Så här inhalerar du med VELOX®

1
Tvätta händerna noggrant före varje
inhalation.

5
Anslut munstycket eller masken till
nebulisatorn.

9a
Håll VELOX vågrätt. Sätt munstycket
mellan tänderna och slut läpparna
om det.

2
Vid drift med batterier (eller laddningsbara batterier) ska de sättas i innan
nebulisatorn monteras.

6
Skruva loss läkemedelslocket. Fyll på
läkemedel (min. 2 ml, max. 6 ml).
Skruva fast locket.

9b
Håll VELOX vågrätt. Masken måste
sitta tätt.

3
Placera läkemedelsbehållaren rakt
på nebuliseringskammaren och
stäng klackarna.

7
Anslut styrenheten till nätadaptern och
ett lämpligt nätuttag vid drift med
nätadapter.

10
Andas långsamt och djupt in och
ut aerosolen som har samlats i
nebulisatorn. Inhalationen kan
avslutas så snart det inte längre
kommer ut någon aerosol ur
ventilen.

4
Sätt in nebulisatorn i styrenheten
(området vid stickkontakten måste
vara helt torrt). Stäng klacken på
apparatens undersida.

8
Sätt dig avspänt och med upprätt
rygg. Slå på apparaten. Det hörs en
ljudsignal, knappens LED-lampa lyser
grön. Aerosol samlas i nebulisatorn.

11
Stäng av apparaten. Det hörs en
ljudsignal, knappens LED-lampa
slocknar. Det ska finnas kvar rester
av läkemedlet i nebulisatorn.

Apparatsignaler

12
Vid drift med nätadapter: för att
apparaten ska separeras helt från
elnätet Dra ut nätkontakten.

Slå på apparaten:

LED-lampan lyser grön.

1 pipsignal.

Under drift:

LED-lampan lyser grön.

Svagt batteri:

LED-lampan blinkar grön.

Batteriet tomt/för låg spänning:

LED-lampan blinkar orange tre gånger.

1 pipsignal.
Apparaten stängs av automatiskt.

Nebulisatorn är inte
ansluten till styrenheten:

LED-lampan blinkar orange tre gånger.

Apparaten stängs av automatiskt.

Den maximala drifttiden på 15 min.
har överskridits:

LED-lampan blinkar grön tre gånger.

1 pipsignal.
Apparaten stängs av automatiskt.

Stänga av apparaten:

LED-lampan slocknar.

1 pipsignal.

Beakta alltid bruksanvisningen för VELOX. Där hittar du en detaljerad beskrivning. Den har bifogats apparaten. Vid förlust kan respektive bruksanvisning hämtas
under www.pari.com eller hos PARI servicecenter under +49 (0) 8151 279 279.

Hygien och underhåll på VELOX®
Se till att området vid stickkontakten på nebulisatorn och styrenheten är helt torrt innan ny användning,
eftersom apparaten annars inte nebuliserar.
Om inhalationen tar längre tid än vanligt kan aerosolgeneratorn vara igensatt. Skölj den med VELOXcare.

2a

Rengöring
före första idrifttagande och efter varje användning:
• Lägg nebulisatorn (isärplockad), munstycket
och masken i varmt kranvatten med lite diskmedel
i ca 5 minuter.
• Skölj av alla delar noggrant under rinnande vatten.

2c

Skölj aerosolgeneratorn med VELOXcare
en gång per vecka vid inhalation 1x per dag
Sätt in läkemedelsbehållaren med öppningen nedåt
(de blå ventilbladen ska vara uppåt) i VELOXcare,
stäng VELOXcare och klackarna.

2d

• Anslut styrenheten till nätadaptern och nätuttaget
vid drift med nätadapter.
• Slå på VELOX. Det hörs en ljudsignal, knappens
LED-lampa lyser grön.
• Sköljning genomförs.

4

• Stäng av apparaten när sköljvätskan har
runnit igenom.
• Det hörs en ljudsignal, knappens LED-lampa
slocknar.
• Dra loss VELOXcare från styrenheten.
• Ta bort läkemedelsbehållaren, skölj av
läkemedelsbehållaren och VELOXcare
noggrant med kranvatten.

5

Torkning
efter varje rengöring och/eller desinficering. Lägg
delarna på ett torrt, rent och absorberande underlag
och låt dem torka fullständigt

Förvaring
Förvara delarna på en torr, dammfri plats

2b
• Fäst VELOXcare på styrenheten. Stäng klacken
på apparatens undersida.
• Fyll på 2,5 ml isoton saltlösning eller
destillerat vatten.

3
Desinficering
en gång per vecka efter rengöringen
• I kokande destillerat vatten (minst 5 min.)
eller
• I desinficeringsapparat t.ex. för nappflaskor
(minst 6 min.)

6
Nebulisatorbyte (VELOX Year Pack):
1x per år eller efter
365 användningar och
52 desinficeringar

Mer information:
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