
MANUAL  DE  UTILIZARE

Citiți atenție manualul de utilizare inainte de a utiliza aparatul de aerosoli

domowa apteczka

Inhalator SIMPLE
Model: smart & easy
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INTRODUCERE

Stimate client,

Acest nebulizator este un dispozitiv medical de înaltă calitate pentru terapia prin inhalare 
pentru astm, bronșită cronică și alte boli respiratorii. Acest aparat medical generează aerosoli 
cu caracteristici variabile pentru a se adapta la patologia respiratorie a pacientului și generând 
o ceata de particule medicinale care sunt sufi cient de mici pentru a ajunge chiar și in cele mai 
profunde regiuni ale plămânilor. Funcționare și utilizarea dispozitivului este foarte simplă. Toate 
medicamentele lichide comune pot fi  utilizate pentru terapia prin inhalare.

Vă rugam sa citiți cu atenție aceste instrucțiuni, astfel încât să înțelegeți toate funcțiile și 
informațiile de siguranță.

Despre Sanity® 

Sanity este prezent pe piața mondiala de 20 de ani ca și marcă a calitații echipamentelor 
medicale care facilitează recuperarea, precum și profi laxia de zi cu zi pentru întreaga familie. 
Portofoliul producătorului include o gamă variată de echipamente și accesorii pentru 
procedurile de diagnosticare de bază, ORL, reabilitare medicală precum și tratamente pentru 
îngrijirea corpului de zi cu zi, cât și pentru sănătatea și igiena adulților și copiilor.

Produsele Sanity sunt de înaltă calitate și oferă soluții practice și ușor de utilizat. Acestea sunt 
în conformitate cu cele mai înalte standarde de siguranță și au fost testate cu succes în studiile 
clinice pentru care au primit certifi cate corespunzatoare, în concordanță cu standardele 
Uniunii Europene.

 Valorile noastre 

Iubire. Constituie baza umanității. Ea ne conduce în viață și ne face să 
devenim mai buni.

Grija este efectul afecțiunilor și sensibilității noastre. Grija pentru cei dragi ne 
determina acțiunile și schimbă percepția noastra pentru lucrurile din jur.

Ajutorul  este un semn al iubiri și a grijei. Acesta include toate, chiar și cele 
mai mici sarcini pe care le efectuăm pentru ceilailți, având grijă de ei in orice 
situație.
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INTRODUCERE

Aparatul de aerosoli Sanity Simple este un nebulizator cu compresor ce se poate folosi la 
domiciliu. Acest dispozitiv a fost conceput pentru a fi  ușor de transportat și este recomandat 
tratamentului cu antibiotice și a medicamentelor bronhodilatatoare. Cupa pentru medica-
mente este din plastic tratat termic și îndeplinește toate normele Europene de siguranță. Acest 
aparat nu este recomandat utilizării în mod continuu ( funcționare 20 min / repaos 40 min)

ATENȚIONĂRI GENERALE

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Administrarea medicamente-

lor trebuie să fi e la recomandarea medicului. Nu demontați dispozitivul, pentru 

service apelați importatorul: SC BIT ONLINE SRL București la tel: +40 21 211 06 

52, www.feo.ro. Scoateți dispozitivul din cutie înainte de utilizare. 

REGULI  IMPORTANTE  DE  SIGURANȚĂ

1.  La deschiderea ambalajului, verifi cați integritatea aparatului, acordând o atenție deosebită 
componentelor din plastic dacă sunt deteriorate, făcând posibil accesul la părțile afl ate sub 
tensiune și de asemenea la ruperea sau dezizolarea cablului de alimentare. În aceste cazuri, 
nu conectați ștecherul la priza electrică. Efectuați aceste verifi cări la fi ecare utilizare.

2.  Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, verifi cați dacă parametrii rețelei electrice 
corespund cu datele de alimentare de pe eticheta produsului.

3. Nu lăsați niciodată aparatul conectat la priză dacă acesta nu este folosit.

4. Respectați regulile de siguranță pentru părțile electrice în următoarele particularități:
•  Folosiți doar accesoriile și componentele originale furnizate de producător pentru 

a garanta efi ciența și siguranța dispozitivului .
• Nu introduceți niciodata aparatul în apă.
• Poziționați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
• Poziționați dispozitivul in așa fel încât sa nu blocați gura de aerisire a acestuia.
•  Nu folosiți aparatul in medii cu gaze infl amabile.
•  Nu folosiți aparatul cu mâinile ude și feriți-l de contactul cu orice lichid.
•  Nu lasați aparatul la îndemâna copiilor.
•  Acesta este un dispozitiv medical, nu-l depozitați la îndemâna copiilor deoarece 

conține piese mici ce pot fi  înghițite cu ușurință.
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• Nu lasați dispozitivul conectat la priza daca nu este utilizat.
•  Nu trageți de cablul de alimentare pentru a deconecta, folosiți ștecherul pentru 

deconectare.
•  Depozitați și folosiți aparatul într-un loc ferit de umezeala și orice sursă de caldura. 

După fi ecare utilizare este recomandat să depozitați dispozitivul în cutia proprie 
departe de praf și razele soarelui.

•  In general, nu este recomandat să folosiți multiple adaptoare și sau extensii. Daca 
utilizarea lor este necesară, folosiți doar adaptoarele sau extensiile recomandate de 
catre producator, având grija sa nu depășiți parametrii maximi ale sursei de alimenta-
re și să fi e în conformitate cu standardele de siguranță.

5.  Pentru reparații, contactați exclusiv importatorul și solicitati utilizarea pieselor de schimb 
originale. Nerespectarea celor de mai sus poate pune în pericol siguranța dispozitivului.

6.  Acest aparat medical este destinat folosirii doar în scopul descris în acest manual. 

Trebuie folosit doar în terapia cu aerosoli. Orice altă utilizare este considerată incorectă 
și periculoasă. Producătorul nu poate fi  considerat răspunzător de daunele cauzate de 
utilizarea improprie, necorespunzătoare sau incorectă și sau în cazul în care aparatul este 
folosit în centralele electrice care nu sunt în conformitate cu reglementările în vigoare.

7.  Dispozitivul medical necesită măsuri speciale de precauție în ceea ce privește compatibi-
litatea electromagnetică și trebuie să fi e instalat și utilizat în conformitate cu informațiile 
furnizate împreună cu documentele însoțitoare: Aparatul de aerosoli Sanity Simple trebuie 
să fi e instalat și utilizat la distanță de dispozitivele de comunicație RF, mobile și portabile 
(telefoanele mobile, transceivere, etc) care pot interfera cu dispozitivul menționat.

8.  Nu depozitați accesoriile la indemâna copiilor. Copii și persoanele cu defi cit de învățare 
trebuie sa utilizeze dispozitivul sub stricta supraveghere a unui adult cu facultațile mintale 
complete. Nu pastrați kitul de nebulizare la îndemâna copiilor sub 36 de luni, deoarece 
conține piese mici care pot fi  înghițite accidental. Nu lasați niciodată aparatul nesu-

pravegheat în locuri accesibile minorilor și sau a persoanelor cu handicap.

9.  ATENȚIE: Niciuna dintre piesele electrice sau mecanice nu au fost proiectate pentru a fi  
reparate de către clienți sau utilizatorii fi nali. Nu deschideți aparatul, nu bruscați compo-
nentele electrice sau mecanice, contactați întotdeauna importatorul.

10.  Nu lăsați aparatul nesupravegheat în locuri accesibile copiilor și sau persoanelor care nu 
sunt în posesia deplină a facultăților mintale, deoarece există riscul de ștrangulare cu tubul 
de aer.

11.  Aparatul medical poate intra in contact cu pacientul prin intermediul nebulizatorului, 
măștilor, piesei bucale și sau piesei nazale, componente ce îndeplinesc cerințele normei 
ISO 10993-1. Prin urmare nu poate produce nicio iritație a pielii și reacții alergice.
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12.  Produsul și componentele sale sunt biocompatibile , în conformitate cu cerințele de 

reglementare EN 60601-1.

13.  Funcționarea dispozitivului este foarte simpla și , prin urmare, nu necesită explicații supli-
mentare, altele decât cele indicate în manualul de utilizare .

14.  Folosirea dispozitivului în condiții de mediu diferite de cele indicate în acest manual pot 
afecta grav siguranța și caracteristicile tehnice ale acestuia.

15.  Materialele folosite pentru cupa de medicamente sunt realizate cu polimeri termoplastici 
extrem de stabili, rezistente împotriva substanțelor chimice . Aceste materiale au fost te-
state cu medicamente utilizate in mod obisnuit ( Salbutamol , Beclametasone dipropionat, 
acetilcisteina , Budesonid , Ambroxol ) și nu s-a observat niciun fenomen de interacțiune. 
Interacțiunile cu produsul nu poate fi  exclusă totuși, având în vedere varietatea și evoluția 
continuă a medicamentelor care sunt utilizate . Țineți cont să:

• Utilizati medicamentele cât se poate de repede după deschiderea ambalajului.
•  Evitați menținerea soluției în cupa pentru medicamente un timp îndelungat și 

curățați-o după fi ecare utilizare.

16. În cazul în care cupa pentru medicamente prezintă orice situație anormală ( cum ar fi  
înmuiere sau fi suri ) , nu introduceți nicio soluție și nu continuați inhalarea. Contactați importa-
torul și descrieți metodele și tipul de medicament utilizat. 

17. Utilizați dispozitivul doar cu medicamentele prescrise de medic.
•  Efectuați tratamentul numai cu accesoriul indicat de către medic în funcție de 

patologia bolii .

În anumite condiții, temperatura carcasei poate deveni fi erbinte și poate exista un risc de 
arsuri dacă atingeți acele părți . În orice caz , temperaturile nu depășesc limita de 105C 
(IEC 60601-1).

 Produs în conformitate
cu EC Directive 2012/19/UE-WEEE:

Simbolul de pe dispozitiv indică colectarea separată a echipamentelor electrice și electronice. 
La sfârșitul duratei de viață a dispozitivului, nu-l aruncați ca deșeuri municipale solide 
amestecate, referindu-se la un centru de colectare specifi ce, situate în zona sau remiterii către 
distribuitor.

Această procedură de colectare separată a aparatelor electrice și electronice se realizează  
o politică de mediu europeană care vizează protejarea și îmbunătățirea calității mediului, 
precum și evitarea potențialelor efecte negative asupra sănătății umane ca urmare a prezenței 
substanțelor periculoase în astfel de echipamente sau unei utilizari improprie a acestora sau 
a unor părți ale acestora. 

ATENȚIE: 

Eliminarea incorectă a echipamentelor electrice si electronice pot cauza sancțiuni.
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EXPLICAREA SIMBOLURILOR

REGULI PENTRU RETURNARE SI REPARARE

În conformitate cu noile norme europene SC BIT ONLINE SRL impune urmatoarele 

proceduri ce trebuie efectuate pentru a proteja dispozitivul și siguranța tuturor celor 

care vin în contact cu acesta.

Garanția produsului este de 36 de luni de la data cumpărării..

Înainte de returnarea produsului, trebuie sa dezinfectați cu grija suprafețele exterioare și toate 
accesorile cu spirt sau solutie dezinfectantă. Dispozitivul si accesoriile trebuie sa fi e plasat 
intr-o pungă cu o notă care prezintă dezinfecția produsului.

Nerespectarea acestei proceduri, va avea ca rezultat nerepararea dispozitivului.

Dispozitivele returnate pentru reparații trebuie sa fi e insoțite de o descriere a defectului. 
Importatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate prin utilizarea necorespunzătoare. 
Pentru a evita astfel de daune, vă rugam să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

Protecție împotriva socurilor electrice – protectie clasa II

În conformitate cu EC directive 93/42/CEE 
și modifi cările ulterioare

Atenționări generale

 Consultați manualul de utilizare

Depozitați într-un loc uscat si racoros

Temperatura de depozitare: –25°C ÷ 70°C

Presiunea atmosferică

Parte aplicată de tip BF

Curent alternativ

Hz Frecvența rețelei

Pornire

Oprire

Producție în masă
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EXPLICAREA SIMBOLURILOR

 

SPECIFICAȚIILE TEHNICE

Tipologia (MDD 93/42/EEC) Clasa a II a dispozitiv medical

Model Inhalator Simple (model: smart&easy)

Alimentare ~230 V / 50Hz

Consum de energie 170 VA

Presiunea maximă 250 kPa (2,5 Bar)

Debitul maxim de aer 14 l/min

Presiunea de lucru 110 kPa (1,10 Bar)

Debit de aer de lucru 4.8 l/min at 110 kPa

Rata de nebulizare 0.35 ml/min (with 4ml of 0.9% NaCl solution)

MMAD 2,44 μm

GSD 2,87

PESO 1,45 kg

Dimensiuni 130 (L) x 89 (H) x 146 (P) mm

Nivelul zgomotului 60 dB (A)

Ciclul de utilizare Operare: 20min / Pauză: 40min

Capacitatea minimă 2 ml

Capacitatea maximă 6 ml

Condițiile de operare
Temperatură: 5 ÷ 35°C
Umiditate: 15 ÷ 93% RH 
Presiunea atmosferică: 800 ÷ 1060 hPa

Condițiile de transport și 
depozitare

Temperatră: -25 ÷ 70° C
Umiditate: 0 ÷ 93% RH
Presiunea atmosferică: 500 ÷ 1060 hPa

Seria produsului

Model / Număr de referință

Producător: CA-MI S.r.l. Via Ugo La Malfa nr.13 – 43010 Pilastro (PR) Italia

Producătorul nu poate fi  tras la răspundere pentru daune accidentale sau in-

directe, modifi cări sau reparații fără autorizație sau deteriorarea oricarei piese 

datorita unui abuz sau accident.
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CARACTERELE  TEHNICE

MMAD = Diametrul Aerodinamic Median al Masei (Mass Median Aerodynamic Diameter)
GSD = Deviația Geometrică Standard (Geometric Standard Deviation)

Măsurile și curbele nu sunt valabile pentru medicametele în suspensie cu vâscozitate mare. 

Aparatul de aerosoli Sanity Simple nu are nevoie de întreținere sau lubrifi ere.

În ceea ce privește utilizarea, având în vedere informațiile cuprinse în acest manual, nu este 
necesar o instruire suplimentară. Este necesar să verifi cați funcționarea aparatului înainte de 
fi ecare utilizare. Despachetați dispozitivul și întotdeauna verifi cați integritatea pieselor din 
plastic și cablul de alimentare, este posibil să fi  fost deteriorate in timpul utilizării anterioare.

Conectați cablul la rețeaua electrica si porniți aparatul. Astupați piesa bucală cu ajutorul unui 
deget și verifi cați daca sunt prezente zgomote puternice, acestea pot indica o funcționare 
greșită. Verifi cați daca nebulizatorul nu este defect datorită utilizării anterioare (dacă a fost 
depozitat greșit sau daca s-a crapat).

Siguranța fuzibila de protecție (F 2A L 250V) se regăsește în interiorul dispozitivului. Pentru 
a o schimba este necesar să apelați la ajutorul importatorului.

MENTENANȚĂ
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MAINTENANȚĂ

.

Defecțiune Cauza Solutionare

1. Nebulizare scazută
Rezervorul nebulizatorului 
infundat

Curățați și dezinfectați rezervorul 
de nebulizare așa cum este expli-
cat în manualul de utilizare.

2. Nebulizare scazută
Rezervorul nebulizatorului 
infundat

În cazul în care curățarea nu 
a avut succes, schimbați-l

3. Lipsa nebulizării
Rezervorul nebulizatorului 
infundat

Verifi cați dacă nebulizatorul 
conține medicament . Asigurați- 
vă că nebulizatorul nu este 
înfundat. Verifi cați conexiunea 
dintre orifi ciul de evacuare al 
compresorului de aer și accesorii. 

4. Debit de aerosoli scăzut
Densitatea ridicata a medica-
mentului 

Diluați medicamentul în ser 
fi ziologic.

5. Aparatul nu funcționează
Cablul de alimentare este defect 
Sursa de alimentare este defectă

Înlocuiți cablul de alimentare
Verifi cați sursa de alimentare.

6. Funcționare zgomotoasă Utilizare continuă Apelați importatorul.

Defectele 1-2-3-4-5-6
Nu există o soluție cu elemente-
le anterioare

Apelați importatorul.

În cazul în care dispozitivul nu funcționează odată ce au fost verifi cate situațiile de mai sus, vă 
sugerăm să luați legătura cu importatorul.

Înainte de fi ecare operație de verifi care, în cazul uor anomalii sau funcționare 

gresita, vă rugam sa apelați importatorul. 

Importatorul nu oferă garanția în cazul în care aparatul, după ce este verifi cat in service, 

prezintă urme de deschidere.  

Orice modifi care sau reparație minimă asupra dispozitivului duce la anularea garanției și 

nu garantează respectarea cerințelor tehnice prevazute de directiva MDD 93/42/CEE (și 

modifi cările ulterioare). 
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ACCESORII

HI-FLO KIT – REF RE 300300/11
(Nebulizator HI-FLO, mască adulți, mască pediatrica, furtun de aer și piesă de gura, piesă nazală)

Filtru de aer (+ n°2 de schimb)

Husă de transport

1. Furtun de aer

2. Cupa nebulizatorului

3. Dispenser 

4. Cap nebulizator

5. Piesa de gura

6. Mască adulți

7. Mască pediatrică

8. Piesă nazală

Vă recomandăm sa schimbați nebulizatorul după ce ați utilizat aproximativ 1 an.

Este necesar sa înlocuiți cupa nebulizatorului dupa o perioada lunga de timp în care nu a fost 
folosit, daca este deformat sau crapat, sau daca este infundat, etc. Folosiți doar nebulizatoa-

re originale.

Utilizați piesa nazala doar daca medicul va recomandat acest lucru și acordați atenție ca 
niciodată sa nu introduceti bifurcația piesei în nas, ci poziționați-o cat mai aproape.

În prezența unei infecții sau de contaminare patologica microbiană, vă recomandam să 

folosiți nebulizatorul și accesoriile personale (consultați întotdeauna medicul).

Aparatul este echipat cu un fi ltru care elimină impuritățile din aer , ce sunt aspirate de compre-
sor . Filtrul de aer trebuie să fi e înlocuit la fi ecare 25 de ore de funcționare sau când aesta are 
o culoare inchisă.

Pentru înlocuire, ridicați fi ltrul și înlocuiți-l cu unul nou . utilizați numai cel original, fi ltru CA-MI.  

Masca și tubul trebuie să fi e înlocuite de îndată ce materialele din care sunt realizate arată 
semne de deteriorare.

Durata normală de funcționare a dispozitivului: mai mult de 1500 de ore de funcționare (sau 5 
ani), în conformitate cu condițiile standard de testare și de funcționare. 
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CURĂȚAREA  ACCESORIILOR

Înainte de a utiliza dispozitivul, vă recomandăm să curățați accesoriile.

Procedați după cum urmează pentru a dezinfecta accesoriile:

1. Se rotește partea superioară a cupei nebulizatorului în sens invers acelor de ceasornic.

2. Deconectați dispenser-ul intern de la baza cupei cu ajutorul degetelor.

3.  Dupa utilizarea aparatului, demontați nebulizatorului și curățați toate piesele în apă caldă, 
se spală cu atenție și se îndepărtează excesul de apă folosind o cârpă moale și se lasă să se 
usuce într-un loc curat .

4. Pentru a dezinfecta accesoriile (cu excepția tubului) utilizați alcool denaturat sau soluții 
dezinfectante. Înainte de a utiliza după curățare, clătiți accesoriile în apă caldă, până când toate 
urmele de dezinfectant au fost eliminate, uscate și se păstrează într-un loc uscat și fara praf.

Nu fi erbeți sau puneți în autoclavă, masca si tubul de aer.  

După fi ecare tratament curățați în detaliu fi ecare componentă a nebulizatorului (cu exceptia 
tubului de aer). Curățați toate piesele în apă caldă. Se clătește bine și lăsați să se usuce .

Utilizați o cârpă moale uscată fără detergenți sau solvenți. Cablul de alimentare al dispozitivului 
trebuie scos din priză înainte de a continua orice procedură de curățare. 

Trebuie acordată o atenție deosebită pentru a se asigura că părțile interioare ale 

echipamentului nu intra în contact cu lichide. Nu curățați echipamentul cu apă. 

CURĂȚAREA  DISPOZITIVULUI

RISCUL INTERFERENTELOR ELECTROMAGNETICE

Această secțiune conține informații privind conformitatea standardului EN 60601-1-2. 

Aparatul de aerosoli Sanity Simple  este un dispozitiv electro - medical care necesită precauții 
speciale în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică și care trebuie să fi e instalate și 
comandate în conformitate cu informațiile de compatibilitate electro - magnetice furnizate. 
Dispozitive portabile și mobile de comunicații radio ( telefoane mobile , transceivere , etc.) 
pot interfera cu dispozitivul medical și nu ar trebui să fi e utilizate în imediata apropiere sau în 
vecinătatea sau pe partea de sus a dispozitivului medical.
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RISCUL INTERFERENTELOR ELECTROMAGNETICE

Utilizarea accesoriilor, adaptoarelor și cablurilor diferite fața de cele menționate, cu excepția 
celor ce se regasesc in pachetul produsului, poate duce la o creștere a emisiilor sau o scădere 
a imunității aparatului. Următoarele tabele furnizează informații cu privire la EMC (compatibi-
litate electromagnetică) caracteristicile dispozitivului  medical . În cazul în care este necesar și 
inevitabil o astfel de utilizare, trebuie luate măsuri de precauție speciale, astfel încât funcțiile 
dispozitivului medical în mod corespunzător în confi gurația sa de funcționare preconizate (de 
exemplu  verifi carea în mod constant și vizual pentru absența unor anomalii sau defecțiuni ).

Declarația producătorului - Imunitatea Emisiilor

Sanity Simple este destinat utilizării în mediul electromagnetic specifi cat mai jos . Clienții sau utilizatorul 
dispozitivului ar trebui să se asigure că este utilizat într- un astfel de mediu.

Testul imunității
Nivelul indicat de 

EN 60601-1-2

Nivelul de confor-

mitate
Mediu electromagnetic

Descărcarea 
electrostatică 
(ESD) EN 
61000-4-2

± 6kV în contact
± 8kV în aer

Dispozitivul nu își 
schimbă starea

Podelele trebuie să fi e din lemn, 
beton sau placi ceramice. În cazul 
în care podelele sunt acoperite 
cu material sintetic, umiditatea 
relativă trebuie să fi e de cel 
puțin 30 %

Arderea rapida 
a tranzitorilor 
electrici
EN 61000-4-4
EN 61000-4-4

± 2kV Liniile de 
alimentare cu 
energie
± 1kV intrare /iesire

Dispozitivul nu își 
schimbă starea

Calitatea rețelei de alimentare 
ar trebui să fi e cea a unui mediu 
comercial tipic sau spital.

Valoarea EN 
61000-4-5

± 1kV Mod diferential Dispozitivul nu își 
schimbă starea

Calitatea rețelei de alimentare 
ar trebui să fi e cea a unui mediu 
comercial tipic sau spital.

Pierderea de ten-
siune, întreruperi 
de tensiune de 
scurtă durată 
și variații EN 
61000-4-11

5%UT (>95% dip UT) 
for 0.5 cycle
40%UT (>60% dip UT 
for 5 cycle
70%UT (>30% dip UT 
for 25 cycle
<5%UT (>95% dip UT 
for 5 sec

- MCalitatea rețelei de alimentare 
ar trebui să fi e cea a unui mediu 
comercial tipic sau spital. În 
cazul în care utilizatorul folosește 
aparatul in mod continuu se 
recomandă utilizarea unui aparat 
cu funcționare continuă

Câmp electro-
magnetic EN 
61000-4-8

3 A/m Dispozitivul nu își 
schimbă starea

Puterea campului magnetic ar tre-
bui să fi e masurat și să se asigure 
că este sufi cient de scăzut.

Nota UT este valoarea tensiunii de alimentare



15

RISCUL INTERFERENTELOR ELECTROMAGNETICE

Declarația producatorului – Emisia Electromagnetică

Sanity Simple este destinat utilizării în mediul electromagnetic specifi cat mai jos . Clienții sau utilizatorul 
dispozitivului ar trebui să se asigure că este utilizat într- un astfel de mediu.

Testul emisiilor
Conformi-

tate
Mediul electromagnetic

Mediul electromagnetic Grupa 1 Sanity Simple utilizeaza energia RF numai pentru fun-
cționarea sa internă. Prin urmare, emisiile sale RF sunt 
foarte mici și nu sunt cauza interferențe în aproprierea 
oricarui aparat electronic.

Emisii radiate sau conduse 
CISPR11

Clasa [B]

Sanity Simple poate fi  utilizat în toate mediile , inclusiv 
interne si cele care sunt conectate direct la distribuția 
rețelei publice care furnizează energie electrică pentru 
medii utilizate pentru scopuri casnice sau medii 
alimentate de la baterii .

Emisii armonice EN 
61000-3-2

Clasa [A]

Fluctuatii de tensiune / emisii 
fl icker

Complies

Declarația producătorului – Immunitatea Emisiilor

Sanity Simple este destinat utilizării în mediul electromagnetic specifi cat mai jos . Clienții sau utilizatorul 
dispozitivului ar trebui să se asigure că este utilizat într- un astfel de mediu.

Testul 

imunității

Nivelul indicat de  

EN 60601-1-2

Conformi-

tate
Mediul electromagnetic

Imunitatea 
condusă EN 
61000-4-6

3Vrms 150kHz 
to 80Mhz (pentru 
dispozitivele ce nu 
susțin viața)

V1 = 3 V 
rms

Dispozitivele mobile si portabile de comunicare RF, 
inclusiv cablurile, nu trebuie să fi e utilizate aproape 
de aparat, decât la distanța de separare calculată prin 
ecuația aplicabilă frecvenței emițătorului. Distanța de 
separare recomandată 
d = [3.5 / V1] P
d = [12 / E1]  P din 80 MHz to 800MHz
d = [23 / E1] P din 800 MHz to 2.5 GHz
În cazul în care P este tensiunea maximă de ieșire 
nominală a emițătorului, în Watt ( W ), în funcție de 
producătorul emițătorului și distanța de separare 
recomandată în metri ( m ) . Intensitatea câmpului de 
emițătoarele RF fi xe , așa cum este determinat de un 
studiu electromagnetic al Sitea ) , ar putea fi  mai mică 
decât nivelul de conformitate al fi ecărui interval de 
frecvență b ) . Este posibil să se verifi ca interferența 
în apropierea dispozitivelor identifi cate prin simbolul 
următor:

Imunitatea 
radiațiilor EN 
61000-4-3

3V/m 80MHz to 
2.5GHz (pentru 
dispozitivele ce nu 
susțin viața)

E1 = 3 V/m
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Nota 1: La 80 MHz și 800 MHz se aplică intervalul cu cea mai mare frecvență
Nota 2: Aceste reguli nu se pot aplica in toate situațiile. Propagarea electromagnetică este înfl uiențată de 
absorbție și de către refl ecțiile din cladiri, obiecte si oameni.
a) Intensitatea câmpului pentru transmițătoarele fi xe, cum ar fi  stațiile de bază pentru radiotelefoane 
(mobile și fără fi r ) și un radio mobil terestru, dispozitive radio amatori, radio AM și FM transmițătoare și 
emițătoare TV nu pot fi  prevăzute teoretic și cu acuratețe . Pentru a stabili un mediu electromagnetic 
generat de transmițătoarele RF fi xe.  În cazul în care intensitatea măsurată a câmpului în locul în care 
dispozitivul va fi  utilizat depășește menționările de mai sus, nivelul aplicabil de conformitate, funcționarea 
normală a dispozitivului trebuie să fi e monitorizată. În cazul în care apare o funcționare anormală, măsuri 
suplimentare, cum ar fi  schimbarea direcției sau poziționarea dispozitivului poate fi  necesară.
b ) Intensitatea câmpului pe un interval al frecvenței de 150 kHz până la 80 MHz ar trebui să fi e mai mică 
de 3 V / m .

Distanța de separare recomandată între dispozitivele portabile 

și mobile de rediocomunicare și aparatul de aerosoli

Sanity Simple este destinat să funcționeze într-un mediu electromagnetic în care interferențele iradiate 
sunt sub control. Clientul sau operatorul dispozitivului poate ajuta la prevenirea interferențelor electro-
magnetice prin menținerea unei distanțe minime între dispozitivele de comunicații RF portabile și mobile 
(emițătoare) și aparat, așa cum este recomandat mai jos, în ceea ce privește puterea de ieșire maximă de 
radiocomunicații .

Puterea maximă nominala 

a transmițătoarelor W

Distanța de separare a transmițătorului de frecvența (m)

150 kHz - 80 MHz d = 
[3,5 / V1] P

80 MHz - 800 MHz d 
= [12/E1] P

800 MHz - 2,5 GHz 
d = [23/E1] P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pentru emițătoarele cu o putere maximă de ieșire nominală care nu sunt prezentate mai sus, distanța 
de separare recomandată în metri (m) poate fi  calculată folosind ecuația aplicabilă pentru frecvența 
emițătorului, unde P este puterea maximă de ieșire nominală a emițătorului, în Watt ( W ), în funcție pe 
producătorul emițătorului.

Nota 1: La 80 MHz și 800 MHz se aplică intervalul cu cea mai mare frecvență.
Note 2: Aceste reguli nu se pot aplica in toate situațiile. Propagarea electromagnetică este înfl uiențată de 
absorbție și de către refl ecțiile din cladiri, obiecte si oameni.

RISCUL INTERFERENTELOR ELECTROMAGNETICE



17

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ATENȚIE: Puneți aparatul pe o suprafață plană și stabilă pentru a nu bloca orifi ciile de 

răcire de pe părțile laterale ale dispozitivului.

1.  Scoateți cablul de alimentare și introduceți ștecherul in priză. Se recomanda sa întindeți 
cablul de alimentare pentru a preveni supraîncălzirea acestuia. În cazul în care cablul este 
deteriorat și necesita înlocuirea lui, va rugam sa contactați importatorul..

2. Deschideți nebulizatorul prin deșurubarea capacului..

3. Se toarnă medicamentul prescris de medic in cupa de nebulizare.

4. Conectați furtunul de aer la orifi ciul aparatului.

5. Conectați cealalt capat al furtunului la baza nebulizatorului.

6.  Conectați accesoriul dorit la cupa de nebulizare (masca, piesa bucală sau piesa nazală).

7. Asigurați-vă ca fi ltrul de aer furnizat este prezent..

8. Apăsați comutatorul pe poziția I pentru a incepe terapia prin aerosoli.

9.  Cand terminați de efectuat tratamentul, apasați comutatorul pe poziția 0 și scoateți 
ștecherul din priză..

10. Se spală nebulizatorul și accesoriile folosite așa cum este indicat in manual.

11. Puneți cablul si accesoriile în cutie sau husa produsului..

Folosiți întotdeauna nebulizatorul cu fața în sus, astfel încât substanțele sau medicamentul nu 
pot sa curga în timpul utilizării normale.

ATENȚIE! 

Cablul de alimentare este prevazut cu un ștecher si reprezintă elementul de separare de 

la sistemul de alimentare electrica chiar dacă aparatul include și un buton START/STOP, 

acest lucru trebuie efectuat dupa fi ecare utilizare. Ștecherul trebuie să fi e accesibil 

odata ce dispozitivul este în uz.

Nu inhalati niciodată în poziție orizontală, nu înclinați nebulizatorul mai mult 

de 60 °

CONTACT

Importator:
S.C. BIT ONLINE S.R.L. București
Sector 2, Str. Mihai Eminescu nr 121
e-mail: vanzari@bitonline.ro;  www.feo.ro 
Tel: +40 21 211 06 52 

Producător:

Albert Polska Sp.zo.o.ul. Obwodowa 4A, 
32-410 Dobczyce, Poland
e-mail: info@sanity.pl
Infolinia: +48 12 271 33 62



We care for Your health

Producator:

Albert Polska Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce, Polska

Posiada Certyfi kowane Systemy
ISO 9001   ISO 13485

Polska Marka

CA-MI srl  
Via Ugo La Malfa 13
43010 Pilastro (Parma) – Italy
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