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B Elektromagnetisk informasjon: Bærbare og høyfrekvens kommunikasjonsenheter som
mobiltelefoner, personsøkere, osv. kan forstyrre elektrisk medisinsk utstyr under bruk. Av denne
grunnen må kompressoren plasseres så langt unna disse enhetene som nødvendig for å unngå
forstyrrelser. Dette utstyret tilfredsstiller IEC60601-1-1-2-standarden som gjelder
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC-dataarkene finnes på slutten av dette dokumentet.
EMC-dataark på andre språk kan fås hos kundeservice hos Philips Respironics på tlf. +1 724 387
4000. CE-merking på produktet viser at det er i samsvar med alle gjeldende EU-direktiver. Vær
oppmerksom på at nummeret til det anmeldte organet ikke gjelder RoHS (begrensing i bruk av
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr)-direktivet.

B Les avsnittet «Feilsøking» i tilfelle svikt og/eller funksjonsfeil. Kompressorhuset må ikke åpnes
fordi dette er ikke et produkt som kan repareres.

ED Enhetens funksjon kan kompromitteres dersom det ikke brukes originale reservedeler
(f.eks. filtre).

ED For å redusere faren for elektrisk støt skal enheten IKKE DEMONTERES.
ED Kun til innendørs bruk.
ED Bruk ikke enheten uten filter
ED Når et elektrisk apparat brukes, må visse viktige sikkerhetstiltak alltid overholdes som

inkluderer følgende:
• Bruk kun originalt tilbehør og komponenter som leveres av produsenten,
• Enheten skal aldri senkes ned i vann fordi enheten ikke er beskyttet mot vanngjennomtrengning,
• Enheten skal aldri berøres med våte eller fuktige hender;
• La ikke enheten blir værende utendørs,
• Plasser på en stabil og horisontal flate under bruk,
• Påse at luftventilåpningene ikke blokkeres,
• La ikke barn eller svake personer bruke enheten uten tilsyn,
• Slå ikke av enheten ved å dra ut kontakten fra stikkontakten,
• Bruk ikke i en ventilatorkrets,
• Bruk ikke enheten hvis den har sprekker eller er skadet.

ED Påse at den elektriske merkingen som vises på merkeetiketten på bunnen av enheten, samsvarer
med hovedspenningen og frekvensen før enheten settes inn i stikkontakten.

ED Bruk ikke en adapter; enkel eller flere, og/eller en skjøteledning.

EB La ikke enheten sitte i kontakten når den ikke er i bruk.Ta enheten ut av stikkontakten når den
ikke er i bruk.

ED Følg produsentens anvisninger for å installere enheten. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig
for eventuell skade som er forårsaket av feil installasjon.

ED Strømledningen kan ikke skiftes ut av brukeren. Kontakt kundeservice hos Philips Respironics for
å skifte ut en strømledning som er blitt skadet (kan ikke repareres).

1. Forstøverslange
2. Forstøvermunnstykke
3. Forstøverhåndsett
4. Forstøverholder (sett fra innsiden)
5. På/Av-strømbryter
6. Kompressorens luftåpninger

7. LuftfiIter (sett fra siden)
8. Kompressorens luftuttak
9. Luftinntak til filter (sett fra siden)

10. Lokk
11. Oppbevaringsrom
12. Plassering av strømledning

Bruksanvisning
InnoSpire Deluxe
Viktig: Les disse anvisningene nøye før denne enheten tas i bruk. Kontakt helsepersonalet eller
kundeservice hos Philips Respironics på tlf. +1 724 387 4000 dersom du har spørsmål om eller
problemer med produktet.

Generell informasjon
Tiltenkt bruk: Dette produktet er beregnet som en kilde til trykkluft til medisinsk bruk. Det skal
brukes med en pneumatisk (dyse) forstøver for å produsere medisinske forstøverpartikler til
luftveisbehandling hos både barn og voksne.

© ADVARSLER
D Bruk enheten som tiltenkt og som beskrevet i denne bruksanvisningen, som et

kompressorforstøversystem til forstøverbehandling. Følg legens anvisninger.
All annen bruk utgjør feil bruk og kan være farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle farer som forårsakes av upassende, feil eller urimelig bruk eller hvis enheten koples
til elektriske installasjoner som ikke er i samsvar med sikkerhetsforskrifter
• En reserveenheten anbefales (f.eks. MDI eller batteridrevet kompressor) til IuftveistiIførsel

dersom det oppstår en situasjon der forstøveren ikke kan brukes (f.eks. strømbrudd eller
hvis kompressoren ikke kan brukes av en eller annen grunn).
Dersom enheten ikke har kunne brukes, må den tilbake i normal drift før den brukes igjen^•All væskesøl på eller inni enheten må tørkes før bruk.

B Oppbevar denne bruksanvisningen som fremtidig referanse.
B Bruk produktet i et rent miljø. Et miljø som er uten skitt, støv, kjæledyrshår; osv.
B Enheten skal ikke brukes rundt brennbare stoffer eller der det finnes en brennbar

anestesiblanding med luft, oksygen eller lystgass.
B Utstyret må ikke endres på noen måte.
B Det er normalt at enheten blir varm ved berøring under bruk.
B Stable ikke annet utstyr på kompressoren.
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B3 Fyll ikke oppbevaringsrommet med tilbehør
Sl Kople fra enheten fra hovedforsyningen med å ta den ut av stikkontakten før enheten rengjøres

eller filteret skiftes ut.
B Små deler kan inhaleres, svelges eller er farlige. Kabler; pga. deres lengde, kan føre til kvelning

eller røykforgiftning. La ikke enheten stå uten tilsyn der det fnnes et lite barn eller en fysisk
utviklingshemmet person eller en person med lærevansker

S Avhend enheten iht. til gjeldende lokale forskrifter hvis den ikke lenger er i bruk.
Sl Husk å:

• Bruke denne enheten kun med medikamenter som foreskrives av legen,
• Bruke tilbehør som anbefales av legen.

Bruksanvisning
Æja kompressoren ut av kofferten før bruk hvis den leveres med en slik.
D Etter at enheten er tatt ut, kontroller kompressoren og tilbehør for å se etter skade eller

defekter som f.eks. sprekker i plasthuset som kan gjøre elektriske komponenter synlige.
Kontakt kundeservice hos Philips Respironics eller produktforhandleren for å rapportere
et skadet produkt.

H Sitt i en oppreist stilling og avslappet for å gjennomføre en behandling.
H Sett kompressoren inn i en stikkontakt.
B Se bruksanvisningen som gjelder forstøveren og tilbehør; før behandlingen settes i gang.
B Slå på enheten ved å trykke på PA/AV-bryteren i «l»-stilling for å starte behandlingen.
B Slå AV enheten ved å sette bryteren i «O»-sti11ing, og ta kontakten ut av stikkontakten når

behandlingen er ferdig.
H Lukk ikke lokket når forstøverslangen er festet.

Rengjøring og vedlikehold
Zl̂ Påse at strømledningen ikke er satt inn i stikkontakten under rengjøring.
Rengjøring av kompressoren, forstøveren og tilbehør

Bruk en damp klut minst én gang i måneden for å tørke av kompressoren utvendig.
Se bruksanvisningen som gjelder forstøveren og tilbehøret, når det gjelder rengjøring av tilbehøret
og forstøveren.
Skifte ut forstøveren
Forstøveren og annet tilbehør skal skiftes ut iht. anvisningene.

Skifte ut filteret
Filteret skal skiftes når det ser misfarget ut eller er vått.
Feilsøking
Enheten slår ikke på
• Påse at kontakten sitter godt i stikkontakten.
• Det termiske vernet kan ha blitt aktivert av følgende årsaker:

a) enheten ble brukt i nærheten av et varmeapparat eller i et varmt miljø
b) luftventilåpningene (6) er tilstoppet, og det er ikke mulig med motorventilasjon
Dersom dette er tilfellet, skal PA/AV-bryteren stilles inn på «O», og la den stå i 60 minutter
Skulle det oppstå en funksjonsfeil (utilstrekkelig trykk eller flyt), slå av enheten i 10 sekunder
og så på igjen.

Etter hver rengjøring skal det kontrolleres at enheten fungerer riktig ved å bekrefte at det
fremdeles kommer luft ut av dysen når enheten er i «PA»-stilling.
Uautorisert reparasjon gjør garantien ugyldig.
Kontakt din autoriserte produktforhandler eller kundeservice hos Philips Respironics på tlf.
+1 724 387 4000 dersom enheten ikke fungerer riktig at disse feilsøkingstrinnene er gjennomført.
Vedlikehold og reparasjoner
Enheten må aldri åpnes. Det finnes ingen deler i enheten som kan repareres. Kompressoren krever
ikke smøring eller vedlikehold.
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Ordliste med symboler

PÅ (strøm)

Tekniske spesifikasjoner
0A MERKStrømforsyning 230 V / 50 Hz 1 amp Klasse II, dobbelt isolert

[ Å Medisinsk utstyr av typen BF

'fA Kun til innendørs bruk

Jj" Temperaturbegrensninger

Termisk sikring som kan tilbakestilles. Fungerende temperatur 150 C°Termisk overlastvern Q AV (strøm) ^ Vekselstrøm
Maksimal kompressortrykk 360 kPa (3,6 bar)

SN Serienummer Separat innsamling

Ull Produsent
Gjennomsnittlig flythastighet 7 LPM 70 kPa (0,7 bar)

Følg bruksanvisningen

ø) Atmosfæretrykk

IP21 Enhetens IP (Ingress protection rate): IP21 (beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med en dimensjon på mer
enn 12 mm. Beskyttet mot gjennomtrengning av vertikalt fallende vanndråper.)

Maksimal flythastighet 9,8 LPM
Vekt Å2 kg Fuktighet
Størrelse 380 mm x 170 mm 110 mm

Støynivå 58+3 dBA

Tekniske spesifikasjoner
Strømforsyning 220 V / 60 Hz 1,2 amp

Termisk sikring som kan tilbakestilles. Fungerende temperatur 130 C°Termisk overlastvern
268 kPa (2,68 bar)Maksimal kompressortrykk

Gjennomsnittlig flythastighet 6 LPM 70 kPa (0,7 bar)
Maksimal flythastighet 10,7 LPM

2,0 kgVekt
Størrelse 380 mm x 170 mm 110 mm

Støynivå 58+3 dBA

Klasse ll-enhet, type BF-enhet (enhet med spesifikk vern mot elektriske farer).

DOBBELT ISOLERT

Henvisninger til standarder
Elektriske sikkerhetsstandarder IEC 60601-1

Elektromagnetisk kompatibel iht. IEC 60601-1-2

Omgivelsesforhold
Oppbevaringsforhold
Temperatur MIN -25 °C - MAKS 70 °C (-13 °F - 158 °F) Garanti

MIN 10 % REALTIV FUKTIGHET - MAKS 95 % RELATIV FUKTIGHETFuktighet Respironics, Inc garanterer at kompressorer er uten defekter når det gjelder materialet og utførelsen ved vanlig
bruk og drift i en periode på 5 år fra kjøpsdatoen fra Respironics, Inc. Garantien er begrenset til reparasjon og
utskifting etter Respironics, Incs eget skjønn, av alle komponenter eller utstyr som det påstås er defekt når det
viser seg at Respironics, Inc finner at påstanden er gyldig etter at de har evaluert den. Garantien dekker ikke noen
komponenter eller utstyr som er anvendt feil, brukt på en upassende måte, utilsiktet skadet eller det er foretatt
uautoriserte reparasjoner og dekker ikke kostnader med reparasjonsarbeid. Alle deler som returneres, må pakkes
og sendes på egnet måte og skal være betalt av produktforhandleren som reparerer enheten. Respironics, Inc skal
ikke være ansvarlig ovenfor kjøperen eller andre når det gjelder tap av bruk av utstyret eller for indirekte eller
tilfeldige skader eller følgeskader som eventuelt kan oppstå.

Driftsforhold
Temperatur MIN 5 °C - MAKS 40 °C (41 °F - 104 °F)
Fuktighet MIN 10 % REALTIV FUKTIGHET - MAKS 95 % RELATIV FUKTIGHET
Atmosfæretrykk ved bruk Ytelsen kan variere avhengig av høyde over havet, barometrisk trykk

og temperatur
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