Hygiëne en onderhoud van de PARI LC SPRINT® SP
vernevelaar, voor thuis

1
U dient voor iedere inhalatie grondig uw handen te
wassen.

4
Wanneer een babymasker wordt gebruikt, dient
u eerst het hoekstuk te
monteren en dit vervolgens
samen met het masker te
positioneren overeenkomstig de houding van de
baby.

7b
Houd de vervevelaar
vertikaal. Het masker moet
hermetisch afsluiten.

2a
Open het afsluitdeksel.

5
Monteer de slang aan de
onderzijde van de vernevelaar en aan de voorzijde in
de compressor. Vervolgens
doet u de stekker van het
netsnoer in de wandcontactdoos en schakelt u de
compressor in.

8
Langzaam en diep
inademen door het
mondstuk of masker en
vervolgens rustig
uitademen. Een veranderend geluid in de
vernevelaar duidt erop dat
de vloeistof is verneveld.
Schakel vervolgens de
compressor uit.

2b
Vul de vernevelaar met inhalatieoplossing (minimaal
2 ml, maximaal 8 ml.). Sluit
de deksel.

6
Ga rechtop en ontspannen
zitten.

9
Verwijder de slang van
de vernevelaar en schakel
de compressor kort in om
eventueel condens uit de
slang te verwijderen.

3
Monteer het mondstuk of
het masker.

7a
Klem het mondstuk tussen
de tanden en omsluit het
met de lippen.

10
Voor een volledige scheiding van het stroomnet
moet u het netsnoer uit de
wandcontactdoos verwijderen.
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2

Reiniging (na ieder gebruik)

Desinfectie (1x per dag)

• Gooi eventuele restvloeistof weg.

• In een voldoende hoeveelheid
kokend water (6 min.).

• Vernevelaar volledig demonteren
(4 delen).
• Met warm leidingwater en wat
afwasmiddel reinigen.
• Onderdelen grondig onder stromend water naspoelen.

4

of:
• In een gangbare thermische
stoomdesinfector (voor babyflessen
bijvoorbeeld) voor 5 min.

5

Opbergen

Vervanging

De verschillende onderdelen op een
droge, stofvrije plaats bewaren.

Vervang de vernevelaar, inclusief
slang, tenminste NA ZES WEKEN
GEBRUIK

3
Drogen
(na iedere reiniging of desinfectie)
Laat de verschillende onderdelen
gedemonteerd drogen voor 4 uur op
een schone droge oppervlakte, eventueel onder een droge pluisvrije doek.

Voor een volledige beschrijving
verwijzen we naar de handleidingen bij de compressor en de vernevelaar. Het is mogelijk deze op
te vragen bij ons Internationale
Service Center op +49 (0) 8151
279 220.
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