gwarancją nie są objęte: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem 

fabrycznym, uszkodzenia powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania 
i p rzechowywania, dostanie się do wewnątrz płynów lub ciał obcych, przepięć w sieci 
zasilającej, naprawy przez osoby niepowołane oraz zdarzeń losowych.

4. Wadliwy sprzęt nabywca powinien dostarczyć na adres serwisu głównego.
5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza 

uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Jedyną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży, 

pieczątką i p odpisem sprzedawcy. Karta nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami 
poprawek i w pisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna w skutek zniszczenia -  jest 
nieważna.

UWAGA! Przed wysyłką urządzenia do naprawy prosimy o uprzednie jego wyczyszczenie z 
wszelkiego rodzaju zabrudzeń. 

WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA

Diagnosis S.A.
ul. Gen. W. Andersa 38A, 
15-113 Białystok, Polska
Infolinia: 800 70 30 11 
www.diagnosis.pl
diagnosis@diagnosis.pl

SERWIS GŁÓWNY DIAGNOSIS S.A.
ul. Przemysłowa 8, 16-010  Wasilków
tel.  85 874 60 45
serwis@diagnosis.pl

pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy

NAZWA URZĄDZENIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NUMER SERYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATA SPRZEDAŻY . . . . . . . . . . . . . . .
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