
LD-250U Ултразвуков инхалатор LD
Ръководство за експлоатация

ОСНОВНИ ЧАСТИ НА УРЕДА
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ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Ултразвуковият инхалатор LD-250U (по-долу: инхалатор, LD-250U, уред) е 
предназначен за лечение и профилактика на заболявания на дихателните 
пътища и белите дробове с аерозоли на ВОДНИ разтвори на лекарствени 
препарати в лечебни заведения и в домашни условия. Това ръководство е 
предназначено да помогне на потребителя за безопасна и ефективна упо-
треба на ултразвуковия инхалатор LD-250U. Уредът трябва да се използва 
в съответствие с правилата, посочени в това ръководство и не бива да се 
употребява за цели, различни от описаните тук. Важно е да прочетете и 
разберете цялото ръководство. Функционално уредът се състои от камера 
за образуване на аерозол (по-долу: инхалационна камера), пиезоелектри-
чен елемент и контролна схема. В корпуса е разположен вентилатор за ох-
лаждане на електронните компоненти и принудително подаване на въздух 
в инхалационната камера. Върху корпуса на устройството има регулатори 
за включване/изключване, контрол на скоростта на образуване на аерозол 
и регулатор на въздушния поток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Злокачествени новообразувания, системни заболявания на кръвта, тежко 
общо изтощение, хипертония III стадий, рязко изразена атеросклероза 
на церебралните съдове, заболявания на сърдечно-съдовата система в 
стадий на декомпенсация, кръвотечения от носа или предразположеност 
към тях, кръвохрачене, треска (телесна температура над 38 °C), активна 
белодробна туберкулоза, остра пневмония, хипертрофия на лигавиците 
на дихателните пътища, ангина, плеврит, епилепсия с чести пристъпи, 
истерия с тежки конвулсивни припадъци, психоза с прояви на психомо-
торна възбуда, алкохолна или наркотична интоксикация, индивидуална 
непоносимост към процедурите, общо тежко състояние на пациента. 
Също така е необходимо да се консултирате с лекар преди употреба, ако 
наскоро е претърпяна стоматологична хирургическа интервенция или 
ако пациентът преминава курс на лечение, свързан с проблеми в устната 
кухина или гърлото.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Внимание! Не се допуска използването на инхалационни разтвори, съ-
държащи етер, масла или суспендирани частици (суспензии), включително 
отвари и настойки от билки. Препоръчват се всички видове стандартни ин-
халационни разтвори в течна форма за инхалаторна терапия, произведени 
от фармацевтични компании.

Внимание! Уредът не е предназначен за инхалация с разтвори на хормо-
нални лекарства и антибиотици, тъй като работата на пиезоелектричния 
елемент води до тяхното разрушаване.

1. След отваряне на опаковката проверете целостта на уреда, като 
обърнете специално внимание за повреди в пластмасовите части, които 
могат да оголят части на устройството под напрежение, както и за повреди 
в захранващия кабел. Включвайте устройството едва след като се уверите, 
че такива повреди липсват. Извършвайте тази проверка преди всяка 
употреба;

2. Преди свързване на уреда се уверете, че електрическите характеристи-
ки на уреда съответстват на тези на електрическата мрежа;

3. Когато не използвате устройството, изключете го от електрическата 
мрежа, като издърпате щепсела от контакта.

4. Спазвайте правилата за безопасност при използване на електрически 
уреди, и по-специално:

• Никога не потапяйте уреда във вода;

• Уредът се поставя вертикално върху равна, стабилна повърхност; 

• Поставете уреда така, че да не се блокират вентилационните отвори в 
долната му част;

• Не използвайте уреда във взривоопасна среда, например близо до 
запалими анестетици или в кислородна камера;

• Не докосвайте щепсела на захранващия кабел с мокри ръце;

• Не потапяйте уреда във вода, не го поставяйте под течащ кран или 
душ. Не го използвайте при къпане;

• Не докосвайте уреда, ако е попаднал във вода. Незабавно го изключете 
от мрежата;

• Уредът и особено аксесоарите към него да се съхраняват на място, 
недостъпно за деца, тъй като съдържат дребни части, които могат да 
бъдат погълнати;

• Не дърпайте захранващия кабел, за да извадите щепсела от контакта;

• Захранващият кабел не бива да се допира до горещи или нагреваеми 
повърхности;

• Съхранявайте и използвайте уреда на закрито, далеч от източници на 
топлина. След употреба се препоръчва уредът да се съхранява на защите-
но от прах и пряка слънчева светлина място.

5. Ако уредът не работи, вижте раздела „АЛГОРИТЪМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ“. 

6. Не поставяйте чужди тела в отворите на уреда.

7. Уредът не е предназначен за употреба на открито. 

8. Нито една от електрическите или механичните части не е предназначе-
на да бъде ремонтирана от крайните потребители. Не разглобявайте уреда 
самостоятелно. За ремонт търсете само оторизираните сервизни центрове, 
посочени на сайта www.littledoctor.sg 

9. Този уред е предназначен за използване само за целите, за които е 
проектиран, и които са описани в това Ръководство. Затова той следва да 
се използва като система за аерозолна терапия. Всяка употреба, различна 
от тази, за която е предназначен уредът, се счита за неподходяща и 
следователно опасна; производителят не може да носи отговорност за 
вреди, причинени от неправилни, грешни и/или необосновани действия, 
или ако уредът се използва в електрически инсталации, които не отговарят 
на действащите разпоредби;

10. Уредът изисква специални предпазни мерки по отношение на 
електромагнитната съвместимост и трябва да бъде монтиран и използван 
съгласно информацията, посочена в раздел „ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРО-
МАГНИТНАТА СЪВМЕСТИМОСТ“. 

11. Съхранявайте аксесоарите на уреда на място, недостъпно за деца. 
Деца и хора с обучителни затруднения или липса на необходимите умения 
трябва да използват уреда само под строгото наблюдение на напълно 
дееспособни възрастни, които са прочели внимателно настоящото Ръко-
водство. 

12. Използвайте само аксесоари, които са предназначени за LD-250U и са 
описани в това Ръководство.

13. Частите на уреда, които са в контакт с пациента, като маски, мундщуци 
или накрайници за нос отговарят на изискванията на стандарт ISO 10993-1 
и не предизвикват алергични реакции или дразнене на кожата.

14. Уредът и неговите части са биосъвместими в съответствие с изисква-
нията на стандарта EN 60601-1.

15. За употреба на уреда не се изискват допълнителни инструкции, 
различни от посочените в това Ръководство.

16. Използването на уреда в условия, различни от посочените в това Ръ-
ководство, може сериозно да застраши безопасността на уреда и неговите 
технически характеристики;

17. Частите на уреда, използвани за лекарствени вещества, са изработени 
от високостабилни термопластични полимери, устойчиви на химикали. 
Тези материали са тествани с лекарства, често използвани за инхала-
торна терапия (салбутамол, бекламетазон дипропионат, ацетилцистеин, 
будезонид, амброксол) без да е отбелязан ефект върху тях. Подобен ефект 
обаче не може да бъде напълно изключен, предвид разнообразието и 
постоянното развитие на използваните лекарства. Помнете:

• Старайте се да използвате лекарството възможно най-скоро след 
отваряне на опаковката;

• Избягвайте дългосрочното съхранение на лекарството в резервоара и 
почиствайте последния веднага след всяка употреба;

• Не използвайте лекарства в повредени опаковки

18. Не забравяйте:

• Начинът на инхалиране (през устата, с използване на мундщук или през 
носа с помощта на маска), продължителността (обикновено не повече от 
10-15 минути) и честотата, както и използваните инхалационни разтвори 
трябва да се определят от ВАШИЯ ЛЕКАР.

• Инхалацията с маска се прилага за инхалации на дете, което не може да 
използва мундщука.

• Инхалационните разтвори трябва да се приготвят при стерилни 
условия на база 0,9% натриев хлорид като разтворител. Не бива да се из-
ползва чешмяна или дори преварена вода. Съдовете, в които се приготвя 
разтворът, се дезинфекцират предварително чрез преваряване.

Внимание! Този уред не е предназначен за инхалационна анестезия и за 
изкуствена вентилация на белите дробове.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА УПОТРЕБА
Важно! Преди първо използване уредът трябва да се почисти изцяло, 
както е описано в точка 1 от раздела «Поддръжка, съхранение, ремонт и 
утилизиране».

1. Извадете инхалационната камера 
от основния блок на уреда, като я 
държите за издатините на капака на 
камерата (Фиг. 2a).

2. Напълнете резервоара с вода 
точно до маркера „WATER LEVEL“ на 
индикатора за ниво. Ако нивото на 
водата е по-малко от допустимото, 
датчикът няма да позволи включва-
нето на пиезоелектричния елемент, 
като при това ще свети червеният 
индикатор «  ».

3. Поставете инхалационната камера 
във вертикално положение 
върху маса. Отделете горната 
част на инхалационната камера от 
самата камера. За целта завъртете 
капака на инхалационната камерата 
обратно на часовниковата стрелка, 
така че маркерът  «  » да сочи 
към  « »(Фиг. 2b). Придръпвайки 
капака на инхалационната камера 
нагоре, я извадете.

4. Напълнете резервоара с инхалаци-
онен разтвор не повече от 12 ml и не 
по-малко от 2 ml. 

Внимание! Не включвайте уреда с 
празен резервоар за лекарства. Не на-
ливайте повече от 12 ml инхалационен 
разтвор в резервоара.

5. Затворете обратно капака на инхалационната камера, като го завърти-
те по посока на часовниковата стрелка, така че маркерът  «  » да сочи 
към  «  »(Фиг. 2c).

6. Поставете инхалационната камера обратно в основния блок на уреда.
7. Свържете към инхалационната камера тръбичката с маска или 

мундщук. Ако е необходимо, можете да удължите тръбичката, като я 
разтегнете или свържете двете тръбички с помощта на муфата.

Помнете, че увеличаването на дължината на инхалационните тръбички 
увеличава разхода на инхалационен разтвор.

Важно! Препоръчва се използване на индивидуален мундщук и/или маска 
за всеки пациент.

8.  Нагласете управляващите регулатори в изходни позиции:
- регулатор «  » в позиция “0”.
- регулатора на въздушния поток «  » “ в позиция «1»
9. Включете щепсела на захранването в контакта. 
10. Настанете се удобно до уреда. Сложете маската или поставете мундщу-

ка в устата си. УРЕДЪТ Е ГОТОВ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНХАЛАЦИЯТА.

Фиг. 2a

Фиг. 2c

Фиг. 2b
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Важно! За ефективно провеждане на инхалацията трябва да се успокоите, 
да се отпуснете и да седите с изправен гръб. 

Ако провеждате инхалацията в леглото, подложете възглавница под 
гърба си, така че гърбът ви да е възможно в най-изправено положение. 
Неудобната поза и неравномерното дишане могат да доведат до блокиране 
на част от белите дробове и някои части на дихателните пътища.
11. За започване на инхалацията завъртете регулатора « » по часовнико-

вата стрелка в позиция “1”, като зеленият индикатор «  » ще светне и 
устройството ще започне да произвежда аерозол.

12. В началото на инхалацията регулирайте с помощта на регулатор « » 
оптималната скорост на образуване на аерозол. Скоростта на образува-
не на аерозол и, следователно, скоростта на разхода на инхалационния 
разтвор зависи от вискозитета на използвания разтвор. Като пример в 
таблицата е показана зависимостта на времето за разход на разтвора 
от позицията на регулатора « »при използване на 0,9% натриев 
хлорид като инхалационен разтвор. 

Таблица „Зависимост на разхода на инхалационен разтвор от позицията на 
регулатор « » при използване на натриев хлорид 0,9% като инхалационен 
разтвор

Позиция 
на регулотора « »

Приблизително време на разход на инхалационния 
разтвор (обем 10 ml, остатък не повече от 1 ml, 

позиция на регулатора на въздушния поток – «2»), min

1 15

2 8

3 6

БЕЛЕЖКА 1: Ако използвате инхалатор за деца, твърде силният аерозолен 
поток може да затрудни дишането на детето. В този случай се препоръчва 
да се намали аерозолният поток чрез регулатора на въздушния поток «
», което ще увеличи времето за инхалация.  
БЕЛЕЖКА 2: При инхалация се допуска образуването на конденз под тялото 
на уреда. 
13. След употреба:
а) изключете уреда, поставяйки регулатора « »  в позиция “0”
б) извадете щепсела от контакта;
в) отделете инхалационната камера от основния блок, свалете горния 

капак на инхалационната камера и излейте остатъка от инхалационния 
разтвор; 

г) излейте водата от резервоара;
д) избършете уреда с мека кърпа и го оставете да изсъхне;
е) приберете уреда на сухо място, недостъпно за деца.

ПОДМЯНА НА РЕЗЕРВОАРА ЗА РАЗТВОРА

Преди всяка употреба проверявайте резервоара за разтвор. В случай на на-
рушение на цялостта, деформации или други повреди, сменете резервоара 
с нов. За подмяна на резервоара изпълнете следните действия:
1. Извадете инхалационната камера от основния блок (поз. 1 и 2 от раздел 

„ОСНОВНИ ЧАСТИ НА УРЕДА“).
2. Развийте долната част на инхалационната камера (поз. 1.6).
3. Първо извадете уплътнителя (поз. 1.4), а след това резервоара (поз. 1.5) 

от долната част на инхалационната камера.
4. Поставете новия резервоар в долната част на инхалационната камера и 

поставете уплътнителя отгоре. Уверете се, че резервоарът и уплътните-
лят прилепват плътно към направляващите.

5. Завийте долната част на инхалационната камера към средната част на 
камерата (поз. 1.3).

6. Поставете инхалационната камера в основния блок.

ПОДДРЪЖКА, СЪХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И УТИЛИЗИРАНЕ
Важно!
1. Редовно почиствайте уреда и всички аксесоари. Дезинфекцирайте аксе-

соарите на уреда след всяка употреба. Препоръчва се всички аксесоари 
на уреда да се обработват с търкане, оросяване, потапяне и накисване:

 а) В лечебни заведения с помощта на специализирани дезинфектанти. 
Мундщуците могат да бъдат преварявани за 10 минути или стерилизи-
рани в автоклав при температура до 150 °С. След обработка избършете 
всички части на уреда с мека кърпа до пълно подсушаване. 

 б) в домашни условия с 3-6-процентен разтвор на водороден пероксид. 
Време за дезинфекция – 30 минути. Начална температура на разтвора 
– 50 °C. Срок на годност на работния разтвор – 1 денонощие. Или с 3-6-

процентен разтвор на трапезен оцет. Разтворът се приготвя от 1 част от 
3-6% трапезен оцет и 3 части дестилирана вода. Направете достатъчно 
разтвор, за да потопите частите. Време за дезинфекция – 30 минути. Не 
използвайте повторно работни разтвори! След обработка изплакнете 
всички аксесоари на уреда под обилна струя гореща вода. Изсушете 
аксесоарите на въздух или попийте с мека, чиста кърпа без власинки. 

2. Тръбичките и маските не се обработват чрез кипене, автоклавиране или 
миене в съдомиялна машина!

3. Устройството трябва да бъде защитено от пряка слънчева светлина и 
удари.

4. Не съхранявайте и не използвайте устройството в непосредствена 
близост до нагреватели и открит пламък. 

5. Предпазвайте уреда от замърсяване.  
6. Не позволявайте уредът да влиза в контакт с агресивни разтвори.
7. Ако е необходим ремонт, го извършвайте само в специализирани 

сервизи.
8. Срокът на служба на резервоара за лекарства е 6 месеца от началото на 

експлоатацията му.  Производителят не определя специални условия за 
утилизация на продукта.

ГАРАНЦИЯ
Този уред има гаранционен срок от 36 месеца от датата на продажбата. 
Гаранцията не покрива консумативите (резервоари за инхалационен 
разтвор, маски, мундщуци, тръбички и др.). 
Производителят не носи отговорност за случайни или косвени вреди, въз-
никнали след модификация или ремонт на уреда, които не са извършени 
не в оторизирани сервизни центрове, или ако някой от компонентите на 
уреда е бил повреден в резултат на злополука или неправилна употреба. 
Всяка самостоятелна модификация/ремонт на уреда анулира гаранцията 
и производителят не гарантира по-нататъшно съответствие на уреда с из-
искванията на Директива MDD 93/42/ЕИО на (и последващите изменения) и 
нейните нормативни документи.
Гаранцията се оформя с издаване на гаранционна карта при закупуването 
на уреда. Адресите на сервизите, предоставящи гаранционно обслужване, 
са посочени на сайта www.littledoctor.sg.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел LD-250U

Тип ултразвуков

Консумирана мощност, не повече от 40 W

Производителност на получаване на аерозол 1.5 ml/min.*

Среден размер на аерозолните частици 
(ММАD)

1-5 μm*

Честота на ултразвука 1,7 MHz ± 10%

Температура на водата < 60 °C

Обем на резервоара за инхалационен разтвор 12 ml

Остатъчно количество инхалационен разтвор, не 
повече от

1 ml

Ниво на шума, не повече от 55 dB*

Продължителност на непрекъсната работа най-малко 20 минути

Време, необходимо за изстиване на уреда най-малко 40 минути

Електрозахранване: ~ 230 V 50 Hz

Степен на защита от токов удар Изделие тип BF

Условия за експлоатация на уреда: 
Температура на околната среда 
Влажност

от 10°C до 35°C  
до 85% Rh

Условия за съхранение и транспортиране: 
Температура на околната среда 
Влажност

-10°C до 40 °C  
до 95% Rh 

Тегло на уреда (без опаковката), не повече от 1,35 kg

Габаритни размери на електронния блок 193 mm x 105 mm x 178 mm

Година и месец на производство Посочени са върху корпуса на 
уреда в серийния номер във 
формат „АYYMM250XXXX“, където 
YY е годината, а MM – месецът на 
производство.

* – данни, получени от компанията Little Doctor International (S) Pte. Ltd.

ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

 Изделие тип BF

 Важно: Прочетете Ръководството за 
употреба

 Клас на защита II

 Изделието не е стерилно
  Сериен номер

 Съответствие с Директива 
93/42/ЕИО

 Производител
Условия на съхранение, 
транспортиране и 

експлоатация
 Представител за ЕС

Датата на редакцията на това Ръководство за употреба е показана на 
последната страница във формат EXXX/YYMM/NN, където YY е годината, 
MM е месецът на редакцията, а NN е номерът на редакцията.

АЛГОРИТЪМ ЗА ТЪРСЕНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

1 Проверете 
индикатора 
«  »

Не свети 1. Проверете дали 
електрическият щепсел е плътно 
включен към контакта

2. Проверете позицията на 
регулатора « ». Регулаторът 
не трябва да е в позиция „OFF“

3. Проверете и при необходимост 
сменете предпазителите 

Ако горните стъпки не са 
отстранили проблема, свържете 
се със СПЕЦИАЛИ-ЗИРАН 
РЕМОНТЕН СЕРВИЗ.

Горит Преминете към точка 2

2 Проверете 
индикатора 
«  »

Свети 1. Проверете поплавъка на 
датчика за ниво на водата

2. Долейте вода в резервоара до 
нивото „WATER LEVEL“

Не свети Преминете към точка 3

3 Проверете 
количеството 
инхалационен 
разтвор в 
инхалационната 
камера (повече 
от 1 ml).

Няма 
инхалационен 
разтвор или е 
много малко

Долейте инхалационен разтвор в 
инхалационната камера.

Инхалационният 
разтвор е 
достатъчно

Преминете към точка 4

4 Проверете 
състава на 
лекарствения 
разтвор.

Инхалационният 
разтвор съдържа 
един от изброените 
компоненти: 
етер, масла или 
суспендирани 
частици, 
включително 
отвари и настойки 
от билки.

Не се допуска използването 
на инхалационни разтвори, 
съдържащи етер, масла 
или суспендирани частици 
(суспензии), включително 
отвари и настойки от билки. 
Препоръчват се всички видове 
стандартни инхалационни 
разтвори в течна форма 
за инхалаторна терапия, 
произведени от фармацевтични 
компании.

Инхалационният 
разтвор НЕ 
съдържа етер, 
масла или 
суспендирани 
частици, 
включително 
отвари и настойки 
от билки.

Свържете се със СПЕЦИАЛИ-
ЗИРАН РЕМОНТЕН СЕРВИЗ.

Внимание! В инхалационната камера трябва да е поставен не повече от 1 
резервоар за инхалационен разтвор.
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