
Trekk ut støpselet for å sikre 
at den er strømløs.

Slå av kompressoren. Trekk 
forstøveren ut av slangen.

Slå på kompressoren igjen 
for å tørke slangen.

Medikamentet er brukt- 

opp når du hører en ny lyd fra 

forstøveren.

Pust dypt og langsomt. Hvis 
du puster inn for raskt, vil det 
integrerte 
PIF-Control-System yte 
motstand. Når du merker 
dette, må du 
puste langsommere.

Hold forstøveren loddrett.  
Masken må sitte tett.

Plasser munnstykket mellom 
tennene, og lukk leppene 
rundt munnstykket.

Sitt oppreist og avslappet.  
Slå på kompressoren.

Fyll på inhalasjonsvæske.

Lukk lokket.

Åpne lokket.

Koble forstøveren til kom-
pressoren med forbindel-
sesslangen. 

Koble kompressoren til 
strømnettet.

En babymaske skal brukes 
sammen med et babykne.  
Tilpass plass- 
eringen av masken etter 
barnets kroppsstilling.

Sett på munnstykket eller 
masken.

Rengjør hendene grundig 
før hver inhalasjon.

Slik inhalerer du med  
PARI LC SPRINT ® forstøver
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www.pari.com

Følg alltid bruksanvisningen til både forstøveren og kompressoren. Der 
finner du en detaljert beskrivelse. De følger med apparatene. Hvis de går tapt, kan bruksanvisningene lastes 
ned fra www.pari.com eller bestilles på tlf. +49 (0) 8151 279 279.

Vedlikehold minst én gang per år 

Skift forstøver, forbindelsesslange og luftfilter (PARI Year Packs). 
Skift tidligere hvis det har oppstått skader eller festet seg smuss som ikke 
lar seg fjerne.

Oppbevaring

Oppbevar delene på et tørt og støvfritt 
sted.

Tørking

legges på en tørr og lofri klut etter 
hver rengjøring og/eller desinfeksjon

Desinfeksjon

én gang per dag

• i rikelig med kokende vann (5 min)

eller

• i en vanlig, termisk desinfektor 
(f. eks. for tåteflasker) minst 6 min

Rengjøring

etter hver bruk.

•   Demonter forstøveren.

• Rengjøres i varmt vann fra springen 
og oppvaskmiddel.

• Skyll grundig av de 
enkelte delene under rennende 
vann.

Hygiene og vedlikehold

Mediplast Innova AS
Tollbugata 115
3041 Drammen
Norge
Telefon 32 88 11 00
Mail: mediplast@mediplast.no
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