
APARAT DE AEROSOLI CU COMPRESOR 

Sanity Baby Inhaler
MANUAL DE UTILIZARE

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de folosirea dispozitivului.

1



CUPRINS
 

1. Introducere

2. Identificarea produsului 

3. Simbolurile utilizate in manual si pe cutia produsului

4. Utilizarea aparatului de aerosoli

5. Siguranta produsului

6. Utilizare in siguranta  

7. Siguranta produsului

8. Instructiuni de functionare

9. Instructiuni de depozitare 

10. Instructiuni de curatare  

11. Curatarea

12. Clatirea (dupa fiecare utilizare) 

13. Dezinfectarea

14. Curatarea compresorului

15. Schimbarea filtrului de aer 

16. Inlocuirea componentelor si a accesoriilor optionale 

17. Specificatii tehnice

INTRODUCERE

Baby Inhaler este un dispozitiv medical creat pentru terapia prin inhalare si poate fi folosit 
de intreaga familie inclusiv de bebelusi. Acest produs a fost dezvoltat pentru tratarea cu succes a 
alergiilor si a bolilor respiratorii. Compresorul impinge aerul cu presiune prin tubul transparent 
catre nebulizator, unde transforma medicamentele (prescrise de medicul dvs) intr-o ceata de 
particule de aerosoli pentru a fi inhalate mai usor. 

Va recomandam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare pentru a intelege cat mai bine 
cum functioneaza aparatul de aerosoli Sanity Baby Inhaler. 
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Despre Sanity ® 

Sanity® este prezent pe piata mondiala de 20 de ani ca si marca a calitatii echipamentelor 
medicale ce faciliteaza recuperarea, precum si profilaxia de zi cu zi pentru intreaga familie. 
Portofoliul producatorului include o gama variata de echipamente si accesorii pentru procedurile 
de diagnosticare de baza, ORL, reabilitare medicala, precum si tratamente pentru ingrijirea 
corpului de zi cu zi, cat si pentru sanatatea si igiena adultilor si copiilor. 

Produsele Sanity’s® sunt de inalta calitate si ofera solutii practice si usor de utilizat. 
Acestea sunt in conformitate cu cele mai inalte standarde de siguranta si au fost testate cu succes 
in studiile clinice pentru care au primit certificate corespunzatoare in concordanta cu standardele 
Uniunii Europene. 

 
Iubirea constituie baza umanitatii. Ea ne conduce in viata si ne face sa devenim mai buni. 

Grija este efectul sentimentelor si sensibilitatii noastre. Grija pentru cei dragi ne determina
actiunile si schimba felul in care privim lucrurile din jurul nostru.

Ajutorul este un semn al iubirii si al grijei. Acesta include toate, chiar si cele mai mici
sarcini pe care le efectuam pentru ceilalti, avand grija de ei in orice situatie. 
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IDENTIFICAREA PRODUSULUI

SIMBOLURILE UTILIZATE IN MANUAL SI PE CUTIA PRODUSULUI

SIMBOL  SEMNIFICATIE SIMBOL SEMNIFICATIE

Parte aplicate de tip BF
Protectie impotriva socurilor 
electrice - protectie clasa II

Oprit Mentineti uscat

Pornit
Cititi cu atentie instructiunile 
inainte de folosirea acestui 
dispozitiv.

Curent alternativ
Instructiuni importante de 
siguranta.

Producator Numarul de lot

In conformitate cu standardul MDD 93/42/EEC  

Protectia mediului - Simbolul de pe dispozitiv indica colectarea separata a 
echipamentelor electrice si electronice. La sfarsitul duratei de viata a dispozitivului 
nu il aruncati ca deseu municipal solid amestecat, ci la un centru de colectare 
specific, situat in zona sau trimiteti-l catre distribuitor.
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UTILIZAREA APARATULUI DE AEROSOLI 

ATENTIE!
Inainte de utilizarea dispozitivului, asigurati-va ca nebulizatorul este curatat foarte 

bine.

1. Puneti aparatul pe o suprafata stabila si plana. Asigurati-va ca ajungeti cu usurinta la 
butonul de control atunci cand faceti tratamentul.

2. Scoateti accesoriile si pregatiti-le pentru tratament.
Atentie! Inainte de a folosi dispozitivul, va recomandam
curatarea acestuia asa cum este descris in sectiunea
“Curatarea”.

3. Invartiti usor partea superioara a cupei de nebulizare
(capacul) in sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l
deschide.

4. Umpleti partea de jos a cupei de nebulizare cu
medicamentele prescrise de medic. Asigurati-va ca
dispenserul este pus in partea inferioara a cupei de nebulizare si partea de sus a acestuia 
coincide cu capacul cupei.

5. Atasati partea superioara a cupei de nebulizare rasucind usor in sensul acelor de ceasornic 
pentru a asambla cupa. Asigurati-va ca cele doua parti se potrivesc si s-au inchis bine.

6. Atasati unul dintre capetele tubului de aer la baza cupei de nebulizare.
7. Atasati celalalt capat al tubului de aer la mufa localizata pe partea din spate a 

compresorului.
8. Atasati piesa bucala sau masca, in functie de alegerea dumneavoastra, in partea superioara 

a cupei de nebulizare.
9. Conectati cablul de alimentare la o priza electrica corespunzatoare. 
10. Asigurati-va ca butonul de pornire este in pozitia OPRIT.
11. Apasati butonul de pornire pentru a incepe tratamentul.

ATENTIE!

Compresorul are o protectie termica, care atunci cand atinge o temperatura ridicata  opreste
aparatul inainte ca acesta sa se supraincalzeasca. 

Cand acest lucru se intampla, trebuie sa:
a. Comutati butonul de pornire pe pozitia OPRIT.
b. Scoateti aparatul din priza.
c. Asteptati 30 de minute inainte de un nou tratament, pentru a se raci motorul. 

12. Dupa ce ati terminat tratamentul, opriti compresorul si scoateti echipamentul din priza.

ATENTIE!
Produsul trebuie utilizat in concordanta cu recomandarile descrise in acest manual.
Nu modificati dispozitivul.
Stimate client – la fel ca la oricare alt dispozitiv electric, functionarea produsului 

nostru poate fi perturbata de catre alte dispozitive electrice, cum ar fi telefoanele mobile, 
routerele wireless - acestea trebuie sa se afle la o distanta de aproximativ 1 m, pentru o 
functionare corespunzatoare.
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SIGURANTA PRODUSULUI

NOTA! Cititi cu atentie toate intructiunile inainte de utilizare.
Atunci cand folositi un echipament electric sunt necesare urmatoarele instructiuni de baza: 

ATENTIE!
Nerespectarea regulilor de siguranta poate duce la vatamare sau defectarea 
dispozitivului.

UTILIZARE IN SIGURANTA  

1. Pentru evitarea unui soc electric: 
- Tineti dispozitivul departe de apa. 
- Nu scufundati cablul de alimentare sau aparatul in lichide. 
- Nu il folositi in timp ce faceti baie.
- Nu incercati sa scoateti dispozitivul cazut in apa – mai intai scoateti din priza.

2. Nu folositi dispozitivul daca prezinta defectiuni (inclusiv la cablul de alimentare) sau daca 
acesta a cazut in apa. Trimiteti-l imediat la un service pentru examinare si reparatii.

3. Unitatea nu trebuie folosita in incaperi unde sunt produse gazoase inflamabile.
4. Deconectati aparatul de la priza electrica inainte de curatare si dupa fiecare utilizare.
5. Nu utilizati alte accesorii decat cele recomandate de producator.

INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE 

1. Conectati aparatul la o priza cu voltaj corespunzator. 
2. Nu lasati dispozitivul in functiune nesupravegheat. 
3. Nu utilizati aparatul daca prezinta defectiuni la cablul de alimentare, daca a fost scapat jos, 

a intrat in contact cu apa sau daca nu functioneaza corespunzator. Trimiteti-l la service 
pentru reparatii.

4. Daca apare orice anomalie, intrerupeti folosirea imediat pana cand aparatul va fi examinat 
si reparat. 

5. Scoateti intotdeauna aparatul din priza dupa fiecare utilizare. 
6. Nu blocati grilele de ventilatie si nu pozitionati aparatul in asa fel incat acestea sa fie 

obstructionate.

INSTRUCTIUNI DE DEPOZITARE

1. Nu depozitati aparatul la lumina soarelui, la temperaturi ridicate sau umiditate. 
2. Nu il lasati la indemana copiilor. 
3. Tineti dispozitivul scos din priza atunci cand nu il utilizati.

INSTRUCTIUNI DE CURATARE

1. Nu introduceti dispozitivul in apa. Acesta se poate defecta. 
2. Deconectati aparatul de la priza electrica atunci cand il curatati. 
3. Curatati toate partile necesare asa cum este descris in acest manual. 
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CURATAREA

Este recomandat ca nebulizatorul, piesa bucala si masca sa fie curatate foarte bine cu apa 
fierbinte, dupa fiecare tratament, si cu o cantitate mica de detergent dupa ultimul tratament al 
zilei. Daca medicul va recomanda o alta procedura de curatare, urmati instructiunile acestuia.

Clatirea (dupa fiecare tratament)

1. Deconectati furtunul de aer, paharul de nebulizare, piesa bucala si masca.
2. Invartiti usor paharul de nebulizare pentru a-l deschide. 
3. Clatiti cu apa paharul de nebulizare, piesa bucala si masca. 
4. Stergeti-le cu un prosop moale sau lasati-le sa se usuce. 
5. Reasamblati aparatul de aerosoli cand toate piesele s-au uscat complet si depozitati-l intr-

un loc uscat si ferit de razele soarelui.

DEZINFECTAREA

Va rugam urmati pasii de mai jos pentru a dezinfecta aparatul, daca medicul nu v-a 
specificat altceva. Este recomandat ca dispozitivul sa fie dezinfectat dupa ultimul tratament al 
zilei. 

1. Folositi o parte otet din vin alb si trei parti apa distilata. Asigurati-va ca solutia este 
suficienta pentru a acoperi paharul de nebulizare, piesa bucala si masca.

2. Urmati pasii 1-3 de la capitolul Clatire. 
3. Spalati paharul de nebulizare, piesa bucala si masca cu apa calduta si putin detergent. Apoi 

spalati-le cu apa fierbinte. 
4. Scufundati piesele in solutia de otet si apa pentru 30 de minute. 
5. Urmati pasii 3-5 de la capitolul Clatire.

CURATAREA COMPRESORULUI

1. Stergeti in fiecare zi cu o carpa moale.
2. Nu folositi produse de curatat abrazive care pot deteriora carcasa aparatului.

SCHIMBAREA FILTRULUI DE AER 

1. Nu folositi bumbac sau alte materiale. Nu spalati sau curatati filtrele. Folositi doar filtre 
Sanity. Nu utilizati aparatul fara filtru.

2. Schimbati filtrul o data la 30 de zile sau cand acesta devine gri (verificati starea filtrului cel
putin odata pe saptamana).

3. Procedura de schimbare:
a) indepartati capacul filtrului.
b) inlocuiti filtrul vechi cu unul nou. 
c) asezati capacul filtrului la loc.
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Distribuirea particulelor dupa dimensiune
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INLOCUIREA COMPONENTELOR SI A ACCESORIILOR OPTIONALE  

Pentru componente si accesorii optionale, va rugam contactati distribuitorul.

 SPECIFICATII TEHNICE 

Alimentare ~230V, 50 HZ 

Puterea consumata 180 VA

Capacitatea cupei de nebulizare 5 ml

Dimensiunea particulei 0,5 - 10 µm 

MMAD 4 µm 

Nivel zgomot mai putin de  60 dBla 1 metru 0.2 ml/min

Media ratei de nebulizare 0.2 ml/min

Media presiunii compresorului 25 - 42 Psi (0.17 - 0.29 Mpa) 

Media presiunii de operare 8 - 13 Psi (0.056 - 0.090 Mpa) 

Flux de aer 5 ~8 lpm 

Temperatura si umiditatea de 
operare

10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10 - 95% RH 

Temperatura si umiditatea de 
depozitare

 -20°C - 70°C (-4°F - 158°F) 
 10 - 95 % RH 

Dimensiuni  223.0 x 136.8 x 228.8 mm

Greutate 3.4lbs ( 1.54 kg)

Continut pachet  Cupa de nebulizare, tub de aer, piesa bucala, masca copii, 
filtre de aer (5 buc), masca adulti, suzeta-inhalator, piesa 
nazala

Protectia impotriva socurilor  electrice:
Dizpozitiv cu protectia clasa II
Protectie impotriva patrunderii apei in
interior: IPXO
Gradul de siguranta in prezenta gazelor
imflamabile – fara AP/ APG (nerecomandat a
fi folosit in prezenta anestezicelor
imflamabile)

PRODUCATOR: Albert Polska Sp. z.o.o., ul
Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, Polonia,
e-mail: info@sanity.pl, tel: +48 12 271 33 62

DISTRIBUITOR: S.C. BIT ONLINE SRL Bucuresti, tel: +40 21 211 06 52, www.FEO.ro
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