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www.pari.com

Sprawdzona skuteczność 

w leczeniu dolnych dróg 

oddechowych

PARI COMPACT2 –  
Wskazówki dotyczące higieny  
i korzystania z urządzenia

PARI GmbH  
Moosstraße 3 
82319 Starnberg, GERMANY 
e-mail: export@pari.de 
phone: +49 (0) 8151 279 220
fax: +49 (0) 8151 279 6220
www.pari.com

PARI COMPACT2 
Inhalator z nebulizatorem PARI 
LC PLUS, ustnikiem i maską dla 
dzieci

Nr artykułu: 152G1001

Zestaw roczny: 

PARI COMPACT2  
zestaw roczny
Nebulizator PARI LC PLUS, 
ustnik, wężyk przyłączeniowy 
i filtry do sprężarek typu 052 
i 152

Nr artykułu: 022G3516

 

PARI LC SPRINT  
XLent
Nebulizator do terapii górnych 
dróg oddechowych, takich jak 
zespół krupu, ostre zapalenie 
krtani i gardła

Nr artykułu: 023G1801

W skróciePARI COMPACT2

• Solidna i niezawodna sprężarka

• W zestawie: klinicznie sprawdzony nebulizator PARI LC PLUS, 
ustnik i maska dla dzieci

• Łatwy w czyszczeniu

• Produkowany w Niemczech – 100% kontroli jakości



Wskazówki dotyczące inhalacji

1. Przed każdą inhalacją należy 
dokładnie umyć ręce. 
 
 
 
 
 

2. Zdejmij nakładę – zawór  
z nebulizatora. 
 
 
 
 
 

3. Wlej roztwór do inhalacji. 
 
 
 
 
 
 

4. Nałóż nakładkę – zawór, ustnik 
lub maskę. Używając maski 
zapoznaj się z instrukcją obsługi 
nebulizatora. 
 
 
 

5. Połącz nebulizator ze sprężarką 
za pomocą wężyka. Podłącz 
sprężarkę do gniazdka elektry-
cznego

6. Usiądź wygodnie i prosto. 
Włącz urządzenie.     
 
 
 
 
 

7. Trzymaj ustnik między zębami, 
obejmując go wargami. 
 
 
 
 
 

8. Oddychaj przez ustnik głęboko 
i powoli. Kiedy zmieni się ton 
dźwięku dochodzący z nebuli-
zatora, oznacza to, że nebuliza-
cja została zakończona.  
 
 

9. Wyłącz urządzenie. Odłącz 
nebulizator od wężyka. Włącz 
ponownie urządzenie w celu 
wysuszenia podłączonego 
wężyka.  
 
 

10. Odłącz urządzenie od sieci.

1. Do czyszczenia rozłóż nebuli-
zator na części składowe i umyj 
go po każdym użyciu w ciepłej 
wodzie z kranu, z dodatkiem 
płynu do mycia naczyń. Na-
stępnie starannie wypłucz pod 
bieżącą wodą. 

2. Nebulizator należy dezynfe-
kować raz dziennie. Można 
go włożyć na 5 minut do 
wrzącej wody lub do dezyn-
fektora termicznego, na przy-
kład do butelek dla niemowląt, 
przynajmniej na 6 minut. 

3. Po każdym czyszczeniu i/lub 
dezynfekcji rozłóż wszystkie 
części – i pozostaw je do 
całkowitego wyschnięcia na 
czystej i chłonnej powierzchni.  
 
 

4. Przechowuj części w miejscu 
suchym i niezakurzonym. 

5. Filtr powietrza, nebulizator  
i wężyk przyłączeniowy należy 
wymieniać raz na rok. Te 
elementy składowe znajdują 
się w zestawach rocznych 
PARI Year Pack, które można 
nabyć u dystrybutora PARI. 
Jeśli jakakolwiek część ulegnie 
uszkodzeniu lub zanieczysz-
czeniu, którego nie będzie 
można usunąć – należy ją 
wymienić.

Wskazówki 

dotyczące czyszczenia

Skrócona instrukcja czyszczenia.

Należy przestrzegać szczegółow
ych  

wskazówek zawartych  

w instrukcji obsługi. 


