
APARAT DE AEROSOLI CU COMPRESOR 3A HEALTHCARE
Manual de utilizare

Model:  TURBONEB
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INSTRUCTIUNI

Va multumim pentru achizitionarea aparatului de aerosoli Turboneb. Acesta este un nebulizator
de  inalta  calitate  destinat  terapiei  prin  inhalare  pentru  tratarea  cu  succes  a  astmului,  a  bronsitelor
cronice sau a altor afectiuni respiratorii. Compresorul puternic genereaza particule de aerosoli, ce sunt
usor de inhalat,  cu caracteristici variabile pentru a se adapta la patologia respiratorie a pacientului.
Fluxul de aer livreaza acest amestec de particule medicamentoase, care sunt suficient de mici incat sa
ajunga  in  cele  mai  profunde  regiuni  ale  plamanilor,  pentru  a  obtine  cel  mai  bun  rezultat  al
tratamentului. Operarea si functionarea aparatului este foarte simpla. 

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 respectate intotdeauna.

ATENTIE!
• Acest aparat poate fi utilizat numai in scopurile descrise in acest manual. Nu folositi aparatul

pentru anestezie sau ventilatie pulmonara. 
• Folositi doar medicamentele prescrise de medicul specialist ce se ocupa de dumneavoastra si

respectati instructiunile in ceea ce priveste doza, durata si frecventa tratamentului.
NOTA: Evitati folosirea aceluiasi kit de nebulizare de catre mai multe persoane.

• Nu folositi echipamentul in locuri unde sunt utilizate gaze inflamabile.
• Nu folositi apa de la robinet sau apa minerala in aparatul de aerosoli.
• Scurgeti intotdeauna resturile de medicamente ramase in cupa de medicamentatie dupa fiecare

utilizare. Utilizati medicamente recent deschise si in termen de valabilitate de fiecare data cand
folositi aparatul.

• Nu lasati echipamentul sau accesoriile sale in locuri ce vor fi expuse la temperaturi extreme,
schimbari de umiditate (spre exemplu, lasarea echipamentului in autoturism pe timpul lunilor
reci sau calde) sau expunerea directa la razele solare.
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PRECAUTIE!
• Limitati folosirea aparatului la 30 minute odata. Asteptati 30 minute pentru a folosi aparatul din

nou.
• Asigurati o supraveghere atenta atunci cand aparatul este folosit de/in apropierea copiilor mici

sau a persoanelor invalide.
• Nu introduceti niciun obiect in compresor.
• Asigurati-va ca filtrul de aer este curat. Daca acesta are culoarea schimbata sau nu a mai fost

folosit de 90 zile, inlocuiti-l.
• Asigurati-va ca kitul de aerosoli este asamblat corect, ca filtrul de aer este instalat corect iar

tubul de aer este corect conectat la compresor. In caz contrar aerul poate sa iasa din tub.
• Verificati  compresorul  (unitatea  centrala)  si  componentele  aparatului  de  aerosoli  inainte  de

fiecare utilizare. Asigurati-va ca nu exista piese deteriorate, duza si tubul de aer nu sunt blocate
iar compresorul functioneaza normal.

• Nu blocati capacul filtrului de aer.
• Nu modificati diagrama, duza din recipientul de nebulizare sau orice alta parte a kitului de

aerosoli.
• Nu adaugati mai mult de 16 ml de medicament in recipientul de nebulizare.

PRECAUTIE!
• Nu folositi aparatul la temperaturi mai mari de +40°C (+104°F)
• Nu inclinati aparatul de aerosoli intr-un unghi mai mare de 60°. 
• Nu agitati echipamentul in timpul utilizarii.
• Nu supuneti compresorul sau orice alta componenta la socuri puternice, cum ar fi caderea pe

podea.
• Nu lasati cablul in apropierea suprafetelor fierbinti.
• Nu desfaceti sa reparati dispozitivul sau componentele acestuia.
• Utilizati echipamentul doar in situatiile pentru care a fost conceput descrise in acest manual. Nu

folositi accesorii nerecomandate de catre producator.

RISC DE ELECTROCUTARE!
• Nu utilizati compresorul (unitatea centrala), cablul de alimentare in timp ce sunt umede.
• Nu conectati sau deconectati clablul de alimentare din priza cu mainile ude.
• Nu introduceti compresorul (unitatea centrala) in apa sau alte lichide.
• Nu varsati apa sau alte lichide pe compresor. Aceste piese nu sunt impermeabile. 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 sau depozitati echipamentul in locuri umede, spre exemplu o baie. Folositi aparatul
in intervalul de temperatura si umiditate specificat in acest manual.

• Nu  utilizati  telefonul  mobil  in  apropierea  echipamentului.  Poate  cauza  o  functionare
insuficienta.

• Nu suprasolicitati prizele de alimentare. Conectati dispozitivul la o priza cu tensiune adecvata.
• Nu folositi prelungitoare. Conectati cablul de alimentare direct in priza.
• Nu folositi alt tip de alimentator in afara de cel original (modelul SJ-1220-E).
• Deconectati  cablul  de  alimentare  din  priza  dupa  fiecare  utilizare.  Nu  lasati  niciodata

echipamentul nesupravegheat atunci cand acesta functioneaza.
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• Deconectati cablul de alimentare din priza inainte de curatarea aparatului.
• Nu pozitionati echipamentul astfel incat sa fie dificil sa operati dispozitivul de deconectare. 

INTRETINERE SI DEPOZITARE!
• Pastrati  echipamentul  in  locuri  ce  nu sunt  la  indemana copiilor  mici.  Acesta  poate  contine

componente mici ce pot fi inghitite.
• Nu lasati partile kitului de aerosoli in solutii de curatare. Dupa dezinfectare clatiti toate piesele

sub jet de apa calda. Curatati si uscati imediat dupa spalare toate componentele echipamentului
dupa fiecare utilizare.

• Nu  depozitati  tubul  de  aer  daca  acesta  prezinta  urme  de  umezeala  sau  resturi  de
medicamentatie. Acestea pot facilita dezvoltarea de bacterii.

• Depozitati aparatul si componentele acestuia in locuri curate, sigure.
• Nu  transportati  sau  lasati  medicamente  in  reciepientul  de  medicamentatie  a  aparatului  de

aerosoli.
• Nu incercati sa uscati dispozitivul sau componentele acestuia la cuptorul cu microunde.
• Nu infasurati cablul de alimentare in jurul compresorului (unitatea centrala).
• Toate operatiunile  de mentenanta trebuie efectuate  la  un centrul  de service autorizat  sau la

distribuitor.
ATENTIE! Nu montati  componente folosite  inainte de a duce echipamentul  in service

autorizat.

COMPONENTE

Fig. 1

1. Unitate centrala
2. Tub de aer 
3. Kit de nebulizare
4. Piesa bucala

5. Piesa de nas
6. Masca pentru adulti
7. Masca de bebelusi, reglabila
8. Alimentator
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Fig. 2

1. Unitatea centrala
1a – Compartiment filtru de aer 
1b – Filtru de aer 
1c – Conector mufa aer 
1d - Buton pornit/oprit “O/I”
1e -  Mufa adaptor AC

Fig. 3

3.   Kit de nebulizare
3a - Dispenser 
3b - Valva de inhalare

4.   Piesa bucala
4a – Valva de expirare
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PREGATIREA APARATULUI DE AEROSOLI PENTRU UTILIZARE

PRECAUTIE!
• Curatati si dezinfectati kitul de aerosoli si mastile inainte de prima folosire.
• Daca echipamentul nu a fost utilizat o perioada de timp indelungata, este necesara curatarea si

dezinfectarea kitului de aerosoli si a mastilor inainte de utilizarea acestora.

1. Pentru o utilizare normala, asezati compresorul pe o suprafata stabila, plana si robusta la care se
poate ajunge cu usurinta atunci cand suntem asezati. Atentie: asezati dispozitivul la cel putin 10
cm de perete.

2. Asamblati kitul de nebulizare (fig.3) si asigurati-va ca nu lipseste nici o parte componenta.
4. Rotiti in sensul invers acelor de ceasornic pentru a separa partea superioara a recipientului de

nebulizare.
5. Adaugati  in  recipient  doar  cantitatea  prescrisa  de  medicamente

(Fig.4).  Asigurati-va ca nu depasiti nivelul maxim permis.
6. Rotiti in sensul acelor de ceasornic pentru a inchide in siguranta

aparatul de aerosoli.
7. Introduceti tubul de aer (2) la un capat al kitulului de nebulizare (3)

si  celalalt  capat  la  conectorul  cu  mufa  pentru  aer  (1c)  de  pe
compresor (conform fig. 1). Conectati alimentatorul la mufa pentru
adaptor si introduceti cablul de alimentare in priza.  

8. Asigurati-va ca butonul de pornire/oprire este in pozitia "off" (O).
NOTA:  Butonul de O/I nu este un comutator de deconectare, doar
stecherul  cablului  de  alimetare  asigura  deconectarea  totala  de  la
reteaua electrica.

9. Atasati accesoriul de inhalare dorit (masca, piesa bucala sau piesa
de nas).
NOTA: Toate aceste accesorii de inhalare pot fi folosite doar la prescriptia medicului.

ATENTIE!
Nu trasnportati si nu lasati aparatul de aerosoli cu medicamete in recipientul de nebulizare.
Nu demontati si nu incercati sa reparati dispozitivul sau componentele.

UTILIZAREA APARATULUI

1. Asezati-va confortabil si pozitionati corect accesoriul de inhalare.
2. Apasati butonul de oprire/pornire "O/I" in pozitia "I".
3. Aparatul incepe nebulizarea.

NOTA:  Este important sa fiti calmi si relaxati pe intreaga durata a
tratamentului si sa aveti o pozitie corecta a corpului.

4. Dupa incheierea tratamentului inchideti aparatul prin apasarea butonul
"O/I" in pozitia “O”.

PRECAUTIE!
Scoateti din priza cablul de alimentare dupa folosirea aparatului.
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FOLOSIREA MASTII PENTRU COPII SAU ADULTI
Asezati masca pe nas si gura. Trageti banda elastica peste cap si reglati dimensiunea pana cand

masca este fixata in siguranta. Inspirati si expirati normal medicamentele prin masca.
Masca reglabila  este  o noua inovatie,  singura de pe piata,  ce permite  ajustarea dimensiunii

acesteia  conform  varstei  copilului.  Confectionata  dintr-un  material  biocompatibil,  din  cauciuc  de
polipropilena si termoplastic calitativ, este confortabila, placuta la atingere si se pliaza perfect dupa
forma fetei copilului. 

CURATARE SI DEZINFECTARE

CURATAREA DUPA FIECARE UTILIZARE
Respectarea instructiunilor de curatare dupa fiecare utilizare va preveni aparitia infectiilor sau

existenta vreunui rest de medicamente ce pot afecta modul in care se fac aerosolii.

ATENTIE!
Curatati  cu  atentie  toate  componentele  pentru  a  elimina  reziduurile  de  medicamente  si

eventualele impuritati dupa fiecare utilizare.
1. Spalati-va intotdeauna pe maini inainte de curatarea si dezinfectarea accesoriilor.
2. Inlaturati masca, piesa bucala sau piesa de nas de pe aparatul de aerosoli.
3. Deconectati tubul de aer din aparatul de aerosoli.
4. Rotiti usor in sensul invers acelor de ceasornic pentru a separa recipientul de nebulizare in 2

sectiuni.
5. Indepartati dispenserul.
6. Aruncati resturile de medicamente din recipientul de nebulizare.
7. Spalati, timp de 5 minute, toate componentele aparatului de aerosoli, masca, piesa bucala sau

piesa de nas cu apa calda (maximum 60°C) si  detergent neutru. 
8. Uscati  componentele  fie  prin stergerea lor  cu o laveta  moale,  curata  si  fara  scame fie  prin

lasarea intr-un mediul curat la uscat.
9. Curatati aparatul si tubul de aer pe exterior cu o laveta curata si umeda.
10. Asamblati si depozitati kitul de aerosoli intr-un loc uscat, inchis.
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DEZINFECTAREA 
Toate componentele aparatului de aerosoli pot fi dezinfectante cu dezinfectanti chimici medicali

dar respectand limitele de dozare specificate de furnizor.  Achizitionati  acesti  dezinfectanti doar din
farmacii sau de la furnizori autorizati. 

Dezinfectati kitul aparatului de aerosoli, masca, piesa bucala sau nazala dupa ultimul tratament
din ziua respectiva.

STERILIZAREA LA ABUR
Toate componentele aparatului (exceptand mastile si tubul de aer) pot fi sterilizate la aburi pana

la temperatura de  121 ° C (20 min) sau pana la 134 ° C (7 min).  EN554/ISO11134. Materialul de
sterilizare  trebuie sa fie conform cu  EN868/ISO11607 si potrivit pentru sterilizarea la abur. Dupa
sterilizare lasati componentele sa se raceasca inainte de a fi utilizate. 

Nu repetati procedura de sterilizare atunci cand componentele sunt inca calde.
 

INTRETINEREA  APARATULUI

Pentru  a  mentine  dispozitivul  in  cele  mai  bune  conditii  de  functionare  si  a-l  proteja  de
eventualele deteriorari urmati aceste instructiuni:

CURATAREA COMPRESORULUI
Curatarea  carcasei  compresorului  (unitatii  centrale)  se  realizeaza  folosind  o  laveta  moale,

umezita in apa sau detergent neutru. Nu utilizati substante de curatare abrazive. Stergeti carcasa imediat
cu o laveta moale si curata.

SCHIMBAREA FILTRULUI DE AER
Schimbati filtrul dupa aproximativ 100 sau 120 de utilizari pentru un singur pacient, dupa 20

proceduri de sterilizare sau dupa o perioada maxima de 3 luni. In cazul in care acesta este murdar sau a
intrat in contact cu apa sau medicamente, inlocuiti-l imediat. Filtrele de rezerva sunt livrate impreuna
cu dispozitivul. Pentru a inlocui filtrul de aer urmati pasii (fig.2):

1. Scoateti capacul filtrului de aer (1a ) cu ajutorul unei surubelnite.
2. Scoateti filtrul murdar cu mana.
3. Introduceti noul filtru de aer (1b) in partea interioara a compartimentului si asigurati-va ca este

fixat corect.
4. Introduceti capacul filtrului de aer.

PRECAUTIE!
• Nu incercati sa spalati sau sa curatati filtrul de aer. Filtrele umede pot cauza blocaje. Nu le

inlocuiti cu filtre de bumbac sau alt material.
• Curatati capacul filtrului de aer in mod regulat pentru a evita orice blocaj. Asigurati-va ca acesta

este uscat inainte de a-l introduce in locasul de pe carcasa compresorului.
• Nu folositi aparatul fara filtrul de aer.

DEPOZITAREA APARATULUI

1. Puneti kitul de aerosoli si accesoriile de inhalare intr-o punga uscata, inchisa. 
2. Infasurati tubul de aer si depozitati-l.
3. Depozitati aparatul intr-un loc sigur si curat. Nu expuneti echipamentul la temperaturi ridicate

sau scazute, nivel de umiditate ridicat sau in contact direct cu razele solare.
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IDENTIFICAREA SI REZOLVAREA PROBLEMELOR

GHID DE IDENTIFICARE SI REZOLVARE A PROBLEMELOR

PROBLEMA CAUZA SOLUTIE

Aparatul nu porneste. Cablul de alimentare nu este introdus intr-
o  priza  sau  butonul  pornit/oprit  nu  este
pornit.

Inchideti echipamentul. 
Asigurati-va ca alimentatorul 
este conectat la priza. Porniti 
echipamentul. Asigurati-va ca 
intrerupatorul pornit/oprit este in 
pozitia “I”.

Debit scazut sau lipsa 
lui atunci cand aparatul
functioneaza.

Din recipient fie lipseste medicamentul fie
este prea mult sau prea putin.

Adaugati  cantitatea  corecta  de
medicamentatie.

Tubul de aer este atasat incorect. Asigurati-va ca tubul de aer este
atasat corect la cambele capete.

Tubul  de  aer  este  indoit,  deteriorat  sau
blocat..

Asigurati-va  ca  tubul  de  aer  nu
este indoit sau rasucit. Verificati
tubul  de  aer  pentru  orice
defectiuni.  Inlocuiti-l  daca  este
deteriorat.

Kitul de aerosoli nu este montat corect. Montati corect kitul de aerosoli.

CONDITII DE GARANTIE

1. Termenul de garantie pentru aparatul de aerosoli cu compresor este inscris pe cerificatul de garantie.
2. Conditiile de garantie sunt comunicate cumparatorului pe certificatul de garantie.
3. Pentru validarea garantiei este necesara prezentarea certificatului de garantie.
4. Garantia este doar pentru unitatea centrala, nu si pentru accesorii.
5. Accesoriile de schimb sau cele optionale se pot comanda la importator, pe site-ul www.feo.ro 

ATENTIE:
Urmatoarele situatii nu intra sub incidenta garantiei de conformitate:

1. Utilizarea aparatului diferit fata de procedurile sau instructiunile din manualul de utilizare.
2. Unitatea centrala este deteriorata.
3. Autorepararea sau modificari neautorizate aduse aparatului.
4. Probleme cauzate de calamitati naturale sau de situatii de forta majora.

CLASIFICARE

Clasificarea echipamentelor cu privire la protectia impotriva socurilor electrice: Clasa IIa
Grad de protectie impotriva socurilor electrice: TIP BF
Grad de protectie impotriva lichidelor: IP21
Echipamentul nu este adecvat pentru utilizarea lui in prezenta amestecurilor de gaze inflamabile.
Functionare intermitenta: 30 de minute pornit si 30 de minute pauza.
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SPECIFICATII

Model: Turboneb

Alimentare: 100-240 V AC 50/60 Hz

Clasificare de securitate: Aparat tip BF. Clasa IIa

Debit de aer liber: 12 L/min

Presiunea de pulverizare: 60 kpa (0,6 bar)

Presiune extrema: 165 kpa (1,65 bar)

Volum rezidual: 0,7 ml

Capacitate cupa de medicamentatie: 16 ml

Dimensiune particule: MMAD ≈3.11 µm  (in sistemul API)

Debitul de aerosoli: 0,45 ml/min

Nivel zgomot: ≤ 51 dB

Temperatura de functionare/umiditate: De la +10℃ la + 40°C/ de la 10%  la 95% 

Temperatura de depozitare/umiditate: De la -25℃ la  + 70°C / de la 10%  la 95%  

Dimensiuni: 141 x 121 x 77 mm

Greutate: 450 g

NOTA: Unitatea este conforma cu standardul EN 60601-1-2:2007. Daca este utilizata impreuna cu alte
echipamente medicale sau electrice, acestea pot influenta operatiunile unuia din dispozitive. 

DECLARATIA PRODUCATORULUI

INFORMATII IMPORTANTE PRIVIND 
COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICA (CEM)

Dispozitivele electronice (PC-uri, telefoane mobile, televizoare, etc) care genereaza interferente 
electromagnetice pot afecta functionarea corecta a dispozitivelor medicale. Aceasta situatie poate duce 
la functionarea incorecta ce pot crea conditii nesigure.

Pentru  a  demonstra  conformitatea  cu  directivele  privind  compatibilitatea  electromagnetica
(CEM), toate testele introduse de standardul EN60601-1-2: 2007, au fost puse implementate. Prezentul
standard  defineste  nivelurile  de  imunitate  la  interferentele  electromagnetice  precum  si  nivelurile
maxime de emisii  electromagnetice pentru dispozitive medicale:   3A HEALTH CARE, produse ce
respecta nivelurile specificate in standard.

Cu  toate  acestea,  atunci  cand  dispozitivul  este  in  uz,  cel  mai  bine  este  sa  nu  se  utilizeze
telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice care genereaza campuri electromagnetice puternice
in apropierea dispozitivului medical. Acest lucru poate crea conditii periculoase, care poate perturba
tratamentul. Pe baza experientei si a testelor efectuate, se recomanda sa se pastreze o distanta minima
de 7 m; daca distanta este mai mica, functionarea corecta a dispozitivului trebuie sa fie verificata.

Documentatie privind standardul EN60601-1-2: 2007 este disponibila de la 3A HEALTH pe 
site-ul www.3-a.it.
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SIMBOLURI

Simboluri Semnificatii

Producator

IP21
Protejat impotriva corpurilor solide straine cu diametrul mai
mare sau egal cu 12.5 mm.
Protejat impotriva caderilor verticale ale stropilor de apa.
Simbol pentru marcarea echipamentelor electrice si 
electronice in conformitate cu Directiva 2012/19/Ue-WEEE.

Dispozitivul, accesoriile si ambalajul nu trebuie aruncate 
impreuna cu gunoiul menajer ci eliminate in mod corect la 
sfarsitul utilizarii. Ele trebuie depuse la un punct de 
colectare autorizat pentru reciclarea deseurilor de 
echipamente electrice si electronice (EEE).

Marcaje in conformitate cu Directiva 93/42/EEC

  Atentie! Este obligatoriu sa cititi cu atentie instructiunile 
inainte de  a utiliza aparatul.

Parte aplicata tip BF.

Clasa II

I Pornit 

O Oprit

Curent alternativ.

Nu utilizati dispozitivul atunci cand faceti baie sau dus!

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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