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INTRODUCERE 

Va multumim ca ati ales aparatul de aerosoli portabil RedLine Poket 
Air. Acest dispozitiv a fost conceput pentru tratarea sistemului respirator cu 
ajutorul terapiei cu aerosoli. Avand in vedere nevoile dumneavostra diferite,
atat in timpul calatoriilor, cat si acasa, suntem incantati sa va oferim doua 
modele care va ajuta sa aveti experiente mai bune si mai multe facilitati in 
timpul tratamentului.

Nebulizatorul portabil: MB0500300

Acest dispozitiv poate fi utilizat cu ajutorul a doua baterii Alkaline AA. 
Datorita dimensiunii compacte si a faptului ca poate fi folosit cu baterii va puteti 
continua tratamentul chiar si in timpul calatoriilor. Pentru a ajuta la salvarea 
planetei, va recomandam sa folositi acumulatorii reincarcabili (optional, 
neinclusi in pachetul standard) in locul bateriilor.

Nebulizatorul portabil: MBPN002

Acest dispozitiv are o optiune suplimentara de alimentare, poate fi utilizat 
atat cu baterii Alkaline AA, cat si cu un alimentator (optional, neinclus in 
pachet). Pe o perioada indelungata, alimentatorul va ajuta sa economisiti banii 
cheltuiti pentru cumpararea bateriilor.

Aparatele noastre, pe langa greutatea redusa, design-ul compact si 
portabilitate, va ofera o utilizare silentioasa si o cantitate redusa de reziduuri de
medicamente. Toate acestea sunt caracteristici importante in alegerea unui 
aparat cu tehnologia de nebulizare Mesh, tehnologie utilizata si pentru 
dispozitivele noastre. 

Deoarece acest aparat este un instrument medical, va rugam sa 
cititi cu atentie manualul inainte de a-l utiliza si urmati cu strictete 
intructiunile unui medic specialist. Este important sa folositi corect 
dispozitivul.
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INDICATII DE UTILIZARE 

Scopul medical Acest dispozitiv este conceput pentru 
nebulizarea solutiei sub forma de aerosoli, 
folosit in scopul terapiei cailor respiratorii.

Destinat utilizatorilor Expertilor medicali certificati legal, cum ar fi 
medicii, asistentele medicale, terapeutii sau 
pacientii ce se afla sub indrumarea unor medici
calificati.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa poata 
intelege functionarea acestui dispozitiv in 
general si continutul instructiunilor din manual.

Destinat pacientilor Acest dispozitiv este destinat tuturor pacientilor
indiferent de varsta, cu exceptia celor 
inconstienti, cu insuficienta respiratorie 
spontana sau cei ce sufera de edem pulmonar.

Mediul de operare 
recomandat

Acest dispozitiv este destinat utilizarii intr-o 
unitate medicala, cum ar fi: spitalul, clinica sau 
cabinetul medical, cat si intr-un mediu de uz 
casnic. 
Interval de temperatura: 10°C - 40°C 
Umiditate: 30 - 85 % RH

Precautii pentru utilizare Atentionarile si precautiile descrise in manual 
trebuie respectate.

MASURI DE SIGURANTA

CITITI TOATE ATENTIONARILE SI INSTRUCTIUNILE INAINTE DE A UTILIZA  ACEST DISPOZITIV

La  fel  ca  orice  alt  dispozitiv  medical,  acest  aparat  se  opreste  din
functionare  in cazul unei intreruperi de curent electric, a bateriilor descarcate
sau in urma unui impact mecanic.

Va recomandam sa aveti atat baterii de rezerva, cat si un dispozitiv de
rezerva.

Atunci  cand  folositi  un  echipament  electric,  intotdeauna  urmati
instructiunile de siguranta de baza. A nu se lasa la indemana copiilor.
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 ATENTIONARI

• Folositi acest dispozitiv doar cu medicamente prescrise de catre 
medicul dvs.

• Nebulizatorul este destinat terapiei cailor respiratorii si orice alta 
utilizare a acestuia este necorespunzatore si periculoasa. Furnizorul nu 
poate fi tras la raspundere pentru daunele cauzate de utilizarea 
necorespunzatoare sau incorecta.

• Va recomandam ca nebulizatorul sa fie folosit de catre o singura 
persoana. Daca acesta este utilizat de mai multe persoane, exista un 
risc de raspandire a bolilor infectioase.

• Curatati toate partile nebulizatorului inainte de utilizare, dupa fiecare 
utilizare cat si dupa o depozitare indelungata.

• Este necesara supravegherea de catre adulti atunci cand acest 
dispozitiv este utilizat de catre copii sau persoane care necesita 
asistenta speciala.

• Nu utilizati niciodata acest aparat in cazul in care una dintre 
componente nu functioneaza corect sau daca au fost deteriorate.

• Asigurati-va ca dispozitivul a fost curatat corespunzator inainte de 
utilizare pentru a evita o posibila contaminare.

• Nu conectati sau deconectati alimentatorul daca aveti mainile ude.

 MASURI DE PRECAUTIE

• Nu incercati sa curatati mesh-ul cu niciun fel de obiect, se poate 
deteriora.

• Evitati lovirea mecanica a dispozitivului, altfel ar putea sa nu mai 
functioneze normal.

• Nu expuneti dispozitivul la razele solare, caldura excesiva sau frig, 
pentru a evita deteriorarea bateriilor.

• Nu incercati sa deschideti, sa reparati sau sa modificati acest dispozitiv.

• Evitati contactul cu lichide a unitatii principale sau a adaptorului. Daca 
din greseala dispozitivul intra in contact cu apa, stergeti imediat.

• Respectati legilslatia locala si regulile de reciclare privind eliminarea sau 
reciclarea componentelor, a bateriilor si a ambalajelor.
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CLASIFICAREA SI EXPLICAREA SIMBOLURILOR

Simbol Explicatie

Atentionari/ Masuri de precautie / Nota

Echipament de clasa II conform IEC 60601-1

   Echipament de tip BF conform IEC 60601-1

IP22
Protejat impotriva obiectelor straine mai mari sau egale cu 12.5
mm in diametru si impotriva picaturilor de apa care cad la un
unghi de pana la 15° vertical.

++ Consultati instructiunile de utilizare

Buton On / Off

Alimentator (Curent direct)

Limitele temperaturii de operare: 10°C pana la 40°C

Limitele temperaturii de depozitare si transport: -20°C pana la 
70°C

Limitele umiditatii de operare: 30 pana la 85% R.H.

Limitele umiditatii de depozitare si transport: 20 pana la 75% 
R.H.

Producator

Data de fabricatie

Numar de serie

Codul lotului

Eliminarea echipamentelor electrice si electronice (WEEE): 
Nu tratati acest produs ca deseu menajer.

Acest dispozitiv este in conformitate cu cerintele 93/42/EEC

Reprezentant autorizat in Comunitatea Europeana.
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CONTINUTUL PACHETULUI

Verificati inainte de utilizare

In pachet se regasesc urmatoarele componente. Va rugam sa verificati
fiecare piesa pentru a nu prezenta deterioarari vizibile. Inlocuiti fiecare piesa
deteriorata  inainte  de  utilizarea  produsului.  In  cazul  in  care  una  dintre
componente lipseste, functioneaza necorespunzator sau este deteriorata, va
rugam sa contactati importatorul SC Bit Online SRL la numarul de telefon 021
211 0652. Pentru mai multe detalii vizitati site-ul www.feo.ro.

1. Unitatea principala 
    (MBPN002/ MB0500300)

2. Cupa de medicamente 
(MBPN00201)

3. Manual de utilizare 4. Masca 
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PREZENTAREA NEBULIZATORULUI

Unitatea principala

Capacul cupei

Cupa pentru medicament 

Mesh

Piesa bucala

Buton ON/OFF 
Apasati butonul ON/OFF pentru a porni/ opri 
dispozitivul

Electrod 

Buton pentru eliberarea cupei pentru 
medicament 

Apasati butonul pentru a detasa cupa 
pentru medicament 

Indicator de lumina
Lumina verde: in curs de utilizare 
Lumina portocalie aprinsa/ clipire: Baterie 
descarcata/ defectiune.
Nicio lumina: Defectiune.

Capacul bateriei

Vedere inferioara 
(Model MBPN002) 

Vedere inferioara
(Model MB0500300)

Mufa de alimentare 

Capac mufa de alimentare
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UTILIZAREA NEBULIZATORULUI CU BATERII 
(pentru modelul MB0500300)

Acest aparat poate fi utilizat cu doua baterii Alkaline AA sau doi 
acumulatori reincarcabili AA. (Acumulatorii trebuie sa respecte confomitatea 
cerintelor IEC 62133.)

  Curatati toate partile nebulizatorului inainte de utilizare, dupa 
fiecare utilizare si dupa o depozitare indelungata.

1. Inserati bateriile 

➢ Intoarceti aparatul.
➢ Impingeti in spate si ridicati 

capacul bateriilor. 
➢ Introduceti cele doua baterii sau 

acumulatori, respectand 
polaritatea acestora.

➢ Inchideti si impingeti capacul 
inapoi pana se blocheaza.

2. Atasati cupa de medicament 

➢ Aliniati cele trei cleme de pe 
spatele cupei de medicament  cu 
cele trei locasuri de pe unitatea 
principala pentru a o monta, asa 
cum este descris in imaginea 
alaturata.

  

      1. Nu introduceti bateriile cu polaritatea inversata.
           2. Nu folositi baterii noi si vechi in acelasi timp si nu folositi  
               impreuna baterii cu celule chimice diferite.

3. Dozati medicamentul

Asigurati-va ca indicatorul luminos 
este stins atunci cand adaugati 
medicamentul.

➢ Deschideti capacul cupei.

➢ Dozati medicamentul.
Nu depasiti limita (Max. 6ml).

➢ Inchideti bine capacul cupei.
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4. Inhalarea

➢ Apasati butonul ON/OFF de pe
aparat pentru a porni 
nebulizarea (indicatorul de 
lumina va fi de culoare verde).

➢ Pozitionati piesa bucala intre 
dinti si strangeti ferm cu buzele
in jurul ei.
*Daca folositi o masca, 
pozitionati-o astfel incat sa 
acopere nasul si gura.

➢ Inspirati si expirati incet pe 
gura pana cand se opresc 
aerosolii.

5. Sfarsitul inhalarii

➢ Apasati butonul ON/OFF 
pentru a opri aparatul.

➢ Scoateti bateriile din aparat.

 

    1. Inclinati usor aparatul atunci cand solutia din cupa este pe 
terminate pentru ca aceasta sa poata intra in contact cu sita 
vibratoare (mesh-ul) si sa fie pulverizata complet.

 2. Daca folositi o solutie vascoasa poate scadea fluxul de aerosoli.
 3. Daca se acumuleaza excesiv solutia in sita (mesh) nebulizarea se 

poate opri. In acest caz opriti aparatul, eliminati excesul de solutie 
cu un servetel sau o bucata de tifon.

Durata de viata a bateriei si inlocuirea acesteia 

1. Durata de viata a bateriilor de obicei depinde de capacitatea si starea 
acestora. In general, acest dispozitiv poate fi folosit cu doua baterii 
alkaline AA noi aproximativ 4 zile, timp de 20 de minute pe zi. 

2. Nebulizatorul poate fi alimentat cu doua baterii alkaline sau doi 
acumulatori reincarcabili. 

3.  Atunci cand indicatorul de lumina este de culoare portocalie (arata ca 
bateria este descarcata), va rugam sa inlocuiti bateriile cu unele noi. 
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UTILIZAREA NEBULIZATORULUI CU ADAPTOR (model MBPN002) 

  
1. Utilizati numai un adaptor extern care sa fie in conformitate cu 

cerintele IEC60601-1:2005. Va rugam sa folositi un adaptor cu 
urmatoarele specificatii: DC 5V/1A, iar mufa de conectare sa aiba 3.5 
mm diametru exterior si 1.35 mm diametru interior, 9.5 mm lungime si 
polaritatea pozitiva. 

2. Adaptorul nu incarca bateriile. Va rugam sa scoateti bateriile daca 
folositi alimentatorul. 

3. La fel ca orice alt dispozitiv electronic, va recomandam sa pastrati 
aparatul deconectat atunci cand nu este folosit. 

1. Atasati cupa de medicament 

➢ Aliniati cele trei cleme de pe 
spatele cupei de medicament  cu 
cele trei locasuri de pe unitatea 
principala pentru a o monta, asa 
cum este descris in imaginea 
alaturata.

 2. Dozati medicamentul

Asigurati-va ca indicatorul luminos 
este stins atunci cand adaugati 
medicamentul.

➢ Deschideti capacul cupei.

➢ Dozati medicamentul.
Nu depasiti limita (Max. 6ml).

➢ Inchideti bine capacul cupei.

3. Conectati adaptorul 

➢ Conectati cablul adaptorului in 
mufa de alimentare a unitatii 
principale. 

➢ Conectati adaptorul la o priza 
electrica. 

* Adaptorul este un accesoriu optional iar 
imaginea are character informativ (poate 
arata diferit). 
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4. Inhalarea

➢ Apasati butonul ON/OFF de pe
aparat pentru a porni 
nebulizarea (indicatorul de 
lumina va fi de culoare verde).

➢ Pozitionati piesa bucala intre 
dinti si strangeti ferm cu buzele
in jurul ei.
*Daca folositi o masca, 
pozitionati-o astfel incat sa 
acopere nasul si gura.

➢ Inspirati si expirati incet pe 
gura pana cand se opresc 
aerosolii.

5. Sfarsitul inhalarii

➢ Apasati butonul ON/OFF 
pentru a opri aparatul.

➢ Deconectati adaptorul de la 
unitate si de la priza 
electrica.

CURATARE SI DEZINFECTARE 

 
Daca aparatul nu este curatat si dezinfectat corect si frecvent, asa 
cum este indicat, microorganismele pot ramane in unitate si pot 
genera riscuri de infectare. 

Dupa fiecare utilizare:

Curatati cupa de medicamente cu apa distilata dupa fiecare utilizare. 
1. Eliminati solutia reziduala din cupa de medicamente. 
2. Turnati apa distilata in cupa de medicamente. 
3. Porniti aparatul pentru a nebuliza apa distilata timp de 1-2 minute, pentru 

a curata sita vibratoare (mesh-ul). 
4. Scoateti bateriile sau deconectati adaptorul de la unitatea principala.
5. Detasati cupa de medicamente de la unitatea principala. 
6. Spalati si clatiti cupa de medicamente cu apa distilata. 
7. Indepartati excesul de apa si lasati piesele sa se usuce complet pe un 

prosop uscat si curat. 
8. Folositi tifon sau un prosop curat pentru a sterge petele de pe unitatea 

principala, daca este cazul. 
9. Asigurati-va ca toate piese spalate sunt complet uscate inainte de a le 

depozita si utiliza data viitoare. 
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 1. Pastrati compartimentul bateriilor uscat tot timpul. 
2. Nu acoperiti sita (mesh-ul) cu degetul, tampon de bumbac sau 

alte obiecte. 
3. Nu spalati piesele in masina de spalat vase. 
4. Nu folositi cuptorul cu microunde pentru a usca piesele.

Dezinfectarea zilnica

Este important sa dezinfectati cupa de medicamente zilnic. 
1. Dezinfectarea cu apa fiarta
– Clatiti cupa de medicamente cu apa distilata.
– Fierbeti apa distilata intr-o cratita. 
– Introduceti cu grija cupa de medicamente in apa fiarta timp de maximum 

10 minute. 
– Scoateti cu grija cupa de medicamente din apa fiarta si scuturati-o de 

excesul de apa. 
– Lasati cupa sa se raceasca si sa se usuce complet pe un prosop curat si 

uscat, departe de copii. 
– Asigurati-va ca piesele sunt perfect uscate inainte de a le depozita sau 

utiliza. 

2. Dezinfectarea cu alcool
– Clatiti cupa de medicamente cu apa distilata.
– Introduceti cupa de medicamente in alcool etilic de 75% timp de 1 minut.
– Clatiti din nou cu apa distilata, indepartati excesul de apa si lasati sa se 

usuce pe un prosop curat si uscat
– Asigurati-va ca piesele sunt perfect uscate inainte de a le depozita sau 

utiliza.

 1. Nu fierbeti cupa de medicamente.
2. Alcoolul este inflamabil. Nu folositi alcool in apropierea 

focului sau a fumului. 

Urmatoarele componente se pot dezinfecta cu apa fierbinte sau alcool 

● Cupa de medicamente 
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Partile componente de mai jos nu se pot dezinfecta cu apa fierbinte sau alcool. 

● Unitatea principala  
● Adaptorul electric 

(Valabil doar pentru modelul MBPN002)
*Adaptorul poate fi diferit fata de imaginea de mai sus. 

 Nu limpeziti si nu introduceti unitatea principala in niciun lichid. 

    Depozitare si transport 

 Puneti capacul piesei bucale, depozitati aparatul si cupa de medicamente 
intr-un mediu uscat si curat.

 1. Nu lasati lichid in cupa, nu transportati dispozitivul daca 
acesta contine lichid rezidual in cupa de medicamente.

2. Scoateti bateriile din dispozitiv daca nu este folosit un timp 
indelungat. In caz contrar poate cauza deteriorari din cauza 
scurgerilor bateriilor.

3. Nu expuneti dispozitivul la razele solare, caldura excesiva, 
umiditate ridicata sau temperaturi scazute.

4. Pastrati dispozitivul departe de foc si campuri 
electromagnetice. Nu lasati la indemana copiilor. 
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IDENTIFICAREA SI REZOLVAREA PROBLEMELOR

Problema Cauza Rezolvare

Nebulizare scazuta.

Baterie descarcata Inlocuiti bateriile
Petele de pe electrozi 
afecteaza conexiunea.

Folositi alcool pentru a 
curata electrozii.

Sita (mesh-ul) este 
infundata.

Urmati pasii de la capitolul 
Curatare si dezinfectare 
pentru a curata cupa.

Sita (mesh-ul) este 
defecta.

Inlocuiti cupa de 
medicamente.

Nu functioneaza chiar 
daca butonul de 
alimentare este pornit 
(indicatorul de lumina 
nu se aprinde si nu 
genereaza aerosoli).

Bateriile au fost 
introduse gresit.

Urmati marcajele de pe 
capac pentru a introduce 
corect bateriile.

Bateriile sunt descarcate Inlocuiti bateriile.
Conexiune intrerupta 
intre adaptor si unitatea 
principala.
(Model MBPN002)

Verificati si conectati din nou
adaptorul la unitatea 
principala.

Nu nebulizeaza chiar 
daca butonul ON/OFF 
este pornit iar 
indicatorul de lumina 
este aprins.

Cupa de medicamente 
nu a fost pozitionata 
corect.

Urmati pasii de la capitoulul 
Montarea Cupei de 
medicamente.

Sita (mesh-ul) este 
infundata.

Urmati pasii de la capitolul 
Curatare si dezinfectare, 
pentru a curata cupa.

Sita (mesh-ul) este 
defecta.

Inlocuiti cupa de 
medicamente

Indicatorul arata 
constant culoarea 
portocalie.

Baterie descarcata. Inlocuiti bateriile.

Indicatorul se aprinde 
in culoarea portocalie 
si clipeste.

Conexiunea defectuasa 
a electrodului cu 
unitatea principala.

Folositi alcool pentru 
curatarea electrodului si 
remontati cupa de 
medicamente.

Sita (mesh-ul) este 
defecta.

Inlocuiti cupa de 
medicamente.

 1. In cazul in care dispozitivul nu functioneaza corect dupa ce au 
fost verificate situatiile de mai sus, va sugeram sa luati legatura 
cu importatorul.

2. Nu utilizati acest dispozitiv, daca una dintre partile componente 
nu functioneaza corespunzator sau este deteriorata.

3. Va recomandam sa inlocuiti cupa de medicamente dupa 
aproximativ 1 an, iar dupa 2 ani, dispozitivul.
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SPECIFICATII 

Produs RedLine Nebulizator Portabil 
Model MBPN002/ MB0500300 
Mod de operare Tehnologia Active Vibrating Mesh 
Alimentare 2 x baterii alkaline AA 

2 acumulatori reincarcabili AA 
Alimentator*(valabil doar pentru modelul MBPN002) 

Putere consumata < 1.5W ** 
Frecventa vibratiilor Aprox. 117 kHz +/- 15% 
Rata de nebulizare  0.25 ml/min ≧
Dimensiunea 
particulelor 

MMAD < 5um** 

Capacitatea cupei de 
medicamente 

6 ml 

Dimensiuni 76.5 x 41 x 73 mm 
Greutate 74g (Fara baterii) 
Temperatura si 
umiditatea de operare 

10 - 40°C, 30 - 85 % RH, 800 - 1060hPa 

Conditii de depozitare 
si transport 

-20 ~ 70°C, 20 ~ 75 % RH, 800~1060hPa 

 Adaptorul optional este valabil doar pentru modelul MBPN002, si este in 
conformitate cu cerintele standardului: IEC60601-1:2005. Acumulatorii 
trebuie sa respecte confomitatea cerintelor IEC 62133. Contactati 
distribuitorul pentru mai multe informatii. 
** Testati cu ser fiziologic la o temperatura normala de 23°C.

 DATE TEHNICE 

Conform standardului: EN 13544-1:2007+A1:2009 "Echipamente pentru terapia
respiratorie Partea 1: Sisteme de nebulizare si componentele acestora", Anexa 
CC.3 utilizand aparatul de masura Cascade Impactor pentru a determina 
dimensiunea particulelor. 

Dimensiunea particulelor 
MMAD 4.21μm 
(MMAD = Masa Diametrului Aerodinamic Median) 

Capacitatea cupei de 
medicamente 

Maximum 6 ml

Zgomot Mai putin de 50dB 
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Diametrul aerodinamic (μm) 

Pentru a reglementa cerintele EMC cu scopul de a preveni situatiile nesigure 
ale produselor, a fost implementat standardul EN60601-1-2. Nebulizatoarele 
MBPN002, MB0500300 sunt in conformitate cu standardul N60601-1-2:2007 pentru 
imunitate si emisii. 

Cu toate acestea, nu utilizati nebulizatorul in apropierea campurilor electrice 
sau electromagnetice puternice. Acest lucru poate duce la functionarea incorecta si 
poate crea o situatie nesigura. 

Ghidul si declaratia producatorului pentru modelele MBPN002, MB0500300. 

Ghidul si declaratia producatorului privind emisiile electromagnetice 
Modelele MBPN002, MB0500300 sunt destinate utilizarii in mediul electromagnetic 
specificat mai jos. 
Utilizatorul modelelor trebuie sa se asigure ca foloseste produsul in mediul 
specificat. 

Testul emisiei Conformitate Ghidul mediului electromagnetic 

Emisie RF 
CISPR 11 

Grupa 1 MBPN002, MB0500300 utilizeaza energia 
RF doar pentru functionarea interna. Prin 
urmare, emisiile sale RF sunt foarte scazute
si nu provoaca interferente asupra 
echipamentelor electronice din apropiere. 

Emisie RF 
CISPR 11 

Clasa B 

Emisiile armonice 
IEC 61000-3-2 

Clasa A 

Fluctuatia tensiunii 
/emisiile flicker IEC 
61000-3-3 

In 
conformitate

MBPN002, MB0500300 sunt potrivite pentru
utilizarea lor in toate unitatile, inclusiv in 
unitatile locale cat si cele legate direct la 
reteaua publica de alimentare cu 
electricitate de joasa tensiune care 
alimenteaza cladirile, utilizare in scopuri 
casnice. 
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Ghidul si declaratia producatorului privind imuniatatea electromagnetica 

Modelele MBPN002, MB0500300 sunt destinate utilizarii in mediile electromagnetice 
specificate mai jos. 
Utilizatorul modelelor trebuie sa se asigure ca foloseste produsul in mediul specificat.

Test de imunitate Nivel de testare
IEC 60601 

Nivel de
conformitate 

Ghidul mediului
electromagnetic 

Descarcarea 
electrostatica 
(ESD) IEC 61000-
4-2 

+ 6 kV contact 
+ 8 kV aer 

+ 6 kV contact 
+ 8 kV aer 

Podeaua trebuie sa fie din 
lemn, beton sau placi 
ceramice. Daca podelele 
sunt acoperite cu  material 
sintetic, umiditatea relativa 
trebuie sa fie de cel putin 
30%. 

Tensiune electrica 
tranzitorie/ardere 
IEC 61000-4-4 

+ 2kV pentru linii de
alimentare cu 
energie electrica
+ 1kV pentru linii de
intrare/iesire 

+ 2kV pentru linii de 
alimentare cu 
energie electrica
Nu se aplica 

Calitatea sursei de 
alimentare ar  trebui sa fie 
cea a unui mediu comercial
sau spitalicesc tipic. 

Supratensiune EC 
61000-4-5 

+ 1kV linie la linie 
+ 2kV linie la 
impamantare 

+ 1kV mod 
diferential 
Nu se aplica 

Calitatea sursei de 
alimentare ar  trebui sa fie 
cea a unui mediu comercial
sau spitalicesc tipic. 

Caderile de 
tensiune, 
intreruperile de 
scurta durată si 
variatiile de 
tensiune pe liniile 
de alimentare cu 
energie electrica  
IEC 61000-4-11

< 5% Ut (> 95% din 
cadere in Ut) pentru
0,5 ciclu 

 40% UT(60% din 
cadere in UT) 
pentru 5 cicluri

70% UT(30% din 
cadere in UT) 
pentru 25 cicluri

<5% UT(>95% din 
cadere in  UT) 
pentru 5 sec.

< 5% Ut (> 95% din 
cadere in Ut) pentru 
0,5 ciclu 

 40% UT(60% din 
cadere in UT) 
pentru 5 cicluri

70% UT(30% din 
cadere in UT) 
pentru 25 cicluri

<5% UT(>95% din 
cadere in  UT) 
pentru 5 sec.

Calitatea sursei de 
alimentare ar  trebui sa fie 
cea a unui mediu comercial
sau spitalicesc tipic. Daca 
utilizatorul MBPN002, 
MB0500300 necesita sa 
continue operatiunea pe 
durata intreruperilor de 
alimentare cu energie 
electrica, este recomandat 
ca aparatul sa fie alimentat 
la o sursa neintrerupta de 
alimentare sau baterii.

Frecventa de 
alimentare 
(50/60 Hz) 
camp magnetic
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Campurile magnetice de 
frecventa de putere ale 
modelelor MBPN002, 
MB0500300 ar trebui sa fie 
la niveluri caracteristice 
unei locatii tipice dintr-un 
mediu comercial sau 
spitalicesc. 

NOTA: UT este tensiunea de retea a curentului alternativ inainte de aplicarea nivelului de testare.
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Ghidul si declaratia producatorului privind imuniatatea electromagnetica 

Modelele MBPN002, MB0500300 sunt destinate utilizarii in mediile electromagnetice 
specificate mai jos. 
Utilizatorul modelelor trebuie sa se asigure ca foloseste produsul in mediul specificat.

Test de
imunitate 

Nivel de
testare 

IEC 60601 

Nivel de
conformitate 

Ghidul mediului electromagnetic 

RF transmisa
IEC 61000-4-
6 

RF radiata
IEC 61000-4-
3 

3 Vrms 
de la 150 kHz
la 80 MHz 

20 V/m 
de la 80 MHz 
la 2,5 GHz 

3 Vrms 

20 V/m 

Echipamentele de comunicatii RF, portabile 
si mobile nu ar trebui sa fie folosite in 
apropierea nebulizatorului, inclusiv cablurile, 
acestea pot fi utilizate la o distanta 
recomandata si calculata de ecuatia 
aplicabila pentru frecventa emitatorului.

Ecuatia distantei recomandata: 

d = 1,2 √ P 

d = 1,2 √ P de la 80 MHz la 800 MHz 

d = 2,3 √ P de la 800 MHz la 2,5 GHz

Unde P este valoarea maxima a puterii de 
iesire a emitatorului, exprimata in wati (W), 
conform datelor producătorului emitatorului si
d este distanta de separare recomandata, 
exprimata in metri (m). 

Intensitatea campului produs de emitatoarele
fixe de RF, astfel cum sunt stabilite printr-un 
test electromagnetica,  trebuie să fie mai 
mică decât nivelul de conformitate in fiecare 
gamă de frecventab.

Interferentele pot sa apara in vecinatatea 
echipamentului marcat cu simbolul urmator: 

NOTA 1: La 80 MHz si 800 MHz se aplica intervalul de frecventa ridicat. 
NOTA 2: Aceste linii directoare nu se pot aplica in toate situatiile. Propagarea electromagnetica 

este afectata de absorbtia si reflexia de structuri, obiecte si persoane.
a   Intensitatea campului produs de emitatoarele fixe, cum ar fi statiile de baza pentru radiotelefoane 

(celulare/fara fir) si aparatele de radio mobile terestre, statiile de emisie radio amatori, AM si FM si 
statiile de emisie TV, nu poate fi determinata cu exactitate. Pentru a evalua mediul electromagnetic 
produs de emitatoarele fixe RF, ar trebui sa fie luat in considerare un studiu de masuratori 
electromagnetice. Daca intensitatea campului masurata in locul in care este utilizat dispozitivul 
depaseste nivelul echivalent RF de mai sus, aparatul trebuie supravegheat pentru a verifica functionarea
normala a acestuia. Daca se observa anomalii, pot fi necesare masuri suplimentare, cum ar fi 
reorientarea sau relocarea dispozitivului.

b  Pe domeniul de frecvente de la 150 kHz la 80 MHz, intensitatea campului trebuie sa fie mai mica de 3 V/m. 
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Distantele de separare recomandate intre echipamentele de comunicatii RF
portabile si mobile si nebulizatoarele MBPN002, MB0500300 

Aparatele MBPN002, MB0500300 sunt destinate utilizarii intr-un mediu 
electromagnetic, in care interferentele RF radiate sunt controlate. Clientul sau 
utilizatorul nebulizatorului MBPN002, MB0500300 poate ajuta la prevenirea 
interferentelor electromagnetice prin mentinerea unei distante minime intre  echipamentele 
portabile si mobile de comunicatii RF (transmitatoare) si nebulizator conform 
recomandarilor de mai jos, in functie de puterea maxima de iesire a echipamentului 
de comunicatie. 

Puterea nominala
maxima a

transmitatorului
(W )

Distanta de separare, in functie de frecventa transmitatorului (m) 

de la 150 kHz pana la 80 MHz

d =1,2 √ P 

de la 80 MHz pana la 800 MHz

d =1,2 √ P 

de la 800 MHz pana la 2,5
GHz

d =2,3 √ 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 emitatoarele din categoria celor cu putere maxima de iesire care nu sunt enumerate mai sus, distanta 
de separare recomandata d in metri (m) poate fi determinata folosind ecuatia aplicabila pentru frecventa 
emitatorului, unde P este valoarea maximă a puterii de iesire a emitatorului, in wati (W), conform datelor 
producatorului emitatorului. 
NOTA 1: La 80 MHz si 800 MHz, se aplica distanta de separare pentru gama de frecventa mai mare. 
NOTA 2: Aceste linii directoare nu se pot aplica in toate situatiile. Propagarea electromagnetica este 

afectata de absorbtia si reflexia de structuri, obiecte si persoane. 

DEEE (Directiva privind eliminarea deseurilor electrice si electronice) 
Acest marcaj de pe produs indica faptul ca nu trebuie aruncat impreuna cu alte 
deseuri menajere, la sfarsitul duratei sale de viata. Pentru a preveni eventuale 
daune asupra mediului sau sanatatii umane cauzate de eliminarea necontrolata
a deseurilor, va rugam sa le separati de celelalte tipuri de deseuri si sa le 
reciclati responsabil pentru a promova reutilizarea durabila a resurselor 
materiale. 
Utilizatorii casnici ar trebui sa contacteze fie vanzatorul de unde au achizitionat 
acest produs, fie firma de colectare a deseurilor electronice pentru detalii 
despre locul si modul in care pot sa elimine acest echipament. 
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PIESE SI ACCESORII OPTIONALE

Cupa de medicament 
MBPN00201 

Masca (pentru adulti)
MBPN00203 

Masca (pentru copii)
MBPN00204 

Adaptor electric
MBPN00205 

• Pentru a comanda piesele de schimb sau accesorii, va rugam sa contactati 
importatorul SC Bit Online SRL, Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 121, Sector 
2, tel. 021 211 0652 sau vizitati site-ul www.feo.ro. 
• Cupa de medicamente si mastile sunt compatibile cu ambele modele 
MBPN002/ MB0500300. 

MBPN002_MB0500300_PI-14001-V4
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