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1 WA NE INFORMACJE
1.1 Uwagi ogólne
Niniejsz  instrukcj  obs ugi ... 2Niniejsz  instrukcj  obs ugi nale y przeczyta  w ca o ci. Nale y 
j  tak e zachowa  do wgl du w przysz o ci. W razie niezastoso-
wania si  do niniejszej instrukcji obs ugi nie mo na wykluczy  
wyst pienia urazów cia a lub uszkodze  produktu.

1.2 Informacje o instrukcji obs ugi
Niniejsza instrukcja obs ugi jest przeznaczona 
dla u ytkowników korzystaj cych z urz dzenia w domu. Dla 
personelu medycznego do produktu za czona zosta a dodat-
kowa instrukcja obs ugi dotycz ca higienicznego przygotowania 
do u ycia w warunkach zak adu opieki zdrowotnej.
Wszystkie instrukcje obs ugi ...Wszystkie instrukcje obs ugi mo na znale  w witrynie 
www.pari.de/en/products (na stronie odpowiedniego produktu), 
a tak e zamówi  w postaci wydruku w firmie PARI GmbH. 
Nale y regularnie sprawdza , czy nie s  dost pne zaktuali-
zowane wersje instrukcji obs ugi.

1.3 Struktura wskazówek dotycz cych 
bezpiecze stwa

Ostrze enia zamieszczone w niniejszej instrukcji obs ugi 
w trosce o zapewnienie bezpiecze stwa u ytkowania urz dze  
ró ni  si  w zale no ci od stopnia zagro enia w danej sytuacji:
– S owo OSTRZE ENIE pisane wielkimi literami oznacza nie-

bezpiecze stwo, które w razie niezastosowania rodków 
ostro no ci mo e doprowadzi  do ci kich uszkodze  cia a, 
a nawet mierci.

– S owo UWAGA pisane wielkimi literami wskazuje na niebez-
piecze stwo, które w razie niezastosowania rodków ostro -
no ci mo e doprowadzi  do lekkich lub rednio ci kich 
uszkodze  cia a b d  do obni enia skuteczno ci terapii.
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– S owo WSKAZÓWKA pisane wielkimi literami oznacza wszel-
kiego rodzaju ogólne rodki ostro no ci, które nale y 
uwzgl dni  podczas korzystania z produktu, aby unikn  jego 
uszkodzenia.

1.4 Przeciwwskazania i dzia ania niepo dane
Urz dzenie PARI O-PEP nie mo e by  u ywane przez osoby 
chore na odm  op ucnow , niewydolno  prawej komory serca 
lub gru lic  ani przez osoby, u których wyst puje krwioplucie.
Jako dzia ania uboczne mog  wyst pi  zawroty g owy, uraz 
ci nieniowy, rozedma p uc.
W przypadku zauwa enia którego  z wymienionych dzia a  
ubocznych nale y natychmiast przerwa  leczenie. W celu usta-
lenia dalszego leczenia nale y si  skontaktowa  z lekarzem lub 
terapeut .
W przypadku zauwa enia dzia a  ubocznych niewymienionych 
w tej instrukcji obs ugi nale y poinformowa  o nich lekarza lub 
terapeut .

1.5 Wskazówki dotycz ce stosowania
W sk ad zestawu urz dzenia wchodz  ma e elementy. Ma e ele-
menty mog  zablokowa  drogi oddechowe i spowodowa  nie-
bezpiecze stwo uduszenia. Nale y pilnowa , aby znajdowa y 
si  one — w szczególno ci stalowa kulka — zawsze 
poza zasi giem niemowl t i ma ych dzieci.
Dzieci i osoby niesamodzielne mog  u ywa  urz dzenia 
PARI O-PEP tylko pod sta ym nadzorem osoby doros ej. Tylko 
wówczas mo na zagwarantowa  bezpiecze stwo i skuteczno  
terapii. Takie osoby cz sto nieadekwatnie oceniaj  zagro enie 
(np. mo liwo  uduszenia si  paskiem), co mo e powodowa  
zagro enie obra eniem cia a.
Urz dzenia PARI O-PEP nie mo na stosowa  z mask . Maski 
posiadaj  zawory wydechowe, przez które powietrze wydobywa-
oby si  przy wydechu, nie trafiaj c do urz dzenia PARI O-PEP. 
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Z tego powodu nie ma mo liwo ci prowadzenia leczenia dróg 
oddechowych w masce.
Urz dzenie PARI O-PEP jest wykonane z materia u odpornego 
na uderzenia, ale nieodpornego na amanie. Dlatego nale y je 
chroni  przed uderzeniami i przed spadni ciem.

1.6 Zachowanie higieny
Nale y przestrzega  nast puj cych zasad higieny:
– Urz dzenia PARI O-PEP nale y u ywa  tylko po oczyszcze-

niu, zdezynfekowaniu i wysuszeniu. Zanieczyszczenia 
i pozosta o ci cieczy powoduj  rozwój drobnoustrojów zwi k-
szaj cy niebezpiecze stwo zaka enia.

– Ze wzgl dów higienicznych w warunkach domowych ka de 
urz dzenie PARI O-PEP mo e by  u ywane tylko przez jed-
nego pacjenta.

– Przed ka dym u yciem i czyszczeniem urz dzenia nale y 
dok adnie umy  r ce.

– Procedury czyszczenia, dezynfekcji oraz suszenia nale y 
równie  bezwzgl dnie przeprowadzi  przed pierwszym zasto-
sowaniem urz dzenia.

– Do czyszczenia i dezynfekcji nale y u ywa  wy cznie bie -
cej wody z kranu o jako ci wody pitnej.

– Po ka dym oczyszczeniu i zdezynfekowaniu poszczególne 
cz ci urz dzenia nale y gruntownie osuszy .

– Urz dzenia PARI O-PEP nie wolno przechowywa  
w wilgotnym otoczeniu ani razem z wilgotnymi przedmiotami.
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2 OPIS PRODUKTU
2.1 Zakres dostawy
Nale y sprawdzi , czy ...Nale y sprawdzi , czy zakres dostawy obj  wszystkie elementy 
sk adowe produktu PARI. Je li brakuje któregokolwiek ele-
mentu, nale y niezw ocznie skontaktowa  si  ze sprzedawc , 
u którego zakupiono urz dzenie PARI.

(1) Cz  dolna z ustnikiem
(2) Lejek
(3) Kulka
(4) Cz  górna
(5) Torba
(6) Pasek do zawieszania
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2.2 Informacja o zastosowanych materia ach

2.3 Przeznaczenie
PARI O-PEP (Oscillating Positive Expiratory Pressure) jest urz -
dzeniem do okresowego stosowania w ramach leczenia dróg 
oddechowych, s u cym do mobilizacji wydzieliny w dolnych 
drogach oddechowych, wzmocnienia dróg oddechowych oraz 
zmniejszenia duszno ci.
Urz dzenie PARI O-PEP mo e by  u ywane:
– przez dzieci w wieku od 5 do 8 lat pod nadzorem i przy instruk-

ta u ze strony fachowej osoby;
– przez dzieci od 8 roku ycia i doros ych po fachowym instruk-

ta u.

2.4 Opis funkcji
Wielokrotne dmuchanie w ustnik urz dzenia tak, aby pokona  
opór znajduj cej si  za nim ruchomej kulki, powoduje powstanie 
drga , które przenosz  si  na p uca. Powoduje to tak e otwiera-
nie si  g bszych dróg oddechowych. wiczy to p uca i mobili-
zuje wydzielin .

2.5 ywotno
Materia , z którego wykonane jest urz dzenie PARI O-PEP, 
mo e ulega  zmianom w miar  up ywu czasu, nale y je wi c 
wymieni  najpó niej po roku u ywania. Niedokonanie tego 
mo e niekorzystnie wp ywa  na skuteczno  terapii.

POM (polioksymetylen) Cz  dolna z ustnikiem, lejkiem i cz -
ci  górn

Poliester Torba, pasek do zawieszania
Stal szlachetna Kulka
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3 ZASTOSOWANIE
3.1 Monta  PARI O-PEP

3.2 Sposób prowadzenia leczenia
Poni ej opisano standardowe leczenie z u yciem urz dzenia 
PARI O-PEP. W razie potrzeby lekarz lub terapeuta mog  zale-
ci  inny sposób prowadzenia terapii. W celu osi gni cia za 
pomoc  urz dzenia PARI O-PEP po danego efektu leczni-
czego zawsze nale y prowadzi  zabiegi w sposób wskazany 
przez lekarza lub terapeut .

• Zamocowa  na dolnej cz ci 
pasek do zawieszania urz dze-
nia.

• W o y  lejek do dolnej cz ci 
obudowy.

• W o y  stalow  kulk  do lejka.
• Nakr ci  górn  cz  na doln .
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• Jak najwolniej wykona  g boki wdech przez nos.
• Wstrzyma  oddech na ok. 1–2 sekundy.
• Wykona  wolny i g boki wydech przez usta w ustnik urz dze-

nia PARI O-PEP (najwolniej i najd u ej jak mo liwe). Napina  
przy tym mi nie policzków i utrzymywa  policzki napi te.

• Powtarza  wdychanie i wydychanie przez 10–15 oddechów. 
Je eli wysi ek stanie si  zbyt du y, zako czy  zabieg. Szybkie 
i ci kie oddychanie sprawia, e leczenie staje si  niesku-
teczne.

• Za pomoc  paska do zawiesza-
nia zawiesi  PARI O-PEP na 
szyi.
Zapobiegnie to spadni ciu urz -
dzenia PARI O-PEP na pod o e.

• Usi  wygodnie i prosto.
Informacja: W wyj tkowych 
przypadkach pod nadzorem 
fachowej osoby mo liwe jest 
prowadzenie zabiegu tak e 
w pozycji le cej.

• Uj  urz dzenie PARI O-PEP 
w d o  i trzyma  urz dzenie tak, 
aby ustnik znajdowa  si  
w poziomie.

• Zacisn  ustnik z bami i obj  
wargami.

Otwory w górnej cz ci nie mog  by  zakryte, np. d oni .
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3.3 Cz stotliwo  i czas trwania zabiegów
Cz stotliwo  i d ugo  trwania zabiegów ustala lekarz lub tera-
peuta w zale no ci od indywidualnych potrzeb pacjenta.

UWAGA
Zawroty g owy s  oznak  nadmiernego wysi ku. Przy ich 
wyst pieniu nale y natychmiast przerwa  leczenie i skonsulto-
wa  si  przed nast pnym u yciem urz dzenia z lekarzem albo 
terapeut .
Poniewa  dzieci maj  mniejsz  pojemno  p uc ni  doro li, 
mo e u nich szybciej doj  do nadmiernego zm czenia.

Wskazówki dotycz ce optymalnego prowadzenia lecze-
nia:
W trakcie oddychania po o y  woln  d o  p asko na klatce 
piersiowej. Przy prawid owym prowadzeniu zabiegu odczu-
walne b dzie wyra ne, pulsuj ce dr enie. Si a pulsowania 
zmienia si  w zale no ci od orientacji urz dzenia 
PARI O-PEP. Wyszuka  tak  orientacj  urz dzenia, przy 
której pulsowanie jest najmocniejsze (opu ci  urz dzenie 
PARI O-PEP nieco w dó  lub unie  je w gór ).
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4 CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
Po ka dym zastosowaniu PARI O-PEP nale y wyczy ci  i co 
najmniej raz w tygodniu zdezynfekowa .

4.1 Czynno ci przygotowawcze
Roz o y  urz dzenie PARI O-PEP na cz ci:
• Odkr ci  górn  cz  od dolnej.
• Wyj  kulk  z lejka. Od o y  j  ostro nie na bok tak, aby nie 

mog a si  odtoczy .
• Wyj  lejek z dolnej cz ci obudowy.
• Zdj  z dolnej cz ci pasek do zawieszania.

4.2 Konserwacja paska do zawieszania
W razie potrzeby wypra  pasek w ciep ej wodzie z dodatkiem 
p ynu do mycia naczy . Po upraniu dok adnie wysuszy  pasek.
Paska nie mo na dezynfekowa .

4.3 Czyszczenie
• Wszystkie cz ci zestawu nale y dok adnie czy ci  przez 

ok. 5 minut w ciep ej wodzie z kranu z dodatkiem p ynu do 
mycia naczy . W przypadku wi kszych zabrudze  mo na 
u y  czystej szczoteczki (któr  nale y potem stosowa  tylko 
do tego celu).

• Dok adnie wyp uka  wszystkie cz ci pod ciep  bie c  
wod .

• Przyspieszy  wysychanie przez wytrz ni cie wody 
z poszczególnych cz ci.
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4.4 Dezynfekcja
Po wyczyszczeniu zdezynfekowa  wszystkie cz ci (skutecznie 
zdezynfekowa  mo na tylko wyczyszczone cz ci).
Wilgotne otoczenie sprzyja rozwojowi drobnoustrojów ...

We wrz cej wodzie
• Umie ci  wszystkie cz ci na co najmniej 5 minut we wrz cej 

wodzie.
Do dezynfekcji nale y u ywa  czystego garnka i wie ej wody 
pitnej.

W przypadku wyj tkowo twardej wody ...

Tworzywa sztuczne, z których ... 

UWAGA
Wilgotne otoczenie sprzyja rozwojowi drobnoustrojów. Z tego 
powodu wszystkie cz ci zestawu nale y wyj  z garnka lub 
dezynfektora natychmiast po zako czeniu dezynfekcji. Wysu-
szy  cz ci. Gruntowne osuszenie zmniejsza niebezpiecze -
stwo zaka enia.

W przypadku wyj tkowo twardej wody na elementach z two-
rzywa sztucznego mo e odk ada  si  kamie  widoczny 
w postaci mlecznego nalotu. Mo na temu zapobiec przez 
stosowanie zmi kczonej wody.

WSKAZÓWKA
Tworzywa sztuczne, z których wykonano cz ci zestawu, topi  
si  w kontakcie z gor cym dnem garnka. Z tego wzgl du nale y 
zadba  o wystarczaj c  ilo  wody w garnku. Pozwoli to unik-
n  uszkodzenia cz ci zestawu.



- 47 - pl

Przy u yciu dost pnego na rynku dezynfektora 
termicznego do butelek dla niemowl t (nie 
dezynfekowa  w kuchenkach mikrofalowych)
W celu osi gni cia skutecznej dezynfekcji nale y zastosowa  
dezynfektor termiczny, którego cykl pracy trwa przynajmniej 
6 minut. Nale y przestrzega  zalece  podanych w instrukcji 
obs ugi stosowanego dezynfektora dotycz cych sposobu prze-
prowadzania dezynfekcji, czasu jej trwania oraz odpowiedniej 
ilo ci u ytej do tego celu wody.
Nieskuteczna dezynfekcja ...

4.5 Kontrola wzrokowa
Po ka dym czyszczeniu i dezynfekcji nale y sprawdzi  wszyst-
kie cz ci produktu. Je li która  z cz ci jest uszkodzona, 
nale y wymieni  ca y produkt.

4.6 Suszenie i przechowywanie
• Przyspieszy  wysychanie przez wytrz ni cie wody 

z poszczególnych cz ci.
• Wszystkie cz ci roz o y  na suchym, czystym i wsi kliwym 

pod o u i pozostawi  do ca kowitego wyschni cia.
• Aby wysuszy  urz dzenie PARI O-PEP, nale y zawin  urz -

dzenie w czysty, niestrz pi cy si  materia  (np. w ciereczk  
do naczy ).

UWAGA
Nieskuteczna dezynfekcja sprzyja rozwojowi drobnoustrojów 
i zwi ksza przez to ryzyko zaka enia. Dezynfekcja mo e by  
uznana za skuteczn  dopiero wtedy, gdy dezynfektor wy czy  
si  automatycznie lub up yn  minimalny czas dezynfekcji 
podany w instrukcji obs ugi dezynfektora. Dlatego nie nale y 
przedwcze nie wy cza  urz dzenia. Poza tym nale y pilnowa  
jego czysto ci i regularnie kontrolowa  jego sprawno .
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Po wysuszeniu nale y zawsze w o y  urz dzenie PARI O-PEP 
do jego torby: 

• Kulk  w o y  do ma ej bocznej 
kieszonki.

• Wy o y  wn trze torby instrukcj  
obs ugi.

• Elementy urz dzenia 
PARI O-PEP wk ada  do torby 
tak, aby by y chronione przez 
instrukcj  obs ugi.

• Przechowywa  urz dzenie 
PARI O-PEP w sposób zabezpie-
czaj cy przed d ugotrwa ym bez-
po rednim dzia aniem promieni 
s onecznych.

Urz dzenie PARI O-PEP jest wykonane z materia u odpor-
nego na uderzenia, ale nieodpornego na amanie. W celu 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem zawsze nale y prze-
chowywa  urz dzenie PARI O-PEP w jego torbie.
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5 INFORMACJE DODATKOWE
5.1 Utylizacja
Wszystkie cz ci sk adowe produktu mo na usuwa  
wraz z odpadami komunalnymi, o ile nie reguluj  tego lokalne 
przepisy dotycz ce utylizacji odpadów.

5.2 Informacje kontaktowe
W przypadku awarii urz dzenia ...W przypadku awarii urz dzenia oraz jakichkolwiek pyta  doty-
cz cych produktów lub ich obs ugi nale y si  skontaktowa  
z naszym Centrum obs ugi:

5.3 Znaczenie symboli
Na opakowaniu urz dzenia PARI O-PEP znajduj  si  nast pu-
j ce oznaczenia:
Znaczenie symboli

Tel.: +49 (0)8151-279 279 (obs uga w j zyku niemieckim) 
+49 (0)8151-279 220 (obs uga w ró nych j zykach)

Producent

Przestrzega  instrukcji obs ugi

Produkt spe nia zasadnicze wymagania zawarte w za cz-
niku I do dyrektywy nr 93/42/EWG dotycz cej produktów 
medycznych.
Numer do zamawiania

Oznaczenie partii
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