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 :Micro AIR U100 - המכשיר תכונות 

 נוצר על ידי דחיפת תרופות נוזל דרך חורים דקים ברשת סגסוגת.  תרסיסה •
 בתוך תיק. קל לנשיאה נייד, גודל כיס המכשיר מכשיר קומפקטי ,  •

 .AA / LR6על שתי סוללות  - שעות  4 משך עבודה עד  •
המכשיר מאפשר שאיפה בזוויות שונות   -אפשרית בזוויות שונות  שאיפהה •

 .לכן המכשיר יכול לשמש גם במיטה או יכול לשמש לתינוק / ילד
 ,  שימוש דיסקרטי תהפעולה ללא קול של המכשיר מאפשר  - לההפע •
  ילד ישן.שלא רעשים מפחידים רם, כלומר טיפול רגוע אפילו בזמן ל •

 ., הכנה פשוטה צורך בלחיצת כפתור אחת הפעולה -תפעול קל ונוח  •
 

 :כיצד להכניס או להחליף את הסוללות
את מכסה הסוללה בצד התחתון על ידי לחיצה על לחצני החצים  והסר

את הסוללות בהתאם לקוטביות הסוללה המצוינת על  וסימשני הצדדים. הכנ
די ידי לחיצה על לחצנים משני צ-את כיסוי הסוללה על וסיכנתא הסוללות. ה

  מכסה הסוללה. 
-או עם סוללות נטענות של ניקלין לפעול עם סוללות אלקלי המכשיר יכול

 ). NiMHהידריד (-מטאל
שעות על סוללות  4מצב של הסוללות, היחידה יכולה לפעול עד לבהתאם 
 . אלקליין

את אור כתום יש להחליף /מהבהב נדלקאם  -אזהרת סוללות חלשות  •
 .חדשותשתי הסוללות בחדשות 

 10מחוון הסוללה הנמוך יכבה אם לא יילחץ על לחצן כלשהו למשך  •
 .המכשירשניות או אם תכבה את 

בשימוש במשך תקופות  ואינ מכשירסוללות אם הלהוציא את הש י •

 ארוכות. 
 

 
 
 
 



 
 הכנה והפעלה :

 .את מיכל התרופות על ידי לחיצה על שני צדי המכסה ופתח
 . ml 10קיבולת מקסימלית היא  בתרופה.את מיכל התרופות  ומלא

ועליו תופסים בלחיצה מכסה מיכל התרופה עד שנתפס.   mesh cupמניחים ה
את המכסה של מיכל  לחוץ ליש .  mesh cup -ת הו בממברנ: אל תיגעהערה

 הוא נסגר ב "קליק" .התרופות למקום עד ש
 מוש. . המתקן מוכן כעת לשיהפיה למכשיר ו את אאת מתאם המסכה יש לחבר 

 המכשיר. את מעט להטות  לשאיפה יש –בהתחלת שימוש 
 כל זווית. ב שומילשיכול המכשיר במצב זה, 

 nebulization פעולת האידוי  זקוף),כשהמכשיר (למשל זויות : בחלק מההערה
 .  שוב מכשירלהפסיק לאחר זמן קצר. במקרה זה, יש להטות את ה העלול

 מתחילה.  פעולת האידויבוי, אם אתם לוחצים על לחצן הפעלה / כי
 . רעציהאידוי ישוב,   ON / OFFאם תלחצו על כפתור 

 . אידוימחוון החשמל הירוק נדלק במהלך ה
קחו נשימה עמוק לתוך הריאות.  תגיעעמוק, כך התרופה ולאט  -לנשום לאט יש 

 לאט תוך הסרת השופר מהפה. לא לנשום מהר מדי.  עמוקה ואז נשפו
 

 .דקות 30: המכשיר נכבה באופן אוטומטי לאחר רההע
 
 


