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SEADME OSAD 

 

1 Kate 

2 Aktiivaine paak 

3 Pihustusüksus 

4 Toite märgutuli (roheline) 

   Tühja patarei märgutuli (oranž) 

5 Sisse-/väljalülitusnupp 

6 Patareiõõnsus 

7 Ühendusdetail 

8 Mask 

9 Huulik 

 

OHUTUS 

• Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui 

seade vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

• Kasutage seadet vaid juhendis ette nähtud otstarbel. 

• Kasutage vaid seadme originaalosi või tootja poolt soovitatud lisatarvikuid koos selle 

seadmega. 

• Vältige seadme kokkupuudet teravate esemetega.  

• Garantii kehtib vaid juhul, kui seadet kasutatakse õige kasutusotstarbe kohaselt. 

• Seadme korpust ei tohi ise koost lahti võtta. Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt 

volitatud parandustöökojas. 

• Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 

sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 

iseseisvalt ohutult kasutada – vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 

turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 

• Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

 



 

 

• Seadet ei tohi lapsed ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada ega hooldada. 

• Hoidke seadet kasutamise ajal võimalikult püstises asendis.  

• Ärge töötage seadmega anesteetiliste segude vahetus läheduses, mis kokkupuutel õhu või 

hapnikuga on süttivad. 

• Ärge kasutage seadet kõrgsagedusliku elektromagnetilise signaali saatjate vahetus läheduses. 

• Seadet ei tohi kasutada, ise samaaegselt vannis või duši all olles. 

• Seadet ega selle pihustusüksust ei tohi puhastamiseks voolava veega uhtuda. Kindlustage, et 

seadme korpusesse ei satuks vett ega vedelikke. 

• Ärge jätke seadet õue ega niiskuse / sademete kätte. Seade ei ole kaitstud vedelike tungimise 

eest korpusesse. 

• Kui seadet ei kasutata pikema ajaperioodi vältel, eemaldage seadmest patareid. 

• Enne seadme kasutuselevõttu pidage nõu arstiga võimalike ravimdooside, protseduuride 

kestvuse ja sageduse osas. 

• Inhalaator ei ole sobiv anesteesia ega kunstliku hingamise aparaadiga ühendamiseks.  

• Enne seadme kasutamist tuleb pöörduda perearsti poole, kui kasutajal on suhkurtõbi või 

muid haigusi.  

• Rasedad peavad olema ettevaatlikud vastavalt enda seisundile: ravimite tarvitamine tuleb 

arstiga läbi rääkida.  

• Ärge kasutage seadet, kui manustatav ravim puutub kokku haavade, põletuste, põletike, 

ärritunud kohtade, haavandite või tundlike piirkondadega.  

• Seadme kasutamine peab olema tajutav meeldivana. Lõpetage seadme kasutamine ja küsige 

nõu arstilt, kui tunnete seadet kasutades valu või tajute seadme mõju ebameeldivana. 

 

HEA KASUTAJA 

Täname, et olete ostnud selle toote! Et seadmest oleks võimalikult palju kasu ja seade püsiks 

töökorras pikka aega, lugege enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi kogu juhend ja kasutage 

seadet / kandke seadme eest hoolt juhendis osutatud viisil. Kontrollige, et teie uus seade oleks 

nähtavate vigastusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. Kahtluste korral või kui leiate seadmelt 

mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid pöörduge seadme edasimüüja poole. Toote 

juurde kuuluvad järgnevad osad: 

1 inhalaator USC  

1 mask täiskasvanu suurusele, aktiivaine paak 

1 mask laste suurusele ja kate  

4 patareid AA, 1,5 V 

1 huulik  

1 säilituskott 

1 ühendusdetail maskile 

1 kasutusjuhend 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Pöörduge 

seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal 

väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht!  

 

ELU = HINGAMINE / HINGAMINE = ELU 

Tihti on respiratoorsüsteemi või kopsuhaigused pikalevenivad, valulikud ja piiravad igapäevaelu. Selle 

puhul on inhalatsiooniteraapia aerosoolidega tihti suureks leevenduseks.  

Aerosool kujutab endast gaasi ja osakeste segu, näiteks udu on looduslik aerosool. Aerosoolteraapia 

viib raviva aine õhu kujul hingamisteedesse, sissehingamise käigus. Selle teraapia suur pluss 



 

 

(erinevalt tablettide võtmisest) on see, et raviv aine kantakse otse haiguse koldesse, kus sellest on 

suurim abi, ilma muid organeid läbi käimata. 

1. Mõju on märgatav ja kohene 

2. Muudele elunditele ei avaldata ravimiga toimet 

3. Vaja läheb ainult väga vähe ravimit. 

 

OMADUSED 

Ultrahelitehnoloogia. Aerosool valmib ultrahelipihustis ühe piesoelektrilise kristalli võnkumise 

tulemusena. Ehk elektrienergia muundatakse mehaaniliseks ostsillatsiooniks, mis tekitab piisku. 

Piiskade optimaalne läbimõõt on 1 - 5 μm (vastavalt väljaandele "Aerosoolteraapia juhised 

kopsuhaiguste korral", Lungenliga Schweiz).  

Mikroskoopilised piisad suudavad läbida ülemiste ja alumiste hingamisteede kitsaid kanaleid, kuna 

neil on väga väike läbimõõt. Piisad toimetavad kohale ravimaine ja see jõuab kohtadesse, kus 

raviefekt kõige suurem on. 

 

MEELESPIDAMISEKS, KUI KASUTATE RAVIMSISALDUSEGA LAHUSEID 

Enne mistahes ravimi kasutamist inhalatsioonilahuses tuleb veenduda, et see on kasutajale sobiv; või 

arsti poolt kasutajale spetsiaalselt määratud. 

MEDISANA USN ultraheli-inhalaator on sobiv kõigi levinumate aerosooltoodetega, välja arvatud 

järgmised ained: 

- tahkeaine sisaldusega tooted ehk suspensioonid 

- viskoossed lahused 

- eeterlikud õlid 

Ärge kasutage eeterlikke õlisid sisaldavat lahust, sest see kahjustab nebulisaatori membraani. 

Seadmes tohib kasutada vaid veepõhiseid tooteid / ravimeid, või alkoholisisaldusega lahust. Ravimi 

lahjendamiseks tuleb kasutada vaid isotoonilist soolalahust, muul juhul võivad tekkida 

bronhiaalspasmid. 

Ärge kasutage õlipõhiseid inhalatsioonilahuseid! 

Soolalahuse kasutamise järel inhalatsiooniks tuleb seade puhastada nagu osas Puhastamine ja 

hooldus on kirjeldatud. 

 

TARVIKUD 

Seadet ei ole lubatud kombineerida muude seadmete ega nende tarvikutega. Kasutage koos 

seadmega vaid seadme enda osi, sest ainult nii on tagatud kasutamise ohutus. Eri kasutajad peaks 

kasutama igaüks enda tarvikukomplekti, et vältida nakatumist ja / või ristsaastamist raviainetega. 

 

LEKKIMISKAITSE 

Kallates inhalatsioonilahust aktiivaine mahutisse, täitke mahuti ainult maksimaalse koguse 

märgistuseni (8 ml). Soovitatav on täita mahuti 2 ja 8 ml vahemikus. MEDISANA USC on 

lekkimiskindel. Sellegipoolest ärge raputage seadet, kui aktiivaine mahuti on täidetud, sest on oht, et 

vedelik satub elektroonsetele osadele ja rikub seadme. 

 

AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE 

Seade lülitub automaatselt välja lühikese aja möödudes siis, kui inhalatsioonivedelik on otsa 

lõppemas. Ärge käivitage seadet tühja mahutiga. Seade lülitub välja ka siis, kui seda rohkem kui 45-

kraadise nurga alla kallutada. 

 

 



 

 

KOKKUPANEMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

1. Paigutage pihustusüksus aktiivainemahuti ühendusosa külge ja kinnitage päripäevasuunaliselt 

keerates, kuni kuldsed kontaktelektroodid osutavad allapoole. 

2. Nüüd asetage see kokkupandud moodul seadme alusele nii, et valged konksud vasakul ja paremal 

kinnituvad klõpsatades. 

3. Pange peale kate nii, et see kõigi nelja konksu abil kuuldava klõpsuga kinnituks. 

4. Sisestage patareid. Avage patareiõõnsus seadme alumises otsas, vajutades kergesti kaanele ja 

lükates seda noolega näidatud suunas. Sisestage neli AA patareid, mis seadmega kaasas on. Järgige 

patareide asendit, mis on seadme põhjal oleva joonisega ära näidatud. Sulgege patareikate nii, et see 

sulguks klõpsatusega. 

Kui seadme töötamise ajal süttib oranž märgutuli, tuleb välja vahetada kõik patareid. 

 

PATAREIDEGA SEONDUVAD OHUTUSREEGLID 

• Patareisid ei tohi koost lahti võtta. 

• Tühjenevad patareid tuleb seadmest kohe välja võtta.Tühjad patareid võivad lekkida. Lekke 

korral kindlustage, et patarei vedelik ei satuks kokkupuutesse kellegi naha, silmade ega 

limaskestadega. Juhul kui selline kontakt tekib, loputage kokkupuutunud koht rohke veega ja 

pöörduge arsti poole. 

• Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi. 

• Vahetage kõik patareid korraga. 

• Kasutage vaid sama tüüpi patareisid. Ärge kasutage korraga eri tüüpi ega kulunud ning uusi 

patareisid seadmes samaaegselt. 

• Järgige patareide poolsust. 

• Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patareid välja võtta. 

• Hoidke patareisid laste kätte sattumast.  

• Ärge laadige tavalisi patareisid. Võib tekkida plahvatusoht. 

• Ärge lühistage patareide klemme. Võib tekkida plahvatusoht. 

• Patareisid ei või põletada. Võib tekkida plahvatusoht. 

• Kasutatud patareid ei kuulu äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange kasutatud patareid 

spetsiaalsetesse kogumiskastidesse kauplustes. 

 

PATAREIDE KESTVUS 

Täiesti uute leelispatareide toitel saab seade umbes 100 minutit töötada. Sellest piisab 5-8 

inhalatsioonikorraks soolalahusega (olenevalt ka doosist ja kasutamise kestvusest). 

Inhalatsiooniprotseduuri kestvus on maksimumini (8ml) täidetud mahutiga umbes 8-10 minutit. 

Ükski inhalatsiooniprotseduur ei tohiks kesta kauem, kui 15 minutit. 

 

KASUTAMISE NÄIDUSTUSED 

Inhalatsiooniteraapia võimalik kasutusala on aktiivsete külmetuste, põskkoopapõletike või 

bronhiaalastma ja bronhiidi ravi. 

Enne ravi alustamist konsulteerige raviseansside pikkuse, sageduse ja ravimidoosi osas oma arsti või 

apteekriga. Kasutamise viis sõltub samuti haigusseisundist, näiteks kopsuhaiguse puhul kasutada 

huulikut ja nina-põskkoopa-neelu haiguste korral maski. Konsulteerige selles osas samuti arstiga. 

 

MILLIST LAHUST / VEDELIKKU KASUTADA INHALATSIOONIKS 

Kasutage inhalaatoris vaid vee või alkoholi baasil tehtud ravilahuseid. Kasutada võib kõiki tavalisi 

inhalatsioonilahuseid, mis sobivad ultraheli-inhalaatoritele. Tihti soovitatakse soolalahust 



 

 

(füsioloogilist lahust). Ärge kasutage õlipõhiseid inhalatsioonilahuseid. Küsige arsti käest, milline 

lahus oleks teile sobiv. Rohkem teavet sellel teemal leiab arstiteaduslikust materjalist raamatutes või 

veebis või oma pereastilt. 

 

ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS 

Enne seadme esimakordset kasutamist või pärast pikaajalist mittekasutamist tuleb seade puhastada 

ja pihustusüksus ning mask koos ühendusdetailiga desinfitserida (vt osa Puhastamine ja hooldus). 

Eemaldage seadme kate. Avage aktiivainemahuti ja täitke inhalatsioonilahusega maksimaalselt 8 ml 

võrra. Järgige lahuse valmistamisel arsti soovitusi või lahuse teabelehte, kui tegu on valmislahusega. 

Sulgege aktiivaine mahuti kaas ja pange kate seadmele peale. Kate peab olema kindlalt kinni. 

Ühendage huulik või ühendusdetail koos maskiga seadme auruväljundiga. 

 

KASUTAMINE HUULIKUGA 

1. Istuge normaalasendis. 

2. Huulik tuleb tervenisti huulte vahele võtta. 

3. Lülitage seade sisse.-/väljalülitusnupust sisse. Märgutuli süttib rohelisena põlema. Aerosool 

muutub seadme töötamisel veidi soojemaks. 

4. Hingake rahulikult ja sügavalt suu kaudu sisse ja ninast välja. Mõju on tugevam, kui peale 

sissehingamist korraks hinge kinni pidada. Kuid üldjoontes ei ole see vajalik. Tähtis on vaid rahulikult 

ja sügavalt sisse ning välja hingata. Ärge hingake kiiresti. Kui tunnete et peate vahet pidama, 

katkestage seadme kasutamine ja võtke huulik suust välja. Siis jätkake samamoodi nagu enne. Hoidke 

seadet kasutamise ajal võimalikult püstises asendis. Väike kalle ei mõjuta kasutamist (seade ei leki) 

Kuid ärge kallutage seadet rohkem kui 45 kraadise nurga alla mistahes suunas. 

5. Üks inhalatsiooniseanss ei või väldata üle 15 minuti. 

6. Inhalatsiooniprotseduuri lõppedes lülitage seade lülitist välja, isegi kui kogu ravilahust ära ei 

kasutatud. Märgutuli kustub ära. 

7. Lühikest aega pärast lahuse otsasaamist mahutist lülitab seade end automaatselt välja. Mingi väike 

osa lahusest jääb pihustusüksusesse alles. 

8. Kallake järelejäänud lahus ära. Ärge seda teist korda enam kasutage. 

9. Puhastage seade alati pärast kasutamist võimalikult kohe. Huuliku kasutamisel jääb ka selle torusse 

tavaliselt mõni tilk lahust. See ei mõjuta seadme tööd. Pühkige allesjäänud tilgad ära pehme lapiga 

peale kasutamist. 

 

KASUTAMINE INHALATSIOONIMASKIGA 

Seadmega on kaasas täiskasvanu ja lapse suuruses kaks eri maski ja ühendusdetail. Mask võimaldab 

inhalatsiooni teha nii nina kui suu kaudu korraga. See meetod sobib rohkem lastele ja vanadele. 

1. Istuge normaalasendis. 

2. Ühendage mask ühendusdetaili abil inhalaatori külge. 

3. Hoidke maski üle nina ja suu. Kindlustage, et maski ääred oleks vastu nahka, kuid ei suruks liigselt. 

4. Lülitage seade sisse.-/väljalülitusnupust sisse. Märgutuli süttib rohelisena põlema. Aerosool 

muutub seadme töötamisel veidi soojemaks. 

5. Hingake maski kasutades nina kaudu. Mõju on tugevam, kui peale sissehingamist korraks hinge 

kinni pidada. Kuid üldjoontes ei ole see vajalik. Tähtis on vaid rahulikult ja sügavalt sisse ning välja 

hingata. Ärge hingake kiiresti. Kui soovite vahet pidada, tehke paus. 

6. Üks inhalatsiooniseanss ei või väldata üle 15 minuti. 

7. Inhalatsiooniprotseduuri lõppedes lülitage seade lülitist välja, isegi kui kogu ravilahust ära ei 

kasutatud. Märgutuli kustub ära. 



 

 

8. Lühikest aega pärast lahuse otsasaamist mahutist lülitab seade end automaatselt välja. Mingi väike 

osa lahusest jääb pihustusüksusesse alles. 

9. Kallake järelejäänud lahus ära. Ärge seda teist korda enam kasutage. 

10. Puhastage seade alati pärast kasutamist võimalikult kohe. 

 

NÕUANDED 

Aerosooli satub maski kasutamisel rohkem ninasse ja ninaneelu, kui huuliku kasutamisel. 

Seadmega on kaasas säilituskott, millega võib seadet käepäraselt kaasa võtta näiteks reisile. Madala 

müratasemega seadme kasutamine ei häiri teekaaslasi -kõrvalistujaid.  

Lastele auruprotseduuri tegemisel on seadme vaikne töötamine kasulik seepärast, et ei mõju lapsele 

hirmutavalt. 

Kui peres kasutab sama inhalaatorit mitu inimest, on soovitatav, et igaühel oleks enda isiklik 

tarvikukomplekt ja et see oleks näiteks püsimarkeri abil arusaadavalt ära märgistatud. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Eemaldage patareid enne seadme puhastamist.  

Võtke seadme küljest kate, aktiivainemahuti, pihustusüksus ära.  

Puhastades ei tohi kokkupandud seadet ega seadme põhiosa eraldi pesta voolava veega. Puhastage 

põhiosa niisutatud lapiga (seebilahus).  

Kasutatud tarvikuid (huulik, mask, ühendusdetail) tohib kraani all pesta.  

Nüüd eemaldage pihustusüksus aktiivaine mahuti küljest. Selleks keerake pihustusüksust 

vastupäevasuunaliselt ja eemaldage mahuti küljest. Puhastage mõlemad osad puhta veega. Laske 

kõigil osadel puhta rätiku peal lahtiselt kuivada 4-5 tundi.  

Pihustusüksust tuleks mõned korrad peale loputamist raputada, et membraanilt veepiisad 

eemalduks.  

Samamoodi tuleks seade puhastada siis, kui seda pole kaua kasutatud ja hakatakse uuesti kasutusele 

võtma.  

Nakkushaigusega inimese ravimise järgselt tuleb seadet desinfitseerida iga päev, tarvikud 

steriliseerida. Desinfitseerimiseks võib kasutada alkoholi või muud tavalist alkoholipõhist 

desinfitseerimislahust. Veenduge, et desinfitseerimisaine jääke ei jääks seadme osade külge ega 

aktiivaine mahutisse.  

Äravõetavaid osi võib desinfitseerida keetmisega. Asetage need osad potti ja keetke 15 minutit. Osad 

ei tohi puutuda poti põhja, seega keetke neid sõelal! 

Kõik osad peavad põhjalikult puhta rätiku peal kuivama umbes 4-5 tunni vältel. Lisaks võib 

pihustusüksust raputada, et sissejäänud veetilgad eemaldada.  

Kasutades seadet soolalahuse inhaleerimiseks, võivad soolakristallid jätta pihustusüksuse imepeenele 

sõelale ainejääke, mis seda kahjustavad. Sel puhul soovitame, et täidate mahuti kasutamisjärgselt 

puhta veega ja lasete üks minut veega töötada, mille käigus sool sõelalt ära uhutakse.  

Kui aurupihustuse intensiivsus langeb, tuleb teostada katlakivi eemaldamine seadmest. Segage üks 

tilk äädikat ja teelusikatäis vett ning valage aktiivaine mahutisse. Käivitage seade umbes kolmeks 

minutiks. Kallake jääkvedelik mahutist ära. Võtke mahuti seadmest ära ja loputage puhta veega 

põhjalikult. 

Kindlustage alati, et nii pihustusüksus kui ka aktiivaine mahuti kuivaks põhjalikult ära. 

Kui seadme elektroonilistel klemmidel on mingeid ainejääke või mustust, puhastage see 

etüülalkoholis niisutatud vatitiku abil. 

 

 

 



 

 

KESKKONNAKAITSE 

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. 

Kasutaja vastutab seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, 

sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad mürgiseid aineid või ei. Eemaldage seadmest 

patareid enne seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. Pöörduge 

käitlemisalase teabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 

 

TARVIKUD MEDISANA USC INHALAATORILE 

Maskide komplekt (2 maski + adapter) USC jaoks, artikkel 54101 EAN number 4015588 541018 

Huulik USC jaoks, artikkel 54102 EAN number 4015588541025 

Kate USC jaoks, artikkel 54103 EAN number 4015588541032 

Pihustusüksus USC jaoks, artikkel 54104 EAN number 4015588541049 

Kasutage koos seadmega vaid seadme enda osi, sest ainult nii on tagatud kasutamise ohutus. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: MEDISANA ultraheli-inhalaator USC 

Toide: 6 V= 4 x 1,5 V patareid AA LR6 

Ultraheli võnkesagedus: 100 kHz 

Pihustuse võimsus: üle 0,25 ml minutis soolalahusega 

Osakese keskmine suurus: 4,8 μm 

Lahuse täitemaht 8 ml 

Lahuse jääk peale kasutamist umbes 0,2 ml 

Mõõtmed u. 142 x 75 mm 

Kaal u. 300 g 

Kasutamise tingimused: 5 °C … 40 °C, alla 80 % suhtelise õhuniiskuse juures 

Säilitamine: -10 °C … 45 °C, alla 80 % suhtelise õhuniiskuse juures 

Klassifikatsioon. Klassifitseeritud seadmetüübina BF 

Klassifikatsioon vastavalt MDD: IIa 

Artikli nr. 54105 

EAN number: 4015588 54105 6 

 

Elektromagnetiline ühilduvus: 

Seade vastab EN 60601-1-2 standardile elektromagnetilisest ühilduvusest. Täpsemat teavet seadme 

kohta MEDISANA kodulehelt www.medisana.com.  

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 


