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ro  Instrucţiuni de utilizare
pentru utilizare acasă

1 IMPORTANT

Citiţi în întregime aceste instrucţiuni de utilizare. Păstraţi-le pentru consultare ulterioară. 
În cazul nerespectării instrucţiunilor de utilizare nu poate fi exclusă rănirea persoanelor 
sau avarierea produsului.
Aceste instrucţiuni de utilizare se adresează celor care utilizează aparatul acasă. Pentru 
personal de specialitate este disponibilă o broşură separată de instrucţiuni de utilizare, 
care poate fi descărcată de pe Internet la www.pari.de/en/Products (pe pagina produsu-
lui respectiv) sau poate fi obţinută la cerere în formă tipărită de la PARI GmbH.
Avertismentele privind siguranţa sunt clasificate în aceste instrucţiuni de utilizare în 
funcţie de gradul de periculozitate:
 – Cuvântul de semnal AVERTISMENT indică pericole care, fără luarea unor măsuri de 

precauţie, pot duce la răniri grave sau chiar deces.
 – Cuvântul de semnal ATENŢIE indică pericole care, fără luarea unor măsuri de preca-

uţie, pot duce la răniri uşoare sau pot afecta tratamentul.
 – Cuvântul de semnal NOTĂ indică măsuri generale de precauţie care trebuie respec-

tate în cursul manipulării aparatului pentru a evita avarierea acestuia.

AVERTISMENT

În cazul tratamentului bebeluşilor, copiilor şi persoanelor care necesită asistenţă 
trebuie respectate în fiecare caz următoarele:
 – Bebeluşii, copiii şi persoanele care necesită asistenţă pot inhala numai sub suprave-

gherea permanentă a unui adult. Numai astfel se poate asigura un tratament sigur şi 
eficient.
Aceste persoane deseori apreciază greşit pericolele care prezintă pericol de rănire.

 – Produsul conţine piese mărunte. Piesele mărunte pot să blocheze căile respiratorii, 
ducând la pericol de sufocare. Din acest motiv aveţi grijă să nu păstraţi produsul la 
îndemâna bebeluşilor şi copiilor mici.

ATENŢIE

 – VORTEX® poate fi dezinfectat conform descrierii din cap. 4 cel mult de 60 de ori. 
În cazul utilizării zilnice, înlocuiţi toate piesele accesoriului de inhalare după un an, 
deoarece materialul acestora poate suferi modificări cu trecerea timpului. Acest lucru 
poate afecta eficienţa tratamentului.

 – Utilizaţi numai medicamente prescrise de medic şi respectaţi indicaţiile de dozare 
date de medic, precum şi instrucţiunile de utilizare ale medicamentului de utilizat. În 
cazul în care în urma tratamentului starea de sănătate a pacientului se înrăută-
ţeşte, consultaţi imediat un medic.
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2 DESCRIEREA PRODUSULUI

2.1 Componente
Verificaţi dacă toate componentele din descrierea de mai jos sunt incluse în pachetul 
livrat. În cazul în care nu sunt prezente toate componentele, înştiinţaţi imediat distribui-
torul de la care aţi cumpărat VORTEX®.

(1) Cameră de inhalaţie (antistatică)

(2) Capac de protecţie

(3) Piesă pentru gură cu ventil de inspirare şi de expirare (3a)

(4) Inel de racordare albastru cu deschidere pentru piesa pentru gură a inhalatorului 
cu dozare (montat pe camera de inhalaţie)

(5) Mască bebe, respectiv mască pentru copii (Accesoriu suplimentar; la 
art. nr. 051G1000 nu este inclus în inventarul de livrare)

(6) Mască soft pentru adulţi (Accesoriu suplimentar; este inclus în inventarul de livrare 
numai la art. nr. 051G1060)

(7) Racord pentru mască (este inclus în inventarul de livrare numai la 
art. nr. 051G1060)
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2.2 Materiale utilizate

Policarbonat Cameră de inhalaţie, piesă pentru gură

Aluminiu Cameră de inhalaţie

Polipropilenă Mască bebe, mască pentru copii, mască soft pentru 
adulţi, racord pentru mască 

Polietilenă Capac de protecţie

Silicon Ventil de inspirare şi de expirare, inel de racordare

Elastomer termoplastic Mască bebe, mască pentru copii, mască pentru adulţi

Materialele utilizate în VORTEX® nu conţin latex.

2.3 Scopul pentru care a fost destinat
VORTEX® este un accesoriu de inhalare care se utilizează împreună cu medicamente 
sub formă de sprayuri, respectiv cu inhalatoarele cu dozare pentru tratarea bolilor căilor 
respiratorii. Datorită camerei din metal şi principiului de funcţionare de vârtej ciclonic asi-
gură o dozare constantă. Cu măştile corespunzătoare poate fi utilizat şi pentru bebeluşi 
şi copii.
Rolul VORTEX®:
 – reducerea la minim a greşelilor de coordonare în cursul utilizării inhalatoarelor cu 

dozare şi
 – evitarea depunerii unei cantităţi mari de medicament în zona gurii şi faringelui, pre-

cum şi a efectelor secundare nedorite legate de aceasta.
Inelul de racordare flexibil permite utilizarea aparatului cu toate inhalatoarele cu dozare 
uzuale.
Pentru un tratament corespunzător utilizaţi numai accesorii PARI.
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3 INHALARE

3.1 Pregătire

AVERTISMENT

Camera de inhalaţie a VORTEX® nefiind complet închisă, pot pătrunde în acesta 
obiecte mărunte care în cursul inhalării pot fi inhalate (pericol de sufocare). Din acest 
motiv verificaţi înaintea fiecărei utilizări ca VORTEX® să nu conţină obiecte străine.

ATENŢIE

Înainte de fiecare utilizare verificaţi ca aparatul VORTEX® să nu prezinte deteriorări. 
Înlocuiţi piesele sparte, deformate sau puternic decolorate. De asemenea, respectaţi 
următoarele instrucţiuni de asamblare. Aveţi grijă ca ventilul albastru de pe piesa pentru 
gură (3a) să fie în poziţia prezentată în figură (vezi secţiunea 4.2).
Piesele deteriorate, precum şi un accesoriu de inhalare montat greşit pot afecta funcţio-
narea accesoriului de inhalare şi prin aceasta, tratamentul.

•	 Îndepărtaţi capacul inhalatorului cu dozare.
•	 Agitaţi puternic inhalatorul cu dozare înainte de fiecare 

utilizare.

•	 Introduceţi piesa pentru gură a inhalatorului cu dozare în 
inelul de racordare de pe VORTEX®.

•	 Îndepărtaţi capacul de protecţie (2).

Rotiţi puţin capacul pentru a-l îndepărta mai uşor.

•	 Verificaţi pozi-
ţia corectă a 
 ventilului (3a).
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Utilizare cu mască bebe, respectiv mască pentru copii

•	 Montaţi masca bebe, respectiv masca pentru copii (5) 
direct pe piesa pentru gură.

Utilizare cu mască pentru adulţi

•	 Introduceţi racordul pentru mască (7) în deschiderea de 
pe masca soft pentru adulţi (6).

•	 Montaţi masca soft pentru adulţi cu racordul pentru 
mască pe piesa pentru gură a aparatului VORTEX®.

ATENŢIE

Înainte de fiecare utilizare verificaţi neapărat ca plăcuţa albas-
tră a ventilului de pe masca soft pentru adulţi să fie împinsă 
în afară. În cazul în care plăcuţa ventilului este căzută spre 
interior, în cursul utilizării se poate întâmpla ca medicamentul 
să fie subdozat. 

3.2 Efectuarea inhalării

ATENŢIE

Înainte de inhalare verificaţi ca toate piesele să fie conectate ferm între ele. În caz con-
trar medicamentul poate fi subdozat.

•	 Prindeţi piesa pentru gură a VORTEX® între dinţi şi 
cuprindeţi-o cu buzele.
Alternativ, aşezaţi VORTEX® cu mască cu grijă pe faţa 
pacientului. Masca trebuie să acopere gura şi nasul.
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•	 Acţionaţi inhalatorul cu dozare în timp ce începeţi să 
inspiraţi adânc şi lent.

•	 Ţineţi-vă puţin respiraţia.
•	 Apoi expiraţi lent în piesa pentru gură.

În cazul bebeluşilor şi copiilor mici care inhalează 
prin mască, pentru o manevrare mai uşoară se reco-
mandă pornirea aerosolului cu dozare cu puţin timp 
înainte de aşezarea măştii pe faţa copilului.

ATENŢIE

Copii sub 18 luni trebuie să inspire de 4-6 ori, iar cei mai mari de 18 luni de 2-4 ori. În 
caz contrar medicamentul poate fi subdozat.

În cazul adulţilor este suficientă o singură inspirare pentru a inhala medica-
mentul din VORTEX®.
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4 CURĂŢARE ŞI DEZINFECTARE

Curăţaţi VORTEX® înainte de prima utilizare. Aveţi grijă ca VORTEX® să fie curăţat în 
mod regulat imediat după utilizare, în special în cazul murdăririi vizibile.
În cazul bolilor infecţioase şi în cazul apartenenţei la o grupă de mare risc (de ex. paci-
enţi cu mucoviscidoză) interesaţi-vă la medicul sau farmacistul dumneavoastră privind 
măsurile suplimentare de igienă recomandate.

4.1 Pregătire
•	 Demontaţi inelul de racordare şi, în caz că s-a  

folosit, masca împreună după caz cu racordul pentru 
mască (nu demontaţi piesa pentru gură şi capacul de 
protecţie!).

4.2 Curăţare
•	 Curăţaţi temeinic toate piesele cu apă potabilă caldă de la robinet şi detergent de 

spălat vase.
•	 Apoi clătiţi temeinic toate piesele sub apă caldă curentă.

•	 În caz de nevoie împin-
geţi ventilul (3a) cu 
grijă în poziţia iniţială 
cu ajutorul unui jet de 
apă de la robinet, după 
care scuturaţi pentru 
îndepărtarea apei.
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4.3 Dezinfectare
Dezinfectaţi VORTEX® şi accesoriile utilizate după curăţare (numai un aparat VORTEX® 
curăţat poate fi dezinfectat eficient).
În apă clocotită
•	 Ţineţi piesele aparatului VORTEX® timp de cel puţin 5 minute în apă clocotită.Utilizaţi 

un vas curat şi apă potabilă proaspătă.
Dacă apa este foarte dură, calcarul din apă se poate depune pe piesele 
aparatului sub forma unui sediment de culoarea laptelui. Acest lucru poate fi 
evitat prin utilizarea apei dedurizate.

NOTĂ
Masa plastică se topeşte în contact cu fundul fierbinte al vasului. Din acest motiv, aveţi 
grijă ca nivelul apei în vas să fie suficient. Astfel evitaţi deteriorarea pieselor aparatu-
lui.

Cu un aparat pentru dezinfectarea termică a biberoanelor, disponibil în comerţ  
(nu în cuptorul cu microunde)
Durata dezinfectării trebuie să fie de cel puţin 15 minute. Cu privire la modul de efectu-
are a dezinfectării şi cantitatea de apă necesară, respectaţi neapărat instrucţiunile de 
utilizare ale aparatului de dezinfectare utilizat. Aveţi grijă ca aparatul să fie întotdeauna 
curat şi în stare perfectă de funcţionare.

ATENŢIE

Un mediu umed favorizează contaminarea bacterială. Din acest motiv, scoateţi piesele 
aparatului din vasul în care au fost dezinfectate, respectiv din aparatul de dezinfectare 
imediat după terminarea dezinfectării. Uscaţi piesele conform capitolului 4.4. Uscarea 
completă reduce pericolul de infecţii.

4.4 Uscare şi depozitare
•	 Uscaţi complet VORTEX® şi accesoriile utilizate. Datorită proprietăţilor antistatice ale 

VORTEX®, acesta poate fi uscat prin ştergere cu un ştergar de bucătărie curat.

•	 Montaţi capacul de protecţie.

Capacul de protecţie previne deteriorarea piesei 
pentru gură a aparatului VORTEX® în cursul trans-
portului şi depozitării.

•	 Montaţi inelul de racordare în camera de inhalaţie.
•	 Păstraţi aparatul VORTEX® şi accesoriile utilizate în 

siguranţă, într-un loc uscat, fără praf.
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5 DIVERSE

5.1 Eliminare
Aparatul VORTEX®, împreună cu accesoriile acestuia, poate fi eliminat cu deşeurile 
casnice, dacă nu există alte reguli de eliminare specifice ţării.

5.2 Informaţii de contact
Pentru informaţii de orice fel despre produs, în cazul întrebărilor privind manipularea 
aparatului sau în caz de probleme adresaţi-vă Centrului Service:
Tel.: +49 (0)8151-279 279 (în limba germană)
 +49 (0)8151-279 220 (internaţional)

6 PIESE DE SCHIMB ŞI ACCESORII

Descriere Art. nr.
Piesă pentru gură VORTEX® cu ventil 051B0100

Inel de racordare VORTEX® pentru inhalator cu dozare 051E5004

Mască bebe VORTEX® „buburuză”, 0–2 ani 041G0712

Mască pentru copii VORTEX® „broscuţă”, peste 2 ani 041G0713

Mască pentru adulţi soft VORTEX® inclusiv racord pentru mască 051G0740

Informaţie actualizată în: aprilie 2012



 PARI GmbH 
Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany 

Tel.: +49 (0)8151-279 0 • Fax: +49 (0)8151-279 101 
E-Mail: info@pari.de • www.pari.de ©
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