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INSTRUCTIUNI
Va multumim pentru achizitionarea aparatului de aerosoli portabil NB-810B.
Acesta a fost dezvoltat pentru tratarea cu succes a astmului, a alergiilor sau a
altor  afectiuni  respiratorii.  Principiu  de  functionare:  datorita  circuitului
automat  de oscilatie,  foile  ceramice  prezente  in  capul  de  nebulizare  sunt
deplasate succesiv la o frecventa ridicata in plasa metalica ceea ce face ca
lichidul care iese prin plasa sa fie convertit  in picaturi microscopice fine,
dense ce sunt usor de inhalat.

SIMBOLURI
Simboluri Semnificatii

Producator

Reprezentant autorizat in Comunitatea Europeana
Simbol pentru marcarea echipamentelor electrice si 
electronice in conformitate cu Directiva 2002/96/CE.
Dispozitivul, accesoriile si ambalajul trebuie eliminate in 
mod corect la sfarsitul utilizarii. Va rugam sa urmati 
instructiunile si reglementarile in privinta reciclarii 
reziduurilor.

Marcate in conformitate cu Directiva CE 93/42/CEE

Instructiuni de operare
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Parte aplicata tip B
POWER Indicator luminos de functionare

Indicator luminos de baterie descarcata
MASURI DE PRECAUTIE

Pentru a asigura functionarea corecta a produsului, toate masurile de siguranta mentionate in acest
manual (avertismentele si precautiile) inclusiv cele de baza trebuie intotdeauna respectate.
PRECAUTIE!

• Nu folositi  aparatul  cand temperatura ambientala  depaseste +40°C (+104°F).  Pentru mai
multe cerinte referitoare la mediul de operare, va rugam sa consultati sectiunea Specificatii.

• Nu agitati echipamentul in timpul utilizarii.
• Nu supuneti aparatul la socuri puternice (spre exemplu cazaturi/lovituri).
• Nu incercati sa demontati sau sa reparati piesele sau componente aparatului.
• Acest dispozitiv este aprobat doar pentru uz uman;
• Folositi doar accesoriile optionale mentionate in acest manual de utilizare.
• Echipamentul,  componentele  si  accesoriile  trebuie  reciclate  in  conformitate  cu

reglementarile locale. Reciclarea ilegala poate duce la poluarea mediului.
• Inaintea folosirii aparatului asigurati-va ca toate partile si componentele acestuia (mustiuc

sau masca) sunt asamblate in conformitate cu acest manual de utilizare.
RISC DE ELECTROCUTARE!

• Nu utilizati aparatul in cazul in care cablul de alimentare este umed.
• Nu conectati sau deconectati cablul de alimentare din priza cu mainile ude.
• Nu introduceti aparatul (unitatea centrala) in apa sau alte lichide.
• Protejati  produsul  impotriva  contactului  cu lichide.  In  cazul  in  care  se varsa  lichide pe

acestea, deconectati imediat cablul de alimentare din priza si stergeti lichidul cu tifon sau o
laveta absorbanta moale.

• Nu utilizati echipamentul in locuri umede, spre exemplu o baie.
• Atunci  cand  conectam  aparatul  la  priza,  verificati  ca  voltajul  /  tensiunea  acesteia  sa

corespunda cu cea a echipamentului. Asigurati-va ca odata introdus, aparatul nu va duce la
suprasolicitarea prizei.

• Deconectati aparatul din priza dupa fiecare utilizare.
• Curatati aparatul numai dupa ce a fost deconectat din priza. 
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PIESE SI COMPONENTE

1. Kit nebulizare
1a. Capac
1b. Inchizatoare
1c. Capul de nebulizare (sita metalica)
2. Electrod
3. Unitate centrala
4. Indicator luminos de functionare
5. Indicator luminos de baterie descarcata
6. Buton de pornire/oprire "O/I"
7. Capac compartiment baterii

8. Mufa alimentare incarcator
9. Baterii AA (2 buc)
10. Carcasa exterioara
11. Tub conector
12. Mustiuc
13. Masca pentru adulti
14. Masca pentru copii
15. Incarcator (OPTIONAL)
15a. Picioruse incarcator
15b. Mufa incarcator
16. Sacosa depozitare
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PREGATIREA APARATULUI DE AEROSOLI INAINTE DE FOLOSIRE
1. ALIMENTARE

Pregatiti bateriile sau incarcatorul (OPTIONAL)
  (1) Folosirea bateriilor
Deschideti  capacul  de inchidere a  compartimentului  pentru baterii  (localizat  in  partea  de jos  a
unitatii  centrale)  in  directia  indicata  in  figura  1;  Instalati  cele  doua  baterii  de  tip  AA  in
compartimentul dedicat. Inchideti capacul
Nota: Va rugam sa va asigurati ca polaritatea bateriilor este conform cu cea indicata pe capac. Vezi
figura 1.

  (2) Folosirea incarcatorului.
1)  Conectati  mufa  incarcatorului  in  adaptorul  localizatat  in
partea din spate a unitatii centrale (Vezi figura 2).
2) Conectati incarcatorul la priza.
Voltaj de intrare: AC 220V, 50Hz
Voltaj de iesire: DC 3V, 1A

2. FUNCTIONARE DE PROBA
Porniti  aparatul  si  verificati  daca  indicatorul  de

functionare este aprins. In cazul in care acesta nu se aprinde verificati bateriile sau daca este necesar
inlocuitile cu un set  nou. Daca dispozitivul  tot nu functioneaza, va rugam sa cititi  sectiunea de
Identificare si Rezolvare a problemelor pentru o solutie
Nota:

• Amintiti-va  sa  sterilizati  si  curatati  aparatul  de  aerosoli  si  componentele  /  accesoriile
acestuia  inainte de prima utilizare.  Pentru mai  multe  detalii  va rugam sa cititi  sectiunea
Curatare si Dezinfectie.

• Daca aparatul nu a fost folosit o perioada indelungata, urmati pasii prezentati anterior.
• Pentru  a  evita  infectiile,  fiecare  utilizator  ce  foloseste  aparatul  de  aerosoli  ar  trebui  sa

foloseasca cate un kit de nebulizare si accesorii. Nebulizatoarele si accesoriile folosite de
utilizatori diferiti ar trebui depozitate separat.

ASAMBLAREA APARATULUI
1. Instalarea aparatului de aerosoli

Tineti  in  mana  stanga  unitatea  centrala  a  aparatului  si  nebulizatorul  in  mana  dreapta.

5



Impingeti  cu  grija  in  directia  sagetii  din  figura  3  in  aparat.  Un  sunet  "click"  indica  faptul  ca
nebulizatorul a fost instalat in pozitia corecta.

Nota:
1) Pastrati intotdeauna electrodul si nebulizatorul curate.
2) Daca nebulizatorul nu a fost instalat corect, dispozitivul ar putea sa nu functioneze.
3) Ca produs consumabil, nebulizatorul are o durata de viata de functionare de 6 luni (la o utilizare
de  3  ori  pe  zi).  Puteti  achizitiona  aparate  de  aerosoli  suplimentare  de  la  furnizor  sau cel  mai
apropriat distribuitor.

2. Instalarea carcasei exterioare
Asa cum este prezentat in figura 4, unitatea centrala trebuie tinuta in mana stanga. Carcasa

exterioara  trebuie  tinuta  in  mana  dreapta.  Impingeti  cu  grija  in  marginea  de  jos  a  kitului  de
nebulizare pana cand "urechile" carcasei ajung in dreptul opritoarelor. Apasati succesiv cu degetul
pentru ca opritoarele sa intre in locasul prevazut. Doua sunete "click" se vor auzi daca instalarea a
fost facuta corect.

3. Asezati produsul asamblat intr-o punga de depozitare uscata si curata.
UTILIZAREA APARATULUI

1. Inlaturati carcasa exterioare
Inlaturati  carcasa  ca  o  succesiune  inversa  a  etapei  de  instalare  (Vezi

Figura 5)

2. Deschideti kitul de nebulizare
Tineti unitatea centrala cu mana stanga iar cu mana dreapta deblocati

inchizatoarea. Deschideti capacul nebulizatorului cum este indicat in figura 6.
3. Adaugati lichidul

Turnati  medicamentatia  lichida  in  compartimentul  destinat
medicamentelor (in apropierea capului de nebulizare) prezentat in figura 7.
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Nota:
1) Nivelul medicamentatiei lichide poate varia intre maxim 8 ml (la semnul de nivel maxim) si

0,5 ml la nivelul minim
2) Daca temperatura medicamentatiei  lichide trebuie reglata, adaugati  apa calda sau rece in

compartimentul special conceput.

4. Inchideti kitul de nebulizare
Asa cum este prezentat  in figura 8,  unitatea centrala trebuie tinuta cu

mana stanga iar cu mana dreapta se inchide cu grija  capacul nebulizatorului.
Odata  inchis,  un  sunet  "click"  ar  trebui  sa  se  auda.  Acesta  indica  faptul  ca
nebulizatorul a fost inchis corespunzator.

5. Reintroduceti  carcasa  exterioara (cititi  sectiunea  Asamblarea
aparatului)

6. Instalati mustiucul sau masca:
    1. Setul de accesorii contine un mustiuc ce este folosit pentru inhalarea medicamentatiei pe gat

• Instalati mustiucul: conectati in evacuarea carcasei exterioare in directia prezentata in figura
9

• Folositi  mustiucul:  puneti  in  gura  mustiucul  si  strangeti  usor  buzele
pentru a facilita particulele microscopice sa ajunga in locurile cu leziuni
(Vezi figura 10)

     2. In cazul in care medicamentatia trebuie administrata pe cale nazala, vom
folosi masca

• Instalati  masca:  conectati  masca  la  tubul  conector  iar  acesta  trebuie
introdus in evacuarea carcasei exterioare (Vezi figura 11)

7



• Folositi masca:
Asezati  masca  pe  nas  si  gura.  Trageti  banda  elastica  peste  cap  si
reglati  dimensiunea pana cand masca este  fixata  in siguranta (Vezi
figura 12)

1) In cazul medicamentatiei administrata pe cale nazala se recomanda o
inspiratie lunga pe nas si o expiratie pe gura.

2) In cazul medicamentatiei administrata pe cale bucala se recomanda ca
inspiratia sa se faca pe gura iar expiratia pe nas.

3) Este permisa alternarea intre cele doua metode prezentate mai sus
Nota:

1) Pentru mai multa siguranta, atunci cand inlocuiti masca se recomanda folosirea accesoriilor
medicale ce indeplinesc cerintele reglemantate sau sunt fabricate de producatori  ce detin
certificate de inregistrare.

2) Folositi in mod corect mustiucul pentru a evita atingerea aerosolilor de limba.
3) Nu inghititi aerosolii ci incercati sa-i mentineti in locurile afectate.
4) Pentru o nebulizare eficienta, utilizatorul trebuie sa stea calm, relaxat si nemiscat. Daca se

doreste  o  pozitie  orizontala,  se  recomanda  pozitionarea  unei  perne  sub  spate  pentru  a
mentine coloana dreapta. Pozitiile de disconfort sau respiratia instabila pot duce la blocari
ale tractului respirator.

5) Va rugam sa va asezati corect inainte de a porni dispozitivul. Respirati adanc si usor pentru a
permite aerosolilor sa patrunda cand mai adanc in tractul respirator.

6) Apasati  butonul  de pornire /  oprire  (O/I)  daca doriti  oprirea procesului  de nebulizare in
timpul  tratamentului.  Aparatul  se  va opri  automat de fiecare  data  cand medicamentatia
lichida este consumata.

7) In timpul nebulizarii, echipamentul poate fi inclinat cu maximum 45° (din pozitie verticala).
Daca gradul este depasit, medicamentatia lichida  se poate scurge din plasa metalica in capul
nebulizatorului.

8) Daca aparatul ce functioneaza este inclinat intr-o masura in care medicamentia nu ajunge la
capul de nebulizare, dispozitivul se va opri cu o intarziere de 10 secunde (in functie de tipul
de lichid)

9) Atunci cand in compartimentul de medicamentatie nu exista foarte mult  lichid ramas, se
poate inclina aparatul catre utilizator pentru a beneficia de toata medicamentatia. In acest
timp se recomanda ca aparatul sa nu fie agitat deoarece poate provoca defectarea sau oprirea
automata.

7. Dupa terminarea tratamentului, opriti aparatul prin apasarea butonului de pornire / oprire
(O/I). Daca echipamentul este alimentat cu ajutorul incarcatorului de birou, este necesara
scoaterea acestuia din priza.

8. Scoateti mustiucul / masca si conectorul in ordinea inversa a
procesului de instalare corespunzator.

9. Scoateti carcasa exterioara
10. Scoateti  kitul  de  nebulizare:  tineti  in  mana  stanga  unitatea

centrala.  Apasati  butonul  PRESS  si  trageti  de  kitul  de
nebulizare in directia indicata in figura 13.

11. Inlaturati lichidul ramas si curatati kitul de nebulizare. Pentru
mai multe detalii consultati sectiunea Curatare si dezinfectie.

Nota:
Se recomanda ca dupa fiecare utilizare sa lasam aparatul sa functioneze timp de 1-2 minute cu apa
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in vederea curatarii capului de nebulizare.
CURATARE SI DEZINFECTARE

Curatare
1. Scoateti toate accesoriile (inclusiv kitul de nebulizare, masca, mustiucul, tubul conector sau

carcasa exterioara) de pe unitatea centrala dupa fiecare utilizare.
2. Inlaturati  lichidul  ramas  si  curatati  kitul  de  nebulizare.  Se  recomanda  ca  dupa  fiecare

utilizare sa lasam aparatul sa functioneze timp de 1-2 minute cu apa in vederea curatarii
capului de nebulizare. Curatati deasemenea  cu grija si masca, mustiucul, tubul conector,
carcasa exterioara. (ATENTIE! Unitatea centrala nu trebuie spalata)

3. Imediat  dupa curatare,  accesoriile  ar trebui uscate cu ajutorul  tifonului medical.  Retineti
faptul ca plasa de metal din capul de nebulizare nu trebuie sa fie atinsa de nici un obiect
ascutit  sau dur.  Uscati locul  de intrare si evacuare a apei din capul de nebulizare cu un
tampon medical.

4. Daca exista praf pe suprafata unitatii centrale, stergeti-l cu ajutorul unei lavete umede dupa
care se sterge cu o laveta uscata.

5. Dupa curatare, depozitati aparatul in sacosa de conservare cu care a fost livrat produsul.
Dezinfectare

1. Clatiti  masca,  mustiucul, tubul conector si  carcasa exterioara intr-o solutie de clorura de
amoniu diluata la 0,1 % pentru 10 minute; clatiti cu apa; uscati cu tifon medical.

2. Dezinfectarea  capului  de  nebulizare:  curatati  cu  grija  panza  de  metal  din  capul
nebulizatorului  cu un tampon medical  inmuiat  in  alcool  medicinal;  apoi clatiti-l  cu apa;
uscati-l cu ajutorul unui tampon medical prin tamponari repetate

3. Dezinfectarea prin fierbere pentru urmatoarele accesorii: Mustiuc, tub conector si carcasa
exterioara.  Acestea  se pun intr-un bol  cu suficienta apa clocotita  pentru a  fi  scufundate
complet timp de 20 min. Accesoriile se usuca apoi cu ajutorul tifonului medical.

4. Urmatoarele  elemente  nu  trebuie  dezinfectate  prin  fierbere:  kitul  de  nebulizare,  capul
nebulizatorului, unitatea centrala, masca, alimentatorul (OPTIONAL), punga de depozitare
sau ambalajul.

DEPOZITAREA SI INGRIJIREA APARATULUI
• Asigurati-va ca in kitul de nebulizare nu exista lichide reziduale
• Asigurati-va ca aparatul de aerosoli a fost curatat temeinic dupa fiecare utilizare.
• Depozitati nebulizatorul si accesoriile sale in locuri sigure si curate.
• Asigurati-va ca aparatul de aerosoli nu intra in contact direct cu razele solare sau socuri.
• Nu uitati  sa pastrati  aparatul  de aerosoli departe de orice dispozitiv de incalzire sau foc

deschis.
• Protejati aparatul impotriva contactului cu lichide corozive.
• Nu uscati aparatul sau accesoriile acestuia la cuptorul cu microunde.
• Nu rasuciti cablul de alimentare in jurul unitatii centrale.
• Contactati intotdeauna furnizorul local sau distribuitorul in cazul necesitatii unor reparatii.
• Garantia produsului este de 2 ani de zile de la data achizitiei.
• Utilizati  si  depozitati  aparatul  de  aerosoli  in  conditiile  de  temparatura  si  umiditate

mentionate in sectiunea Specificatii. In caz contrar, aparatul poate sa functioneze anormal.
Atentie:
Inainte ca aparatul de aerosoli sa fi trimis inapoi la fabrica pentru verificare si reparatii, nu desfaceti
sau incercati sa reparati aparatul fara permisiune
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NOTE
• Nu atingeti niciodata cu mainile plasa metalica localizata in kitul de nebulizare
• Nu utilizati niciodata substante ce contin  uleiuri, esteri, fosfati (de ex: Dexametazona),

grasimi, apa distilata sau substante ce contin particule in suspensie (inclusiv suc din
difuzie  de  plante  medicinale).  Nu  utilizati  solutii  saline mai  concentrate  de  0,9  %.
Utilizarea acestor solutii conduse la distrugerea cartusului mesh. 

• Lichidul  de  nebulizare ar  trebui  preparat  in  proportie  de 0,9 % solutie  salina sau  in  ce
procentaj  recomanda  medicul.  Nu folositi  apa  fiarta  sau  de  la  robinet.  Compartimentul
pentru prepararea medicamentatiei lichide trebuie sa fie sterilizat.

• Durata maxima de functionare pentru fiecare utilizare nu ar trebui sa depaseasca 15 min sau
orice alta durata recomandata de medicul specialist.

• Avand  in  vedere  faptul  ca  pachetul  contine  componente  de  mici  dimensiuni  ce  pot  fi
inghitite de sugari sau copii mici, se recomanda utilizarea doar atunci cand este prevazuta o
supraveghere  suficienta.  Persoanele  ce  sufera  de  boli  mintale  ar  trebuie  sa  foloseasca
nebulizatorul doar sub stricta supraveghere a unui adult.

• Inlaturati  bateriile  daca  se  prevede  o  neutilizare  a  aparatului  pentru  o  perioada  mai
indelungata.

• Nu asezati aparatul in apa, sub o casca sau intr-un mediu cu umiditate ridicata. Nu utilizati
nebulizatorul in timpul dusului.

• Daca dispozitivul nu functioneaza, cautati o solutie in sectiunea Identificarea si rezolvarea
problemelor

• Va rugam sa folositi intotdeauna doar accesoriile recomandate conform celor declarate in
acest manual

• Nu folositi dispozitivul in locatii unde poate fi expus gazelor inflamabile.
• Produsul  respecta  standardele  EMC  IEC60601-1-2:2001.  Cu  toate  acestea,  daca

echipamentul este folosit impreuna cu alte dispozitive medicale sau echipamente electrice,
acesta  poate  influenta  operarea  unor  aparate.  Va  rugam  sa  urmati  orice  instructiune
prezentate in manual si folositi in mod corespunzator nebulizatorul.

DECLARATIA PRODUCATORULUI
Atunci  cand  utilizatorul  solicita  informatii  tehnice  ce  nu  se  afla  in  sfera  de  confidentialitate,
compania este dispusa sa furnizeze o serie de informatii cum ar fi scheme detalitate sau lista de
piese ce implica dezavluirea de secrete comerciale. Pentru a obtine accesul la astfel de informatii,
utilizatorul trebuie sa contactateze distribuitorul sau producatorul echipamentului.

IDENTIFICAREA SI REZOLVAREA PROBLEMELOR
Va  rugam sa  gasiti  in  tabelul  de  mai  jos  principalele  solutii  la  problemele  aparute  in  timpul
functionarii.

Nr
Crt. PROBLEMA SIMPTOM / POSIBILA

CAUZA SOLUTIE

1
Rata de 
nebulizare 
scazuta

Indicatorul luminos de baterie 
se aprinde intermitent Inlocuiti bateriile

Nebulizatorul este defect
Curatati nebulizatorul (cititi sectiunea de 
Curatare si dezinfectare); daca este necesar 
inlocuiti capul de nebulizare

2 Indicatorul Polaritatea  bateriilor  a  fost Reinstalati bateriile in mod corespunzator.
10



luminos de 
functionare 
nu se aprinde
iar 
dispozitivul 
nu 
functioneaza

inversata
Baterii cu voltaj redus Inlocuiti bateriile
Incarcatorul cu a fost conectat
in  mod  corespunzator  la
unitatea centrala sau in priza

Reconectati incarcatorul in priza si in unitatea
centrala

Instalarea  incorecta  a
nebulizatorului

Reinstalati  nebulizatorul  in  mod
corespunzator.  Cititi  sectiunea  Asamblati
aparatul

3

Indicatorul 
luminos de 
functionare 
se aprinde 
dar 
dispozitivul 
nu 
functioneaza

Instalarea  incorecta  a
nebulizatorului

Reinstalati  nebulizatorul  in  mod
corespunzator.

Poluarea  pentru  nebulizator
este grava

Curatati  nebulizatorul;  inlocuiti  capul  de
nebulizare daca este necesar.

Lichidul  pentru  nebulizare
trebuie  sa  fie  intotdeauna  in
contact cu capul de nebulizare 

Inclinati  usor  unitatea  centrala  catre
dumneavoastra pentru ca lichidul sa ajunga la
capul de nebulizare

Exista  bule   intre  lichid  si
capul de nebulizare Agitati usor lichidul
Mizerie  la  polul  electric  al
unitatii centrale

Curatati  electrodul  unitatii  centrale  cu  tifon
medicinal.

Daca problema persista si dupa aplicarea masurilor din tabelul de mai sus, contactati furnizorul sau
cel mai apropiat distribuitor.

CONDITII DE GARANTIE
1. Garantia pentru aparatul de aerosoli portabil este de 24 luni de la data achizitiei.
2. Conditiile de garantie sunt comunicate cumparatorului pe certificatul de garantie
3. Pentru validarea garantiei este necesara prezentarea certificatului de garantie
4. Accesoriile se pot comanda la importator.

CLASIFICARE
Echipamentul nu este adecvat pentru utilizarea in prezenta amestecurilor de gaze inflamabile.
Echipament alimentat intern.
Parte aplicata de tip BF.
Masca si mustiucul sunt reconoscute ca parti aplicate.
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SPECIFICATII
Numele Produsului Aparat de aerosoli portabil
Model: NB-810B
Alimentare: 2 bateii AA sau incarcator (AC-DC 3V1A)
Putere nominala: 2 W
Frecventa cu ultrasunete: Aproximativ 140 kHz
Clasificare de securitate: Aparat tip B. Clasa II
Rata de nebulizare: ≥0,25 ml/min
Capacitate max / min. a compartimentului de 
medicamentatie:

8 ml / 0,5 ml
Dimensiune particule: Aproximativ 5µm 
Indicatorul baterie descarcata: 2.2V ± 0,2 V
Durata de viata a bateriilor: 90 minute pentru doua baterii alkaline AA
Inchidere automata: Inchidere automata cand nu mai exista lichid
Temperatura de functionare si umiditate: +10℃ to + 40°C, 85% sau mai putin
Temperatura de depozitare si umiditate: -10℃ to + 40°C, 85% sau mai putin
Grand de poluare: 2 grade
Categoria de tensiune: Categoria 2
Altitudini: ≤ 2000 m
Accesorii: Carcasa exterioara,  tub conector,  masca pentru

adulti,  masca pentru copii,  mustiuc,  manual de
utilizare,  sacosa  depozitare,  certificat  de
garantie,  2  baterii  AA,  incarcator  AC
(OPTIONAL)

Se rezerva dreptul la modificari tehnice fara o notificare in prealabil.
: Shanghai International Trading Corp. GmbH (Hamburg)
Adresa: Eiffestrasse 80, 20537  Hamburg，GERMANY

IMPORTATOR: S.C. BIT ONLINE SRL Bucuresti, tel: +40 21 211 06 52, www.feo.ro
Producatorul isi rezerva dreptul de a efectua modificari
tehnice in interesul progresului fara preaviz.
Preavizele nu vor fi oferite pentru a modifica acest manual.
Marcile si numele mentionate sunt detinute de companiile
corespondente.
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