
 

 

ULTRAHELI-INHALAATOR 

 IN525 (54115) 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD 

 



 

 

Pihustusüksus: 

1 Aktiivaine paagi kate 

2 Aktiivaine paak 

3 Membraan 

4 Huulik 

 

Seadme korpus: 

5 Kontaktelektroodid 

6 Siselülitatud oleku märgutuli 

7 Sisse-/ väljalülitusnupp 

8 Patareiõõnsus 

9 Toiteadaptri pistikupesa 

10 Patareide LED märgutuli 

11 Pihustusüksuse eemaldamise nupp 

12 Täiskasvanute inhalatsioonimask 

13 Laste inhalatsioonimask 

 

HEA KLIENT, 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui seade 
vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 
 

KASUTUSOTSTARVE 

MEDISANA ultraheli-inhalaator IN 525 on ette nähtud raviminhalatsiooni manustamiseks nina- ja 

suukaudselt kodumajapidamises või meditsiiniasutuses. Seadet tohivad kasutada meditsiiniasutustes 
vaid need patsiendid, kellel on vastava seadme kasutamise kogemus või keda seadme kasutamisel on 

instrueerinud meedikud. 

Kasutaja peab tutvuma kasutusjuhendiga ja mõistma seadme töötamispõhimõtet. 

Seadet tohivad kasutada isikud, kes kannatavad astma, kroonilise kopsuhaiguse (sh COPD, bronhiit 

või emfüseem) või muude respiratoorhaiguste all, millele on iseloomulik hingamistakistuste 

esinemine. 

 

OHUTUS 

Kasutage seadet vaid juhendis ette nähtud otstarbel. Garantii kehtib vaid juhul, kui seadet 

kasutatakse õige kasutusotstarbe kohaselt. Muu kui siinkirjeldatud kasutusviis on ebasobiv ja 

loetakse potentsiaalselt ohtlikuks.  

Kui seadet ei kasutata juhendit järgides, on kasutaja vastutav seadme kasutamise tagajärgede eest. 
Kasutage vaid seadme omi originaalosasid koos seadmega.  

Kasutage seadmes vaid inhalatsiooniteraapias ette nähtud vedelaid ravimeid.  

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

apteekriga.  

Pihustuse intensiivsus võib olenevalt kasutatavast ravimist olla erinev. Ärge kasutage inhalaatoris 

ainuüksi vett.  

Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes võimete ja/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. 

Lastele tuleb õpetada, et seadmega mängida ei tohi. 
Lapsed ei tohi seadet ilma järelvalveta ega juhendamiseta puhastada. Väikelaste puhul esineb oht 

seadme väikeste detailide allaneelamiseks. Hoidke seadme osi väikelaste käeulatusest kaugemal. 

Seadme kasutamine võib voolukõikumise, patareide tühjenemise või mehaanilise rikke tõttu 

võimatuks muutuda. Seetõttu on soovitatav hoida käepärast varupatareid või teine sama 

funktsiooniga seade varuks.  

Kui seade ei lülitu paagi tühjenemisel ise välja, vajutage sisse-/väljalülitamisnuppu.  

Desinfitseerige pihustusseadme kõik osad, kaasa arvatud huulik ja mask enne esimest kasutuskorda, 

pärast iga kasutuskorda ja ka pärast pikaajalist mittekasutamise perioodi. 

HOIATUS! Eksisteerib oht saastunud inhaalatorilt nakkuse saamiseks. Järgige 
hügieenireegleid (alates käte põhjalikust pesemisest) enne seadme iga kasutamist ning 
veenduge, et inhalaatorit on enne ja pärast iga kasutuskorda puhastatud ja desinfitseeritud 
(vt. juhendi lõiku, mis käsitleb puhastamist ja hooldamist). Ärge jagage üht ja sama seadet 
erinevate isikute vahel, sest nii võib tekkida oht nakkuse edasikandumiseks. 



 

 

Kui seade on nähtavalt kahjustunud või oletate selle olevat rikkis, ärge kasutage seadet. Pöörduge 

edasimüüja poole või tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  

Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et kasutuskoha vooluvõrgu omadused on seadme tüübisildil 

toodud omadustele vastavad.  

Ärge puudutage toitejuhet ega adaptrit märgade kätega.  

Seadet ei tohi maha pillata.  

Enne kasutamist veenduge, et kõik seadme osad on õigesti kokku pandud.  

Parandustööd tuleb lasta teostada tootja poolt volitatud remondiettevõttes. Seadme korpust ei tohi 

omakäeliselt avada, seadet ei tohi ümber ehitada.  
Ärge jätke seadet äärmuslikesse temperatuuridesse ega otsese päikesevalguse kätte.  

Ärge proovige mingite abivahenditega puhastada inhalaatori membraani – kahjustuste oht seadmele! 

Seadet ega selle osi ei tohi loputada voolava veega. Seadme korpusse ei tohi sattuda vedelikke.  

Ärge transportige inhalaatorit siis, kui selle paagis on endiselt vedelikku sees. Leke paagist võib kaasa 

tuua seadme kahjustumise. 

 

KOMPLEKTI KUULUVAD OSAD 

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 MEDISANA ultraheli-inhalaator IN 525 
1 laste ja 1 täiskasvanute inhalatsioonimask 

2 patareid (tüüp AA/LR6, 1.5V) 

1 toiteadapter 

1 säilituskott 

1 kasutusjuhend 

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

seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki. 

 

INHALATSIOONITERAAPIAST ÜLDISELT 

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 on udu 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 kõrvaltoimeid 

3. Vaja läheb ainult väga vähe ravimit. 

 

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). Piisad suudavad läbida ülemiste ja alumiste hingamisteede kitsaid kanaleid vaid 
siis, kui neil on väga väike läbimõõt. Piisad toimetavad kohale ravimaine ja see jõuab kohtadesse, kus 

raviefekt kõige suurem on. 

 

 

 



 

 

OLULINE MEELESPIDAMISEKS SEOSES MEDITSIINISEADMETE / RAVIMITE TARVITAMISEGA 

Enne mistahes ravimi kasutamist inhalatsioonilahuses tuleb veenduda, et need on kasutajale sobivad; 

või arsti poolt kasutajale spetsiaalselt määratud. 
MEDISANA IN525 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 inhalatsioonilahust, sest see kahjustab pihustusüksuse 
membraani. 
Seadmes tohib kasutada vaid veepõhiseid tooteid / ravimeid, või alkoholipõhiseid lahuseid. 
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. 
 

Komplekti terviklikkus 

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

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

 

Lekkimiskaitse 

Kallates inhalatsioonilahust aktiivaine mahutisse, täitke mahuti ainult maksimaalse koguse 

märgistuseni (8 ml). Soovitatav on täita mahuti 0.5 ja 8 ml vahemikus. 

Inhalatsiooni ajal tohib seadet kuni 15 sekundiks kallutada ette, taha või külgsuunas, ilma et see 

mõjutaks pihustusefekti või ravitoimet. Kui siiski ravimi ja membraani vaheline kontakt kaob 

kauemaks kui 15 sekundiks, lülitub inhalaator automaatselt välja. 

MEDISANA IN525 on lekkimiskindel. Sellegipoolest ärge raputage seadet, kui aktiivaine mahuti on 

täidetud, sest on oht et vedelik satub elektroonsetele osadele ja rikub seadme. 

 

PATAREIDE SISSEPANEK 

Avage patareiõõnsus seadme alumises otsas, vajutades kergelt kaanele ja lükates seda noolega 

näidatud suunas. Sisestage patareid, mis on seadmega kaasas. 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, siis tuleb välja vahetada kõik patareid. Kui patareide 

oleku märgutuli ainult vilgub oranžina, siis saab seadet veel umbes 30 minuti vältel kasutada. 

 

PATAREIDE OHUTUS 

Patareisid ei tohi koost lahti võtta. Tühjenevad patareid tuleb seadmest kohe välja võtta, sest need 

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.  
Patareisid ei või põletada! Kasutatud patareid ei kuulu äraviskamisele olmejäätmetesse. Pange 

kasutatud patareid spetsiaalsetesse kogumiskastidesse kauplustes. 



 

 

KASUTAMINE VOOLUVÕRGU TOITEL ADAPTERIGA 

Võite seadme toiteallikana kasutada ka spetsiaalset vooluadaptrit artiklinumbriga 54118 (EU) või 

54119 (Suurbritannias). Adapter ühendatakse seadme spetsiaalsesse pistikupesasse. Adaptritoitel 

kasutamisele eelnevalt tuleb patareid seadmest välja võtta.  

Ärge kasutage seda seadet laetavate akupatareidega! 

 

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE 

Kindlustage, et seade poleks sisse lülitatud (sisselülitatud oleku märgutuli ei põle). Eemaldage 
pihustusüksus seadme aluselt, vajutades vabastusnuppu ja libistades pihustusüksust ettepoole. 

Avage aktiivainemahuti kate ja täitke mahuti inhalatsioonilahusega maksimaalselt 8 ml võrra. Järgige 

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

mahuti kate. 

Paigutage pihustusüksus seadme alusele korralikult tagasi, nii et see klõpsatusega kinnitub. 

 

INHALATSIOON HUULIKU ABIL 

Istuge normaalasendis. Huulik peab olema seadme külge paigaldatud ja asetsema kasutaja huulte 

vahel. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu, et seade sisse lülitada. Märgutuli süttib rohelisena.  

Aerosool soojeneb seadmes veidi üles ning paagi valgustus pulseerib sinisena. 

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 vältige kallutamist liiga suure nurga alla mistahes suunas. Liiga suure kalde all 
ei pruugi ravim membraaniga piisavas kontaktis olla. Sellisel juhul lülitub seade automaatselt 
umbes 15 sekundi möödudes välja.  
Kallutage seadet kergelt, kui ravim on peaaegu paagist lõppemas – jääk satub membraanile ja 
pihustatakse välja. 
Üks inhalatsiooniseanss ei või väldata üle 30 minuti. Paagi tühjenedes süttib sisselülitatud oleku 
märgutuli oranžina ja seade lülitub mingi aja möödudes välja. Inhalatsiooniprotseduuri lõppedes 

lülitage seade lülitist välja, isegi kui kogu ravilahust ära ei kasutatud. Kustub märgutuli. Kallake 

järelejäänud lahus ära. Ärge seda teist korda enam kasutage. Puhastage seade kohe pärast 

kasutamist. 

Huuliku kasutamisel jääb ka selle torusse tavaliselt mõni tilk lahust. See ei mõjuta seadme tööd 

Pühkige allesjäänud tilgad ära pehme lapiga peale kasutamist. 

 

INHALATSIOON INHALATSIOONIMASKI ABIL 

Teise variandina võib kasutada laste / täiskasvanute maski, mis on seadmega kaasas. Mask võimaldab 

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

inimestele. 
Aerosooli satub maski kasutamisel ninasse ja ninaneelu rohkem, kui huuliku kasutamisel. 
Maskiga inhaleerimiseks ühendage vastav mask seadme külge. Seejärel järgige huulikuga 

inhaleerimise juhiseid, mida kirjeldati eelpool. Ainus erinevus, et mask katab nina ja suu. Kindlustage, 

et maski ääred oleks vastu nahka, kuid ei suruks liigselt. Hingake maski kasutades nina kaudu. 

 

KASUTAMISE KESTVUS 

Seadme pikaajalisel kasutamisel soovitame seda kasutada 3 korda päevas 10 minutit kestvate 

sessioonidena (nii huuliku kui maski puhul) toatemperatuuril 23°C.  

Sellistel tingimustel on seadme kestvus 3 aastat ja pihustusüksuse jätkuva kasutamise perioodiks on 6 

kuud. Pihustusüksus on kuluartikkel ja see pole kaetud garantiiga. Uut pihustusüksust saab tellida, 

selle artiklinumber on 54116. 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 

Pärast iga kasutamiskorda teostage seadme puhastamine nagu allkirjeldatud.  
Eemaldage seadme küljest mask. Seadet ega selle pihustusüksust ei tohi voolava veega pesta. 
Kindlustage, et seadme korpusesse ei satuks vett ega vedelikke. Puhastage põhiosa niisutatud lapiga 

(seebilahus). Maski võib pesta voolava veega. Puhastage põhikorpuse ja pihustusüksuse elektroodid 

pehme, kergelt niisutatud lapiga. Korpust ja pihustusüksust puhastatakse nii: 
1. Kallake välja ravilahuse jääk mahutist. 

2. Täitke mahuti destilleeritud veega. 

3. Lülitage seade sisse, et pihustada seda destilleeritud vett umbes 1-2 minuti vältel. 

4. Seejärel lülitage seade välja, eemaldage patareid ja eemaldage pihustusüksus seadmest. 

5. Puhastage pihustusüksust käsitsi, destilleeritud veega. 

6. Laske kõik osad hoolikalt kuivada õhu käes, puhtal rätikul. 

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

võtma. 

 

HOIATUSED. 

Patareide õõnsus peab alati kuiv olema. 
Ärge puudutage pihustusüksuse membraani sõrmede ega mingite esemetega! 
Ärge peske seadet ega selle ühtegi osa nõudepesumasinas. 
Ühtegi seadme osa ei tohi kuivatada mikrolaineahjus. 

 
Pihustusüksuse desinfitseerimine. 
Nakkushaiguste esinemise korral tuleb pihustusüksust desinfitseerida eraldi. Soovitatav on teha seda 

kindlal ajal hommikuti või õhtuti. 

Puhastage pihustusüksust käsitsi, destilleeritud veega. 

Keetke potis destilleeritud vett. 

Kui vesi on keema läinud, tõstke pott tulelt ja pange pihustusüksus 10 minutiks sellesse vette. 

Võtke pihustusüksus veest välja, laske kuivada ja jahtuda õhu käes puhtal rätikul. 

Teise variandina, dest. vee asemel võib pihustusüksuse desinfitseerimiseks kasutada 75% alkoholi 

lahust, hoides üksust selle sees 1 minuti vältel. Seejärel loputage üksus destilleeritud veega ja laske 

õhu käes kuivada. Kindlustage, et desinfitseerimisaine jääke ei jääks seadme osade külge. 
MITTE KUNAGI ärge asetage pihustusüksust keevasse vette, kui keeduvee pott alles kuumal pliidil 
asetseb. 
Alkoholiga lahused on süttivad. Ärge kunagi puhastage seadet alkoholilahuses, kui ligiduses on 
lahtise tule allikaid. 
 
Transport ja säilitamine 
Säilitage seadet ja selle osi kuivas ja puhtas kohas. Kindlustage, et vedelikke ei jääks transpordi ajaks 

seadme mahutisse. Kui seadet pikka aega ei kasutata, eemaldage patareid. Vältige säilituskohti, kus 

seade asetseks otseses päikesepaistes, äärmiselt niisketes kohtades või äärmuslikult kõrge/madala 
temperatuuriga kohtades. Hoidke seadet lahtise tule, elektromagnetkiirguse eest. Ärge lubage seadet 

lastele mängimiseks. 

 

VEAOTSING 

Rikke korral vaadake alljärgnevaid probleemikirjeldusi ja nende lahendusi.  

Probleem: pihus puudub või on äärmiselt vähene. 

Lahendus. Vahetage patareid uute vastu, puhastage seadme elektroodid nagu eelnevalt puhastamist 

käsitlevas osas kirjeldatud. Kontrollige, kas pihustusüksus on korralikult seadme alusele kinnitatud 

ning kas ravilahuse ja membraani vahel on piisav kontakt (kas seadet hoitakse püsti). 

Probleem: pihustus puudub ja märgutuli ei sütti või süttib vaid lühikeseks ajaks. 



 

 

Lahendus. Kontrollige patareide asendit ning kas need on veel piisava jääklaetusega. Kahtluse korral 

vahetage patareid uute vastu. Kontrollige, kas pihustusüksus on korralikult seadme alusele kinnitatud 

ning kas ravilahuse ja membraani vahel on piisav kontakt (kas seadet hoitakse püsti). 

Probleem: seade lülitub kasutamise käigus välja, kuigi mahutis on ravilahust veel piisavalt. 

Lahendus. Membraan võib olla vigane või puudub korralik ühendus pihustusüksuse ja põhikorpuse 

vahel. Puhastage elektroode, kontrollige pihustusüksuse kinnitumist põhja küljes ning kas ravilahuse 

ja membraani vahel on piisav kontakt (kas seadet hoitakse püsti). Vahetage pihustusüksust. 

Probleem: ravilahust lekib seadmest välja. 

Lahendus. Silikoontihend võib olla vigastatud. Kontrollige, kas pihustusüksus on korralikult seadme 
küljes või vahetage pihustusüksus uue vastu. 

Kui eeltoodud meetmetest ei olnud abi, pöörduge seadme edasimüüja poole seadme remonti 

saatmiseks. 

 

DIREKTIIVID JA NORMID 

Seade vastab EU standardile 93/42/ EWG (meditsiiniseadmete direktiivid) ja standardile EN 13544-1: 

respiratoorteraapia seadmetest, osa 1: pihustusseadmed ja nende osad. 

Elektromagnetiline ühilduvus: 
Seade vastab EN 60601-1-2 standardile elektromagnetilisest ühilduvusest. 

 

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. 

 

TEHNILINE TEAVE 

Nimetus ja mudel: 

Toide: 

 

 

Võimsustarve: 

Ultraheli võnkesagedus: 

Min. pihuse väljastamine: 

Osakese mõõtmed: 
Ravilahuse täitemaht: 

Automaatne 

väljalülitumine: 

Kasutamise tingimused: 

Säilitamine: 

Kaal u. 

Mõõtmed umbes 

Tooteartikkel: 

EAN number 

Varuosad 

MEDISANA ultraheli-inhalaator IN 525 
3V=, 2 x 1,5V patareid, tüüp AA LR6  

vooluadapter (mudel: TAP5-050S100U1; sisendvool: 100-240V~, 

50/60Hz, 0.15A /väljundvool: 5V=, 1A 

u. 1.1W 

u. 108 kHz 

≥ 0,2 ml/min. 

MMAD u. 5 μm 
min. 0,5 ml / max. 8 ml 

u. 30 min möödudes sellest, kui mahuti on tühjenenud 

 

+10°C - +40°C, suhteline õhuniiskus, 15-93 % 

-+20°C - +70°C, suhteline õhuniiskus ≤93 % 

98g ilma patareideta 

72 x 40 x 113 mm 

54115 

4015588541155 

Art. 54116 pihustusüksus (osad nr 1, 2, 3) 
Art. 54117 maskikomplekt huulikuga 

Art. 54119 toiteadapter 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma 
sellekohase etteteatamiseta. 
Käesoleva juhendi ingliskeelne versioon on leitav aadressil www.medisana.com; 


