
                                            
JC-118 Kompresorový inhalátor 
Základní informace 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili kompresorový inhalátor JC-118 společnosti Joycare. Toto zařízení bylo 
vytvořeno a designováno v souladu s aktuálními standardy. Kompresorový inhalátor je Zdravotnické Zařízení 
(třídy IIa – MDD 93/42/EEC), které je velice efektivní při zdravotních terapiích při kterých je třeba vdechování 
medikací ve formě aerosolu. 
Bezpečnostní opatření 
- Použití je doporučeno pro jednoho pacienta, kvůli možnému přenosu infekce 
- Zařízení používejte pouze podle instrukcí uvedených v tomto návodu, tedy jako kompresorový inhalátor 
- Přístroj není vhodný pro anestezii a ani jako přístroj pro plicní ventilaci 
- Tento přístroj by měl být používán pouze s originálními díly, které jsou vyznačeny v tomto manuálu 
- Informace týkající se připojení a použití zařízení pro aerosolovou terapii jsou ukázány v manuálu. Vždy 
dodržujte instrukce a bezpečnostní opatření uvedené v tomto manuálu 
- Použití přístroje a doplňků konzultujte s Vaším lékařem 
- Používejte léky předepsané doktorem dle jeho instrukcí 
 
Nepoužívejte zařízení pro jiné než inhalační účely. Výrobce není zodpovědný za nesprávné použití. 
 
- Přístroj není balen ve sterilním obalu; vždy postupujte dle instrukcí k údržbě a čištění přístroje před a po každém 
použití. Při používání přístroje dodržujte základní hygienické návyky (myjte si ruce a zacházejte s přístrojem dle 
specifických instrukcí uvedených v tomto manuálu) 
- Součástí balení jsou i malé komponenty, které by mohly být lehce uvolněny a spolknuty. 
- Osoby se zdravotním postižením a děti by přístroj měli používat jen za přítomnosti další dospělé a poučené 
osoby. Nenechávejte přístroj bez dohledu tam, kde může být snadno dosažen výše uvedenými osobami.   
- Vždy skladujte přístroj na suchém a čistém místě daleko od zdroje světla, tepla a nepříznivých vlivů počasí. 
- V případě, že hrozí mikrobiální kontaminace, anebo nebezpečí infekce je doporučeno používání inhalátoru 
pouze jedním pacientem (vždy konzultujte s doktorem). 
 
Jak připravit a používat zařízení 
Zařízení není sterilní. Před použitím proveďte čištění a desinfekci jak je popsáno blíže v sekci Údržba přístroje.  
Pokud chcete nalít léčivo do inhalátoru, odšroubujte vrchní část ve směru hodinových ručiček a odstraňte ji. 
Nádržka je určená pro léčivo předepsané Vaším doktorem.  
Důležité:  V případě, že chcete nalít nové léčivo do nádobky, inhalační set vyprázdněte, pečlivě vyčistěte a 
naplňte novým léčivem. Pokud je léčivo připraveno v inhalačním setu, přiklopte vrchním krytem a otočením po 
směru hodinových ručiček upevněte. 
Pevně připojte jeden konec vzduchové trubice k inhalačnímu setu a druhý konec ke vzduchové výpusti na 
inhalátoru. Zapněte inhalátor a můžete zahájit léčbu.  
 
Důležité: Při inhalaci nikdy neklopte inhalační set více než do 60°. 
 
Údržba a čištění  
Po každém použití pečlivě vyčistěte všechny komponenty inhalátorů a odstraňte zbytky léčiv a jiné nečistoty. 
Čistěte každý doplňek jak je popsáno níže vyjma vzduchové trubice – v případě léčby nového pacienta nebo 
v případě zanešení nečistotami vzduchovou trubici vyměňte. Myjte všechny části (vyjma vzduchové trubice) pod 
horkou vodou z kohoutku (maximálně 60°C) po dobu pěti minut. Pokud je to nutné přidejte malé množství 
deteregentu. Přesvědčte se, že jsou všechny části pečlivě umyté a nechte je oschnout. Všechny části inhalátoru 
mohou být desinfikovány (vyjma vzduchové trubice). Při desinfekci se držte instrukcí uvedených výrobcem 
desinfekce.  Všechny komponenty inhalátoru mohou být sterilizovány pomocí páry (vyjma vzduchové trubice a 
masek) na 121°C (po dobu 20 minut) nebo 134°C (po dobu 7 minut) (EN554/ISO11134). Sterilizační obal musí 
být v souladu s normou EN868/ISO11607 a vhodný pro sterilizaci parou.  
Po sterilizaci vždy nechte veškeré části vychladnout na pokojovou teplotu před tím než je začnete používat. 
Neopakujte sterilizační cyklus, pokud jsou součásti nebulizátoru stále teplé. 
  

 
 
Skladovací a převozní podmínky: 
Teplota    -20°C (-4°F); + 70°C (158°F) 
Vlhkost    5% - 95% vlhkosti  
 
Technické údaje 
Nebulizační výkon    0,45ml/m      +/-10% 
Tlak    60 kPa (0,6 bar, 8,7 psi) +/-10% 
Maximální výkon   5,8 l/min  +/-10% 
Operační tlak   150 kPa (1,5 bar, 21,75psi) +/-10% 
Kapacita    12 ml 
Obsah balení                                               Inhalátor, maska pro děti, maska pro dospělé, nosní nástavec, náustek, 
    přípojka pro doplňky, inhalační hlava, inhalační tryska, inhalační  
    nádržka, vzduchová trubice 
Datum poslední revize  červenec 2013 

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.  

Inhalátor JC-118 je v souladu s Evropskou směrnicí 93/42/EC.  

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení). Tento výrobek byl 
uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu. 
Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci přístroje.  
Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez 
předchozího upozornění.  
Na tento výrobek se vztahuje prodloužená záruka 30 měsíců od data nákupu. Záruku uplatňujte u prodejce 
s platným prodejním dokladem. 
 
Vyrobeno v Itálii 
Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Caduti del Lavoro, 40, 60131, 
Ancona (Itálie).  
Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 


