RENGØRING
Rengøring af kabinettet foretages med en fugtig klud opvredet i et
mildt opvaskemiddel. Undgå kontakt med overdreven fugtighed.

RENGØRING AF MEDICINFORSTØVER EFTER
HVER BEHANDLING

Forstøver
Salter Aire Plus

1. Fjern slangen fra bunden af medicinforstøveren. Dette bør
gøres ved at vrikke forsigtig med den. Det er ikke nødvendigt at
rense slangen, fordi den ikke har kontakt med medicinen.
2. Skru låget af medicinforstøverens beholder og fjern midterstykket.
3. Vask mundstykket/maske og forstøverens dele i varmt vand
med et mildt opvaskemiddel, og skyl grundigt.
4. Derefter lægges disse dele i en blanding af 3 dele destilleret/
koldt kogt vand og 1 del hvid eddike (5% surhedsgrad) i 30
minutter.
5. Tag delene op af eddikeopløsningen, skyl under varmt vand og
lad dem lufttørre. Tør aldrig delene med viskestykke eller vask
dem i opvaskemaskinen.
6. Når delene er helt tørre, sættes delene sammen igen og anbringes i opbevaringsrummet.
7. Genbestilling af dele til medicinsk forstøvning kontakt
Medical Danmark A/S.

MEDICAL DANMARK A/S

BRUGERMANUAL
MEDICAL DANMARK A/S

BETJENINGSVEJLEDNING

5. Tilslut den ene ende af slangen til kompressorens luftudtag og
den anden til bunden af medicinforstøveren. Du er nu klar til at
påbegynde behandlingen.
6. Tænd for apparatet for at påbegynde behandlingen.
7. Sluk for apparatet og træk stikket ud, når al medicinen er
indgivet i henhold til ordineringen.

UDSKIFTNING AF FILTER
Det skal kontrolleres hver uge, om filteret trænger til udskiftning.
Hvis apparatet anvendes med et snavset filter, kan det forringe
apparatets funktion - og medføre defekte.
1. Filteret skal skiftes ud, når det er snavset og misfarvet. Filteret
må ikke vaskes og genbruges. Filterets gennemsnitlige holdbarhed afhænger af brugen og de omgivelser, hvor apparatet anvendes.
Luftudtag

filter

tænd og sluk

1. Anbring apparatet på et stabilt og fladt underlag fri for andre
ting. Vælg et sted i nærheden af en stikkontakt, hvor du kan
sidde bekvemt under behandlingen.
2. Sæt stikket i stikkontakten. Der må ikke anvendes forlængerledning, og apparatet må ikke sættes til en stikkontakt sammen
med andre større apparater.
3. Vask dine hænder før hver behandling.
4. Anbring det ordinerede lægemiddel i medicinkammeret.

2. Filterholderen skrues af. Nyt filter isættes.

ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER:
Luftindtaget på apparatet må aldrig blokeres, ved f.eks. at anvende
apparatet på et blødt underlag (sofa eller seng). Det skal altid
anvendes på et hårdt og frit underlag. Hold luftindtaget fri for fnug,
hår og lign. Indfør aldrig objekter ind i luftudtaget.
Må aldrig anvendes, mens man er i bad eller i nærheden af vand.
Anbring eller opbevar aldrig apparatet på et sted, hvor det kan falde
ned i et badekar eller håndvask.

