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PARI O-PEP

SKUTECZNIE UWALNIA WYDZIELINĘ Z 

OSKRZELI  ORAZ WSPOMAGA OCZYSZCZANIE

DRÓG ODDECHOWYCH

Wskazówki dotyczące higieny i 
korzystania z urządzenia

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA PARI O-PEP

W przypadku korzystania z urządzenia w domu

Przygotowanie
• Rozłożyć urządzenie PARI

O-PEP
• Odłożyć kulkę na bok tak,

aby się nie potoczyła
• Zdjąć z dolnej części pasek

do zawieszania

Czyszczenie
• Umyć urządzenie w ciepłej

wodzie z kranu z dodatkiem
płynu do mycia naczyń

• Dokładnie wypłukać po-  
szczególne elementy skła- 
dowe pod bieżącą wodą

Dezynfekcja
•  Wygotować w dostatecznej

ilości wrzącej wody przez co
najmniej 5 minut
lub

• Umieścić w dezynfektorze
termicznym (np. do butelek
dla niemowląt) na co najmniej
6 minut

W przypadku korzystania
z urządzenia w warunkach
klinicznych

Sterylizacja w autoklawie:
Maksymalna temperatura i  
minimalny czas sterylizacji:
121°C, min. 20 min lub
132°/134°C, min. 3 min

Suszenie
•   Rozłożyć wszystkie części 

urządzenia na czystej, suchej
i chłonnej powierzchni i
dokładnie wysuszyć

Przechowywanie
• Po wysuszeniu –

części urządzenia zawsze
przechowywać w
załączonej torbie
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PARI GmbH 
Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, Niemcy
E-Mail: export@pari.de
Tel. +49 (0) 8151 279 220
Fax +49 (0) 8151 279 6220

Strona internetowa firmy PARI: www.pari.com

Dystrybutor

Medicom Spółka z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej Curie 34
41-819 Zabrze

E-mail: firma@medicom.com.pl
Tel. 32 / 271-76-66
Fax. 32 / 273-22-19



PARI O-PEP KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PARI O-PEP

Skutecznie uwalnia wydzielinę z oskrzeli oraz 
wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych

Składanie

• Umieścić lejek w dolnej części.

• Włożyć kulkę do lejka.

• Przykręcić górną część do dolnej części.

Sposób użycia

• Usiąść wygodnie i prosto.

• Umieścić ustnik między zębami i zacisnąć wokół
niego wargi.

• Wykonać powolny, głęboki wdech przez nos.
Wstrzymać oddech na około 1–2 sekundy.

• Wykonać powolny, pełny wydech przez usta do urządzenia
PARI O-PEP. Podczas wydechu napiąć mięśnie policzków i
dopilnować, aby pozostały napięte.

• Powtórzyć serię wdechów i wydechów około 10–15 razy.

Do stosowania doraźnego w celu mobilizacji wydzieliny w przypadku 
poważnych lub przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych, takich  
jak mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc i astma

• Wygoda podczas leczenia dzięki owalnemu ustnikowi

• Złagodzenie suchego kaszlu i duszności

• W zestawie mała torba umożliwiająca higieniczne przechowywanie
i bezpieczny transport urządzenia

• Możliwość mycia w zmywarce do naczyń i sterylizacji w autoklawie

Nr art. 018G5003

Aby korzystanie z urządzenia PARI O-PEP dawało najlepszy efekt terapeutyczny, należy zawsze
przeprowadzać leczenie zgodnie ze wskazaniami lekarza lub terapeuty. 
Należy zawsze przestrzegać instrukcji obsługi. Jest ona dołączona do każdego urządzenia i zawiera 
szczegółowe informacje na jego temat. W przypadku zagubienia instrukcji obsługi prosimy o kontakt 
z autoryzowanym dystrybutorem PARI:

• Medicom Spółka z o.o.; www.medicom.com.pl; tel. 32 / 271-76-66 

Refundacja
Dla pacjentów chorych na mukowiscydozę  
i pierwotną diskinezę rzęsek urządzenie jest 
 refundowane raz na 2 lata.


