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a. Jednostka główna 
b. Komora na leki z siatką 

c. Maska dla dzieci (S) 
d. Maska dla dorosłych (L) 

e. Łącznik maski 
f. Ustnik 

g. Nasadka nosowa 

h. Futerał do przenoszenia EVO  
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i. Uniwersalny zasilacz DC 100-240V/50-60 Hz  
l. Podręcznik 

 
 

OPIS CZĘŚCI 

 

 

 
 

 
1) Komora na leki 

2) Element siatki wibracyjnej 

3) Elektrody do zasilania siatki 
4) Jednostka główna 

5) Przełącznik WŁ/WYŁ 
6) Wskaźnik LED rozładowanego akumulatora 

6) Wskaźnik LED pracy 

7) Przycisk do wyjmowania komory na leki 
8) Złącze zasilania AC z osłoną przeciwbryzgową 

9) Wskaźnik LED stanu ładowania akumulatora (żółty lub zielony) 
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Ostrzeżenie: Możliwe jest zadławienie się w wyniku połknięcia małych części i akumulatorów przez 

dzieci lub zwierzęta domowe, prosimy o przechowywanie małych części i akumulatorów w 

miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych. 

 

 

 

  PL _______________________  od strony  22 
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KIWI Plus to urządzenie do aerozoloterapii pracujące w technologii MESH nowej generacji. Zasada nebulizacji, na 

której się opiera, łączy w jednym urządzeniu najlepsze cechy technologii sprężarkowej (szybka i skuteczna 
nebulizacja każdego rodzaju leku) i technologii ultradźwiękowej (absolutna cisza i podwójne zasilanie, 

akumulatorowe lub przy podłączeniu do sieci zasilającej), co czyni go idealnym do wszelkiego rodzaju zastosowań u 

dorosłych i dzieci, zarówno w opiece domowej, jak i w nagłych przypadkach, podczas podróży lub w plenerze. Do 
tego dochodzą cechy konstrukcyjno-eksploatacyjne opracowane w fazie projektowej i unikalne w swoim rodzaju. 

Nebulizator i komora na leki wykonane są z PC (poliwęglanu), materiału gwarantującego wysoką odporność. Ponad 
200 minut pracy autonomicznej dzięki wewnętrznemu akumulatorowi litowo-jonowemu oraz specjalna konstrukcja 

komory nebulizacyjnej, która zapewnia maksymalną skuteczność terapeutyczną poprzez zmniejszenie objętości 

nienebulizowanego leku do mniej niż 0,1 ml (najniższa deklarowana na rynku). Technologia MESH została w tym 
urządzeniu maksymalnie zoptymalizowana, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie szczególnie wysokich i 

efektywnych parametrów nebulizacji z 93% frakcji respirabilnej i MMAD 1,51µm. 
 

PRZESTROGA 

 

 
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PODRĘCZNIKIEM UŻYTKOWNIKA. 

  

PRZY PODAWANIU LEKU NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ LEKARZA. 

 

NIGDY NIE ROZKŁADAĆ URZĄDZENIA NA CZĘŚCI. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK 

INGERENCJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DYSTRYBUTOREM I/LUB POMOCĄ TECHNICZNĄ 

CA-MI. 

 

PRZED KAŻDYM UŻYCIEM WYJĄĆ URZĄDZENIE Z FUTERAŁU DO PRZENOSZENIA. 

 

 

OSTRZEŻENIA OGÓLNE 

 

1. Po otwarciu opakowania należy sprawdzić integralność urządzenia i zasilacza, zwracając szczególną uwagę na 
ewentualne uszkodzenia części plastikowych, które mogą spowodować dostęp do części wewnętrznych 

znajdujących się pod napięciem, oraz na pęknięcia i/lub oderwania zasilacza i jego kabla zasilającego. W takich 

przypadkach nie wolno podłączać wtyczki do gniazdka elektrycznego. Przed każdym użyciem należy 

zawsze wykonać te sprawdzenia. 

2. Przed podłączeniem urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy dane elektryczne podane na tabliczce 
znamionowej zasilacza oraz typ użytej wtyczki odpowiadają danym sieci elektrycznej, do której urządzenie ma 

być podłączone. 
3. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa wskazanych dla urządzeń elektrycznych, a w szczególności: 

- Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostarczonych przez 

producenta. Należy stosować wyłącznie oryginalne zasilacze typu określonego w niniejszym podręczniku.  
- NIE WRZUCAĆ DO OGNIA ANI NIE UMIESZCZAĆ W POBLIŻU PŁOMIENI LUB ŹRÓDEŁ 

CIEPŁA. URZĄDZENIE MOŻE EKSPLODOWAĆ. 
- Nigdy nie zanurzać urządzenia i zasilacza w wodzie; 

- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przypadkowego spadnięcia lub 
przegrzania urządzenia i zasilacza; 

- Nie używać urządzenia w środowisku, w którym występują łatwopalne mieszaniny anestetyczne z 

powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu; 
- Nie używać urządzenia w systemach anestezjologicznych i wentylacji płuc; 

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami i zawsze unikać kontaktu z płynami; 
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- Korzystanie z niniejszego urządzenia przez dzieci i/lub osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo 
wymaga stałego, ścisłego nadzoru osoby dorosłej o pełnych zdolnościach umysłowych; 

- Nie pozostawiać urządzenia włączonego i/lub podłączonego do gniazdka elektrycznego, gdy nie jest 
używane; 

- Nie ciągnąć za przewód zasilający zasilacza, aby go odłączyć, ale przytrzymać go palcami, aby wyciągnąć go 

z gniazda sieciowego; 
- Urządzenie i wszystkie jego części należy przechowywać i użytkować w otoczeniu chronionym przed 

czynnikami atmosferycznymi i z dala od źródeł ciepła. Po każdym użyciu zaleca się przechowywanie 
urządzenia w futerale do przenoszenia chroniąc je przed kurzem i światłem słonecznym; 

- Ogólnie rzecz biorąc, nie zaleca się stosowania prostych lub wielokrotnych adapterów wtyczkowych i/lub 

przedłużaczy. Jeśli ich użycie jest niezbędne, należy stosować rodzaje zgodne z normami bezpieczeństwa, 
uważając, aby nie przekroczyć maksymalnych wartości granicznych zasilania, które są podane na adapterach 

i przedłużaczach. 
4. W celu dokonania naprawy należy kontaktować się wyłącznie z działem serwisu technicznego producenta lub 

autoryzowanym przez niego centrum serwisowym i wymagać stosowania oryginalnych części zamiennych. 

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zagrażać bezpieczeństwu urządzenia .                                         
5. Niniejsze urządzenie musi być używane wyłącznie do celów, do których zostało przeznaczone i w sposób 

opisany w niniejszym podręczniku. Z tego względu musi być ono stosowane jako system do terapii 

aerozolowej. Każde użycie inne niż to, do którego urządzenie jest przeznaczone, jest uważane za niewłaściwe, a 

zatem niebezpieczne i ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane 

niewłaściwym, niepoprawnym i/lub nierozsądnym użyciem lub podłączeniem do instalacji elektrycznej, która 
nie spełnia aktualnych norm bezpieczeństwa. 

6. Urządzenie medyczne wymaga specjalnych środków ostrożności w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej i musi być instalowane i używane zgodnie z informacjami zawartymi w dołączonych 

dokumentach: urządzenie KIWI Plus musi być instalowane i używane z dala od przenośnych urządzeń 

komunikacyjnych RF (telefony komórkowe, radiotelefony, itp.), które mogłyby mieć wpływ na samo 
urządzenie. 

7. Dzieci i osoby niesamodzielne muszą zawsze korzystać z urządzenia medycznego pod ścisłym nadzorem osoby 
dorosłej o pełnych zdolnościach umysłowych. 
Nie pozostawiać urządzenia i jego akcesoriów bez nadzoru w miejscach dostępnych dla osób 

niepełnoletnich i/lub niepełnosprawnych. 
8. Nie pozostawiać zasilacza bez nadzoru w miejscach dostępnych dla dzieci i/lub osób nie będących w pełni 

władz umysłowych, ponieważ mogą one udusić się przewodem elektrycznym. 
9. Wyrób medyczny może mieć kontakt z pacjentem poprzez nebulizator / maskę / ustnik /  nasadkę nosową, z 

których wszystkie spełniają wymagania normy ISO 10993-1, więc nie mogą wystąpić reakcje alergiczne lub 

podrażnienia skóry. 
10. Produkt i jego części są biokompatybilne zgodnie z wymaganiami normy EN 60601-1. 

11. Obsługa urządzenia jest bardzo prosta i dlatego nie są wymagane żadne inne środki ostrożności poza tymi, które 
są wskazane w poniższym podręczniku użytkownika. 

12. UWAGA: Nie modyfikować niniejszego urządzenia bez autoryzacji producenta. Żadne części elektryczne i/lub 

mechaniczne zawarte w urządzeniu nie są przeznaczone do samodzielnej naprawy przez użytkownika. 
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może zagrażać bezpieczeństwu urządzenia, a tym samym jego 

użytkowania. 
13. Używanie urządzenia w warunkach środowiskowych innych niż wskazane w niniejszym podręczniku może 

mieć wpływ na bezpieczeństwo i działanie urządzenia. 
14. Materiały mające kontakt z lekami to termoplastyczne polimery o wysokiej stabilności i odporności chemicznej 

szeroko stosowane w medycynie. Nie jest jednak możliwe, biorąc pod uwagę różnorodność i stały rozwój 

stosowanych leków, wykluczenie interakcji, dlatego sugeruje się, aby: 
- Lek należy zawsze zażywać tak szybko, jak to możliwe po jego otwarciu. 

- Należy zawsze unikać długotrwałego kontaktu leku z odpowiednim zbiorniczkiem z tacką (komora Mesh) i 
po każdym zastosowaniu natychmiast wykonywać procedury czyszczenia. 
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- W przypadku wystąpienia anomalii (np. zeszklenia lub pęknięć) w komorze na leki, nie należy wprowadzać 
roztworu i nie wdychać go. Skontaktować się z serwisem technicznym podając sposób użycia i rodzaj 

stosowanego leku. 
15. Należy pamiętać, aby: 

- Nie używać produktu do nebulizacji płynów/substancji, które nie są lekami przepisanymi przez lekarza . 

- Przeprowadzić aerozoloterapię zgodnie z metodami, dawkami i kombinacjami wskazanymi przez lekarza 
specjalistę, używając wyłącznie akcesoriów wskazanych przez niego zgodnie z chorobą, która ma być 

leczona. 
 

 

  

Nie upuszczać ani nie narażać urządzenia głównego i/lub komory na leki na silne wstrząsy. Mogą 

one ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu lub spowodować zagrożenie porażeniem prądem 

elektrycznym. 

 

 
Producent i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, jeśli 

w urządzeniu dokonano jakichkolwiek nieautoryzowanych modyfikacji, napraw i/lub ingerencji 

technicznych lub jeśli jakakolwiek jego część została uszkodzona w wyniku wypadku, 

niewłaściwego i/lub niepoprawnego wykorzystania. 

 
Każda, nawet minimalna, nieautoryzowana ingerencja w urządzenie powoduje natychmiastowe 

unieważnienie gwarancji i w żadnym wypadku nie gwarantuje zgodności z wymaganiami 

technicznymi i bezpieczeństwa dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz powiązanymi normami odniesienia 

 

 

Nie wolno czyścić siatki wacikami, szczotkami lub podobnymi przedmiotami! Nigdy nie wolno 

dotykać siatki! Należy przestrzegać wyłącznie wskazówek dotyczących czyszczenia zawartych w 

podręczniku.
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PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE 

 
Przy pierwszym użyciu urządzenia, a także zawsze po dłuższym okresie nieużywania, zalecamy przed 

wszystkim zdezynfekować komorę nebulizacyjną oraz akcesoria maski i ustnika, aby uniknąć 

rozprzestrzeniania się i/lub zakażenia bakteryjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w 
rozdziale Czyszczenie i dezynfekcja niniejszego podręcznika, a następnie wykonać czynności opisane 

poniżej. 
 

NIE WPROWADZAĆ I NIE NEBULIZOWAĆ w niniejszym urządzeniu substancji innych niż leki lub 

wyroby medyczneleki przeznaczone do rozpylania w postaci aerozolu. NIE STOSOWAĆ Z 

WYROBAMI MEDYCZNYMI i/lub gęstymi roztworami zawierającymi czysty lub wysokoprocentowy 

kwas hialuronowy, olejki eteryczne, substancje zapachowe itp. lub obciążonymi osadami (np.: czysta 

woda termalna), które mogą zablokować lub uszkodzić urządzenie. Używanie czystych roztworów 

hipertonicznych (np. wody morskiej) może spowodować zablokowanie urządzenia, jeśli nie zostanie 

ono prawidłowo oczyszczone bezpośrednio po każdym użyciu. 

 

 

1 - WPROWADZANIE LEKÓW 

  

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Rys. A Rys. B Rys. C 
 

A) Otworzyć pokrywę komory na leki, zwalniając palcami dźwignię zabezpieczającą. 

 
B) Wprowadzić przepisany lek(i) zgodnie z zaleceniami lekarza i producenta.  

UWAGA: Komora na leki wyposażona jest w wyskalowaną podziałkę, która wskazuje maksymalną objętość leku, 
jaką można wprowadzić dla każdego zastosowania. Objętość ta wynosi 8 ml (8 cc). Pomimo, że maksymalna 

pojemność komory pozwala na wprowadzenie do 12 ml leku, zaleca się nie przekraczać maksymalnej wartości 8 ml 

wskazanej na podziałce. 
 

C) Zamknąć pokrywę komory na leki, upewniając się, że dźwignia zabezpieczająca jest prawidłowo zatrzaśnięta. 
 

Nie rozlewać leków/płynów na jednostkę główną. Jeśli tak się stanie, należy ją wytrzeć i natychmiast usunąć 
za pomocą gazika. Używanie urządzenia w stanie mokrym może spowodować nieprawidłowe 

działanie/uszkodzenie lub porażenie prądem. 

 
Na obwodzie przylgi pokrywy komory znajduje się w swoim gnieździe okrągła przezroczysta uszczelka, 

której nigdy nie wolno zdejmować, nawet podczas czyszczenia. Zawsze należy sprawdzić jej obecność, a w 
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razie przypadkowej utraty nie używać produktu, aby uniknąć rozlania i wycieku leku. W przypadku utraty 
uszczelki konieczna jest wymiana komory nebulizacyjnej. 

 
 

 

2 – PRZYGOTOWANIE WYROBU 

 

Po wprowadzeniu leku do właściwej komory należy wykonać następujące czynności: 
 

A) Podłączyć komorę na leki do jednostki głównej, przesuwając ją po odpowiednich prowadnicach, aż do usłyszenia 

wyraźnego „kliknięcia” oznaczającego prawidłowe ustawienie.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nebulizacja nie rozpocznie się, jeśli komora na leki nie jest prawidłowo przyłączona. W takim przypadku, po 
naciśnięciu przycisku ON/OFF, elektroniczny układ sterujący, w który wyposażone jest urządzenie, aktywuje na kilka 

sekund miganie NIEBIESKIEGO podświetlenia samego przycisku, które po stwierdzeniu braku prawidłowego 
połączenia automatycznie się wyłączy. W przypadku poprawnego połączenia, po naciśnięciu przycisku ON/OFF, 

zaświeci się NIEBIESKIE światełko przycisku migając powoli (cykl 4 sekundowy) i stale aż do zakończenia terapii i 

wyłączenia urządzenia. 
 

B). Podłączyć do wyrobu akcesoria wskazane przez lekarza dla danej terapii. Należy uważać, aby używać maski w 
odpowiednim rozmiarze w zależności od pacjenta (L dla dorosłych i S dla dzieci), aby zapewnić maksymalny komfort 

i skuteczność leczenia. 
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3 – ZASILACZ URZĄDZENIA 

 

KIWI Plus wyposażony jest w elektroniczny układ kontroli zasilania, który pozwala na pracę zarówno po 
podłączeniu do zasilania sieciowego za pomocą zasilacza z użyciem dołączonego kabla USB, jak i z wykorzystaniem 

wewnętrznych akumulatorów litowych (oryginalne zasilanie podstawowe). Elektroniczne układ kontroli wyrobu 

automatycznie identyfikuje dostępne źródło energii elektrycznej i gdy urządzenie jest podłączone do sieci za pomocą 
specjalnego zasilacza, korzysta z tego źródła, nawet jeśli wewnątrz znajdują się naładowane akumulatory, tak aby 

uniknąć zużycia tych ostatnich. 
  

3.1 Praca z zasilaczem  

Dla bezpieczeństwa urządzenia i jego użytkownika ważne jest, aby używać wyłącznie oryginalnego zasilacza dostarczonego 
jako wyposażenie dodatkowe przez producenta. Zabronione jest również stosowanie zasilaczy o równoważnych danych 

znamionowych, ale nie oryginalnego typu wskazanego w niniejszym dokumencie, ponieważ nie jest to równoznaczne z 

zapewnieniem jednakowego bezpieczeństwa i funkcjonowania. 

 

Oryginalne modele zasilaczy:  

Shenzhen HuoniuTecnology Co., Ltd. - HNEL050100WE,  Wejście: 100÷240V~, 0.2 AMax, 50/60Hz, Wyjście: 5V , 1A 

Shenzhen HuoniuTecnology Co., Ltd. - HNBI050100WE,  Wejście: 100÷240V~, 0.2 AMax, 50/60Hz, Wyjście: 5V , 1A 

Shanghai Sucheng Electronic Co., Ltd. - SC06W-0501000V,  Wejście: 100÷240V~, 0.15 AMax, 50/60Hz, Wyjście: 5V , 

1A 

 
 

A) Złącze DC znajduje się w dolnej części urządzenia. 
Zwolnić zieloną pokrywę ochronną, jak pokazano na rysunku, 

i włożyć wtyczkę zasilacza. 

 
B) Podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego po 

upewnieniu się, że zastosowany typ wtyczki jest odpowiedni. 
Dostarczony oryginalny zasilacz jest zasilaczem 

uniwersalnym, dlatego nadaje się do stosowania niezależnie od 

dostępnego niskiego napięcia sieciowego. 
 

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, przegrzania, upuszczenia i/lub przypadkowego uszkodzenia, 

zaleca się odłączenie zasilacza od gniazdka sieciowego natychmiast po zakończeniu korzystania z 

urządzenia. Nie należy pozostawiać zasilacza podłączonego do gniazdka elektrycznego przez dłuższy 

czas. 

 

Nie zdejmować i zawsze zamykać pokrywę ochronną (zieloną) złącza na spodzie, gdy nie jest 

używany zasilacz. Zawsze ostrożnie odłączać zasilanie od urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń, które 

mogłyby zagrozić jego działaniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku 

przedostania się cieczy lub mechanicznego pęknięcia złącza. 

 

NIE ZAPOMINAĆ O WYŁĄCZENIU PRODUKTU po zakończeniu jego stosowania. Urządzenie 

NIE WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE po zużyciu się leku, który jest poddawany nebulizacji. 

Urządzenie ZAWSZE wyłączy się automatycznie po 20 minutach ciągłej pracy. 
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3.2 Praca z wewnętrznymi akumulatorami 

Wewnętrzny akumulator litowy tego urządzenia jest ładowalny i niewymienialny przez użytkownika, co pozwala na 

pracę urządzenia nawet wtedy, gdy nie jest dostępne zasilanie sieciowe. Po pełnym naładowaniu, wewnętrzny 
akumulator zapewnia do 220 minut ciągłej pracy urządzenia. Po pełnym cyklu ładowania, akumulator może zasilać 

urządzenie do 28 pełnych terapii nebulizacyjnych (1 terapia = 1 całkowita nebulizacja 2,5 ml NaCl 0,9%). 

 
Akumulator jest objęty gwarancją na 300 pełnych cykli ładowania (zatem okres użytkowania akumulatora, 

używanego i ładowanego w najlepszych warunkach, odpowiada minimum 1100 godzinom pracy). 
 

WAŻNE: Akumulatory w tym urządzeniu zostały wstępnie naładowane przez producenta i urządzenie może być 

natychmiast używane przez użytkownika. Jeśli natomiast przy pierwszym włączeniu urządzenia od razu sygnalizuje 
ono niski poziom naładowania akumulatorów (szybko migająca niebieskie światełko), należy jak najszybciej 

przystąpić do wykonania pełnego cyklu ładowania. 
 

3.2.1 Ładowanie wewnętrznego akumulatora 

A) Gdy baterie są rozładowane (szybko migające NIEBIESKIE światełko na przednim panelu wyrobu), należy 
podłączyć urządzenie do zasilacza DC i umieścić je poziomo na płaskiej, stabilnej powierzchni z dala od źródeł 

ciepła. Następnie należy podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego, aby rozpocząć cykl ładowania . 
 

B) Po podłączeniu zasilacza do gniazdka sieciowego, w dolnej części urządzenia zapali się ŻÓŁTE światełko 

oznaczające, że cykl ładowania rozpoczął się prawidłowo. Po zakończeniu cyklu ładowania (akumulator w pełni 
naładowany) żółta kontrolka zostanie zastąpiona kontrolką ZIELONĄ. Czas ładowania zmienia się w zależności od 

początkowego stanu naładowania akumulatora. Przy w pełni rozładowanych akumulatorach, czas pełnego ładowania 
trwa około 4 godzin (100% naładowania). 

 

C) Cykl ładowania akumulatora zostanie przerwany, jeżeli podczas cyklu ładowania urządzenie zostanie włączone w 
celu przeprowadzenia terapii (nebulizacji). Nie należy przerywać ładowania akumulatora, chyba że jest to pilnie 

potrzebne. 
 

WAŻNE WSKAZÓWKI OGÓLNE: 

  
ZAWSZE NALEŻY DOŁADOWAĆ AKUMULATOR W CIĄGU 1 MIESIĄCA OD 

AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA Z POWODU NISKIEGO POZIOMU NAŁADOWANIA. 

JEŻELI AKUMULATOR POZOSTANIE CAŁKOWICIE ROZŁADOWANY PRZEZ OKRES 

DŁUŻSZY NIŻ MIESIĄC, MOŻE ULEC CZĘŚCIOWEMU LUB CAŁKOWITEMU 

USZKODZENIU. 

 

AKUMULATOR MOŻE BYĆ ŁADOWANY MAKSYMALNIE 300 RAZY, AŻ DO PEŁNEGO 

OSIĄGNIĘCIA SWOICH PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH. PRZY PRAWIDŁOWEJ 

KONSERWACJI I UŻYTKOWANIU MOŻLIWE SĄ KOLEJNE DOŁADOWANIA 

AKUMULATORA, ALE W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW JEGO OGÓLNEJ 

INTEGRALNOŚCI, MOGĄ ONE ZAPEWNIĆ MNIEJSZĄ AUTONOMIĘ UŻYTKOWANIA. PO 

WYCZERPANIU SIĘ AKUMULATORA URZĄDZENIE MOŻE PRACOWAĆ WYŁĄCZNIE Z 

ZASILACZEM. 

 
WAŻNE: W celu zapewnienia dłuższej żywotności i optymalnego wykorzystania możliwości 

akumulatora, zaleca się nie przeprowadzać częściowych ładowań i ładować wewnętrzny akumulator 

tylko wtedy, gdy jest on rozładowany (szybkie miganie przedniej NIEBIESKIEJ diody LED i/lub 

nastąpi automatyczne wyłączenie w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora). 
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4 – UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 

 

Po odpowiednim przygotowaniu, urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu, właściwie wystarczy nacisnąć przycisk 
zasilania ON/OFF z przodu, aby je włączyć lub wyłączyć. 

 

 
Po naciśnięciu przycisku włączy się jego niebieskie 

podświetlenie i zacznie wydobywać się rozpylana mgiełka 
leku. 

 

 
 

Po zakończeniu terapii, gdy nie jest już więcj widoczny 
rozpylony lek, należy ponownie nacisnąć przycisk 

ON/OFF, aby wyłączyć wyrób. 

 
               

 
               

 

WAŻNE: Urządzenie może być używane w sposób ciągły, należy jednak pamiętać, że jest wyposażone w funkcję 

zabezpieczającą przed nieumyślnym włączeniem lub nieudanym wyłączeniem, funkcję, która po 20 ciągłych 

minutach pracy (bez wyłączenia) automatycznie wyłącza urządzenie 
 

UWAGA: Podczas użytkowania urządzenie musi być trzymane w pozycji pionowej lub pochylonej w kierunku 

pacjenta. Urządzenie może pracować pochylone do przodu do 90°, ale jeśli jest pochylone do tyłu (tj. w kierunku 
przeciwnym niż w stronę pacjenta), lek nie będzie mógł dotrzeć do siatki nebulizacyjnej, co spowoduje przerwanie 

przepływu rozpylanego leku. 
 

Aby zapobiec zatkaniu i/lub uszkodzeniu siatki, wyrób powinien być eksploatowany aż do 

całkowitego wyczerpania środka leczniczego (do całkowitego ustania wypływu mgiełki). Jeśli 

terapia zostanie przerwana przed wyczerpaniem zawartości komory, należy przystąpić do 

całkowitego opróżnienia komory. W obu przypadkach należy dobrze wypłukać komorę na leki pod letnią 

bieżącą wodą (strumień o niskim ciśnieniu, aby uniknąć uszkodzenia elementu MESH) i wprowadzić kilka 

kropel wody zdemineralizowanej. Ponownie połączyć komorę z urządzeniem i włączyć urządzenie na 

niezbędny czas (kilka sekund) w celu usunięcia ostatnich pozostałości. Gdy mgiełka już się nie wydobywa, 

należy wyłączyć wyrób i przystąpić do opisanych poniżej czynności czyszczenia. 

 

 

 

CZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU 

 

Procedura czyszczenia niniejszego wyrobu musi być przeprowadzana po każdym użyciu, nie tylko w celu utrzymania 
go w stanie higienicznym, ale również w celu zachowania jego sprawności i prawidłowego funkcjonowania . 

 
Zaniechanie czyszczenia lub nieprawidłowe czyszczenie komory na leki bezpośrednio po każdym 

użyciu może częściowo lub całkowicie zakłócić prawidłowe funkcjonowanie komory na leki i w 

konsekwencji spowodować konieczność jej wymiany.   
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PO KAŻDYM UŻYCIU NALEŻY POSTĘPOWAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 

 

Wykonać procedurę TRYB AUTOCZYSZCZENIA opisaną w nastepnym punkcie, a następnie wykonać 

czynności opisane poniżej: 

 

A) Po wyłączeniu urządzenia należy odłączyć zasilacz od gniazdka i od samego 
urządzenia, a następnie przechowywać go w suchym i bezpiecznym miejscu; 

 
B) Nacisnąć przycisk z tyłu urządzenia, aby zwolnić komorę na leki i wyjąć ją z wyrobu. 

 

C) Po umieszczeniu jednostki głównej w bezpiecznym miejscu (z dala od zlewów lub 
powierzchni, na których może dojść do kontaktu z płynami lub spadnięcia), otworzyć 

komorę nebulizacyjną i opróżnić ją z resztek leku; 
 

D) Oczyścić akcesoria i komorę wodą Przepłukać dokładnie 

metalową siatkę, gdy jest używana do nebulizacji szczególnie 
gęstych i wysoce lepkich leków, takich jak środki ułatwiające 

rozpuszczanie leków lub środki wykrztuśne, w celu usunięcia 
osadów leku, które często pozostają na siatce. 

 

W celu oczyszczenia i/lub usunięcia pozostałości i osadów można 

również zanurzyć komorę na leki, maski wraz z łącznikiem, nasadkę 

nosową wraz ustnikiem w roztworze wody i białego octu w proporcji 

1/1 na około 1 godzinę. 

 

 
 

 
 

NIE CZYŚCIĆ JEDNOSTKI GŁÓWNEJ WODĄ, UNIKAĆ KONTAKTU Z MOKRYMI POWIERZCHNIAMI I 

NARAŻENIA NA ZACHLAPANIE. 
NIE NALEŻY MYĆ URZĄDZENIA, JEGO CZĘŚCI ANI AKCESORIÓW W ZMYWARCE DO NACZYŃ.  

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA I AKCESORIÓW NIE NALEŻY UŻYWAĆ DETERGENTÓW, ŚRODKÓW 
CHEMICZNYCH ANI ŚRODKÓW DO USUWANIA KAMIENIA. 

 

 
 

E) Umieścić komorę i akcesoria na czystej, suchej 
szmatce i pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

(około 2 godzin) przed przechowywaniem lub 

ponownym użyciem.  
 

 
Nie używać wacików, szczotek ani innych przedmiotów do czyszczenia lub osuszania komory na leki 

Mesh. Nigdy nie wolno dotykać siatki! W razie potrzeby do wytarcia akcesoriów i komory na leki 
należy użyć suchej bawełnianej szmatki.   

 

F) Do czyszczenia jednostki głównej i elektrod używać miękkiej, suchej szmatki. Zawsze należy utrzymywać 
elektrody w czystości i suchości oraz zawsze usuwać pozostałości leków z jednostki główne . 
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G) Po wysuszeniu, ponownie zamontować komorę na leki w jednostce głównej i umieścić w opakowaniu lub futerale 
do przenoszenia wraz z akcesoriami. Przechowywać wszystko w czystym miejscu, chronionym przed wpływem 

warunków atmosferycznych. 
 

TRYB AUTOCZYSZCZENIA 

 
Krok 1: Umieścić niewielką ilość czystej wody (najlepiej destylowanej lub demineralizowanej) w komorze na leki. 

Krok 2: Gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania ON/OFF przez co najmniej 5 sekund. 
Niebieska kontrolka na przednim panelu będzie świecić światłem ciągłym, wskazując, że tryb samoczyszczenia 

został włączony. 

Krok 3:  Po 30 sekundach funkcja samooczyszczania zakończy się i urządzenie się wyłączy. 
Krok 4:  Usunąć wodę pozostałą w komorze na leki i starannie osuszyć urządzenie. 

 
 

WYKONYWAĆ PROCEDURĘ AUTOCZYSZCZENIE PO KAŻDYM UŻYCIU 

 

 

DEZYNFEKCJA 

 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zawsze zastosować procedurę czyszczenia opisaną w poprzednim punkcie. 

 
KOMORĘ NA LEKI, MASKI I ICH ŁĄCZNIKI, USTNIK I NASADKĘ 

NOSOWĄ można dezynfekować za pomocą alkoholu denaturowanego lub 
roztworu podchlorynu łatwo dostępnego w aptekach. Przed ponownym użyciem 

tych akcesoriów należy je wypłukać w ciepłej wodzie, aż do usunięcia wszystkich 

śladów środka dezynfekującego, wysuszyć i przechowywać w suchym, wolnym 
od kurzu miejscu. 

 
USTNIK I NASADKĘ NOSOWĄ można dezynfekować przez gotowanie w 

wodzie przez około 10 minut lub za pomocą urządzeń sterylizujących gorącą parą 

(powszechnie stosowanych do dezynfekcji akcesoriów i elementów dla dzieci i 
niemowląt). Po zakończeniu gotowania/dezynfekcji, pozostawić do ostygnięcia i 

wysuszyć na powietrzu. 
 

 

DO STERYLIZACJI URZĄDZENIA I JEGO AKCESORIÓW NIE WOLNO UŻYWAĆ KUCHENKI 
MIKROFALOWEJ. 

 
 

KONSERWACJA 

 
Urządzenie KIWI Plus nie posiada wewnątrz żadnych części, które wymagają konserwacji i/lub smarowania. Przed 

każdym użyciem należy jednak przeprowadzić kilka prostych sprawdzeń, aby zweryfikować funkcjonalność i 
bezpieczeństwo urządzenia. Wyjąć urządzenie z pudełka i zawsze sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń; 

zwrócić szczególną uwagę na pęknięcia w plastiku, które mogą spowodować odsłonięcie niektórych elementów 
elektrycznych.  

Sprawdzić, czy w komorze na leki nie ma pęknięć powstałych podczas wcześniejszego użytkowania. 
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GDY WEWNĘTRZNY AKUMULATOR ZOSTAŁ AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZONY 

WSKUTEK CAŁKOWITEGO ROZŁADOWANIA, NALEŻY GO NAŁADOWAĆ W CIĄGU 1 

MIESIĄCA, ABY UNIKNĄĆ JEGO CZĘŚCIOWEGO LUB CAŁKOWITEGO USZKODZENIA 

 

 
WEWNĘTRZNY AKUMULATOR MUSI BYĆ W PEŁNI NAŁADOWANY PRZYNAJMNIEJ 

RAZ W ROKU. 

 

 

Na żądanie producent dostarczy schematy elektryczne, listę części, opisy, instrukcje kalibracji i/lub wszelkie inne 

informacje, które mogą pomóc personelowi serwisowemu w naprawie części wyrobu medycznego. 

 
 

AKCESORIA / CZĘŚCI ZAMIENNE 

 

CZĘŚCI ZAMIENNE DOSTĘPNE ODDZIELNIE 

KOMORA NA LEKI – REF SP 0279 

Soft Touch K+ MASKA (L) DLA DOROSŁYCH – REF SP 0281 

Soft Touch K+ MASKA (S) DLA DZIECI - REF SP 0282 

Soft Touch K+ ŁĄCZNIK MASKI – REF SP 0283 

USTNIK – REF SP 0263 

K+ NASADKA NOSOWA – REF SP 0284 

ZASILACZ AC/DC - REF SP 0262 

ZASILACZ AC/DC– REF SP 0262/01 

Czarny futerał do przenoszenia EVO do KIWI Plus - REF SP 0280 

 

KOMORA NA LEKI: Dla każdego indywidualnego pacjenta zaleca się wymianę komory co 12 miesięcy lub 
maksymalnie po 350 zabiegach.  Ponadto należy wymienić komorę, jeśli jest pęknięta lub jeśli otwory w siatce 

wibrującej są częściowo lub całkowicie zatkane przez osady leków, kurzu, kamienia, itp. 

 
W przypadku chorób, w których istnieje ryzyko infekcji i skażenia mikrobiologicznego, zalecamy osobiste 

użytkowanie akcesoriów i komory oraz przestrzeganie procedur sterylizacji wskazanych w niniejszym podręczniku 

(zawsze należy skonsultować się ze swoim specjalistą medycznym). 

 

Maski i ustniki powinny być wymienione, jeśli widoczne są oznaki zużycia materiału, z którego są wykonane . 
 

Minimalny przewidywany okres użytkowania: 2 lata dla jednostki głównej i zasilacza – MAX 180 godzin pracy 
dla komory na leki zgodnie ze standardowymi warunkami testowymi i eksploatacyjnymi.  

Okres przechowywania: maksymalnie 5 lat od daty produkcji, ale maksymalnie 2 lata bez wykonywania pełnego 

ponownego naładowania akumulatora wewnętrznego. 
 

 

Stosować wyłącznie oryginalne 

akcesoria/części zamienne 

dostarczone i wskazane przez 

producenta. 
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MOŻLIWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA 

 

Usterka Przyczyna Środki zaradcze 

1. Bardzo słaba nebulizacja 

lub jej brak (przy włączonym 
urządzeniu) 

Otwory siatki wibracyjnej 

umieszczonej wewnątrz 
komory na leki są zatkane. 

 

Podświetlenie przycisku 
zasilania miga szybko (w 

odstępie krótszym niż 0,3 
sek.) a akumulatory 

urządzenia są bliskie 

wyczerpania. 

Wykonać czynności czyszczenia komory na 

leki wskazane w podręczniku. Jeśli problem nie 
ustąpi nawet po czyszczeniu, należy wymienić 

komorę na nową. 

 
Ponowne naładowanie akumulatora (pełny cykl 

ładowania) 

2. Brak nebulizacji przy 

włączonym urządzeniu 
(podświetlenie przycisku 

zasilania jest włączone) 

Elektrody komory na leki 

lub jednostki głównej są 
zabrudzone i/lub utlenione. 

 

Styki jednostki głównej są 
zamoczone wodą lub 

lekiem. 
 

Siatka metalowa jest bardzo 

mocno utleniona. 
 

Siatka metalowa jest 
uszkodzona. 

Oczyścić styki usuwając przyczynę słabego 

styku elektrycznego. 
 

 

Usunąć leki lub wodę. 
 

 
 

Wymienić komorę na leki na nową. 

 
 

Wymienić komorę na leki na nową 
. 

3. Podświetlenie przycisku 

zasilania jest włączone i po 
kilku sekundach wyłącza się, 

ale bez nebulizacji. 

Komora na leki nie jest 

włożona do jednostki 
głównej lub jest włożona 

nieprawidłowo. 

Zamocować komorę na leki w jednostce 

głównej i sprawdzić, czy jest prawidłowo 
osadzona (kliknięcie przy końcu). 

4. Słaba nebulizacja Bardzo oleisty lek Rozcieńczyć lek roztworem fizjologicznym. 

5. Brak nebulizacji i 

podświetlenie przycisku 
zasilania jest wyłączone. 

Zasilacz jest niewłaściwy 

lub nie jest prawidłowo 
umieszczony w gnieździe 

zasilania.  
 

Komora na leki nie jest 

prawidłowo przyłączona. 

Sprawdzić użycie oryginalnego zasilacza i 

upewnić się, że jest on prawidłowo podłączony 
do działającego gniazdka sieciowego. 

 
 

Sprawdzić i prawidłowo zamocować komorę na 

leki. 

Usterki 1-2-3-4-5 Żaden ze środków 

zaradczych nie był 

skuteczny. 

Skontaktować się ze sprzedawcą lub 

serwisem technicznym producenta. 

 

 
Producent oświadcza, że informacje zawarte w niniejszym podręczniku są zgodne ze specyfikacją techniczną i 

bezpieczeństwa urządzenia, do którego podręcznik się odnosi. Podane dane techniczne są aktualne w dniu publikacji 
niniejszego dokumentu i obowiązują wyłącznie dla urządzenia, do którego zostały dołączone.  Producent zastrzega 

sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń bez wcześniejszego powiadomienia w niniejszym dokumencie . 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

TYP (93/42/EEC) Wyrób medyczny klasy IIa 

MODEL KIWI Plus 

ZASILANIE 100÷240V~ 50/60Hz za pomocą dostarczonego zasilacza (mod. 

HNEL050100WE lub SC06W-0501000V) lub  

3.7V  z wewnętrznym akumulatorem litowo-jonowym 
wielokrotnego ładowania 2600 mAh 

ZUŻYCIE ENERGII ok. 2.0 W 

PRACA AUTONOMICZNA Z 

AKUMULATOREM WEWNĘTRZNYM 

ok. 220 minut (pracy ciągłej) lub 14 dni przy 2 zastosowaniach 

dziennie (1 zastosowanie = 1 całkowita nebulizacja 2.5 ml 
NaCl 0.9%) * 

MAKS. CZAS PONOWNEGO 

ŁADOWANIA 

Około 4 godziny 

ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA 300 cykli 100% pełnego naładowania 

OBJĘTOŚĆ REZYDUALNA (2 pryśnięcie) < 0.1 ml  

MMAD wartość graniczna 100% kontroli 
produkcji urządzeń (system dyfrakcji 

laserowej) **** 

< 4.5 m 

MINIMALNA OBJĘTOŚĆ NEBULIZACJI 

podczas 100% kontroli produkcji **** 

> 0.25 ml/min (2 ml NaCl 0.9%) 

MMAD (EN 13544-1) ** 1.51 m 

GSD (EN 13544-1) *** 1.75 

DAWKA AEROZOLU (EN 13544-1) 1.58 ml 

WYDAJNOŚĆ AEROZOLU  

(EN 13544-1) 

0.22 (ml/min) 1 min 

OBJĘTOŚĆ NEBULIZACJI 0.30 ml/min (2 ml NaCl 0.9%) 

KLASA IZOLACJI 

Klasa II (jeżeli stosowany z zasilaczem HNEL050100WE lub  

SC06W-0501000V) 

Urządzenia zasilane wewnętrznie (jeżeli są używane z 
wewnętrznymi akumulatorami) 

MASA Ok. 150 g (bez akcesoriów) 

WIELKOŚĆ 48 (Sz.) x 127 (Wys.) x 58 (Gł.) mm 

PRACA Ciągła  

MAKS. POZIOM HAŁASU 38.2 dB (A) 

MAKS. OBJĘTOŚĆ LEKU 8 ml 

WARUNKI EKSPLOATACJI Temperatura pomieszczenia: 10 ÷ 40 °C 

Wilgotność względna: 30 ÷ 85 %RH (bez kondensacji) 
Ciśnienie atmosferyczne: 700 - 1060 hPa 

WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA  
I TRANSPORTU 

Temperatura pomieszczenia: -20 ÷ 50 °C 
Wilgotność względna:  30 ÷ 80 %RH (bez kondensacji) 

Ciśnienie atmosferyczne: 795 - 1013 hPa 

* z nowym, nienaruszonym akumulatorem i naładowanym w 100% 
** MMAD = średnica aerodynamiczna odpowiadająca medianie rozkładu masowego (mierzona za pomocą impaktora 

kaskadowego Marpla) 
*** GSD = geometryczne odchylenie standardowe 
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**** Przedstawione parametry są stosowane w produkcji przy 100% weryfikacji urządzeń jako wartości graniczne 
odbioru i dlatego stanowią minimalną wartość progową zapewniającą zgodność z parametrami mierzonymi zgodnie z 

normą EN 13544-1. 
 

WYKRES ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK WG EN 13544-1 

 
 
N.B.: Pomiary i krzywe nie są obowiązujące w przypadku leków dostarczanych w zawiesinie o wysokiej lepkości. 

 

 

GWARANCJA PRODUCENTA 

 
CA-MI Srl udziela gwarancji na swoje produkty na okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakupu. Zgodnie z 

niniejszą gwarancją, CA-MI Srl jest zobowiązana do bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu lub jego części, 

które są wadliwe w wyniku kontroli przeprowadzonej w naszych zakładach przez Serwis Wsparcia Technicznego.  
Do odsyłanego produktu należy dołączyć opis stwierdzonej usterki i przesłać go wraz z paragonem. Zawsze 

prosimy o podanie informacji na temat stwierdzonej usterki, aby jak najszybciej dokonać naprawy. 
Gwarancja, z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, jest ograniczona do wad 

materiałowych lub wad wykonania i przestaje obowiązywać, gdy zwracane części są wymontowywane, przerabiane 

lub naprawiane poza fabryką lub autoryzowanymi centrami serwisowymi. Zwracane urządzenie, nawet jeśli jest 
objęte gwarancją, musi zostać wysłane z opłaconym transportem. Towary zawsze są przewożone na ryzyko klienta, 

bez jakiejkolwiek odpowiedzialności CA-MI Srl za szkody spowodowane transportem lub utratą przez przewoźnika, 
nawet jeśli są wysyłane z opłaconym transportem.  

Średnica aerodynamiczna (µm) 
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Akumulatory dołączone do tego urządzenia w momencie zakupu są typu handlowego i ich charakterystyka ładowania 
może ulec pogorszeniu w zależności od daty produkcji, ich przechowywania i czasu spędzonego w magazynie, 

dlatego też nie są objęte normalną gwarancją producenta. 
 

 

STOSOWANE SYMBOLE 

 

 

Znak zgodności z dyrektywą 93/42/EWG z późniejszymi zmianami 

 
Uwaga! 

 

Zapoznać się z podręcznikiem użytkownika 

 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu 

 

Temperatura przechowywania 

 

Urządzenie z częścią nakładaną typu BF (maski/ustnik) 

 

ON - OFF 

     

Urządzenie z II klasą izolacji (jeśli używane z dołączonym zasilaczem AC/DC) 

    ~ Prąd zmienny 

 
Prąd stały 

 

IPX2 

Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed przypadkowym lub celowym wnikaniem 
obcych ciał stałych oraz ochrony przed wnikaniem cieczy. 

1. CYFRA  

Wnikanie ciał stałych  

Niechronione 

2. CYFRA 

Wnikanie cieszy 
Ochrona przed wodą kapiącą z różnych kierunków pod 
kątem do 15 stopni. 
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Partia produkcyjna 

 
Numer seryjny 

 
Kod identyfikacyjny produktu 

 

 
 

Producent 

 

 
 

 
POSTĘPOWANIE Z ZUŻYTYMI AKUMULATORAMI (Dyrektywa 2006/66/WE) 

Ten symbol na wyrobie oznacza, że akumulatory nie powinny być traktowane jak zwykłe odpady domowe. Zapewnienie 
prawidłowej utylizacji akumulatorów pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, które 

mogłyby być spowodowane ich niewłaściwą utylizacją. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony zasobów 
naturalnych. Zużyte akumulatory należy oddać do recyklingu w wyznaczonych punktach zbiórki. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje na temat utylizacji zużytych baterii lub wyrobu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, firmą 

zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. 
 

 
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEJ UTYLIZACJI WYROBU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 

EUROPEJSKĄ 2012/19/UE-RAEE: 

Po zakończeniu okresu użytkowania wyrobu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Można je 
przekazać do specjalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów, utworzonych przez władze miejskie, lub 

zwrócić dystrybutorowi przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu i służącego do tych samych 
funkcji. Oddzielna utylizacja wyrobu pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji dla 

środowiska i zdrowia wynikających z niewłaściwej utylizacji oraz umożliwia odzyskanie materiałów, z 

których się składa, w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Symbol na tabliczce 
znamionowej oznacza oddzielną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego . 

Uwaga: Nieprawidłowa utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych może skutkować karami . 
 

 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ZAKŁÓCENIAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI I MOŻLIWE 

ŚRODKI ZARADCZE 

 
Niniejsza część zawiera informacje dotyczące zgodności urządzenia z normą EN 60601-1-2.  Urządzenie do 

aerozoloterapii KIWI Plus jest wyrobem elektromedycznym, który wymaga szczególnych środków ostrożności w 

zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i musi być instalowany i uruchamiany zgodnie z informacjami 
podanymi w dołączonych dokumentach. Przenośne i mobilne urządzenia do komunikacji radiowej (telefony 

komórkowe, radiotelefony itp.) mogą wpływać na urządzenie medyczne i nie powinny być używane w jego 
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sąsiedztwie, obok lub na nim. Jeżeli takie użycie jest konieczne i nieuniknione, należy podjąć specjalne środki 
ostrożności w celu zapewnienia prawidłowego działania wyrobu medycznego w konfiguracji przewidzianej do użycia 

(np. poprzez ciągłe i wzrokowe sprawdzanie, czy nie występują usterki lub nieprawidłowe działanie). Poniższe tabele 
zawierają informacje dotyczące charakterystyki EMC (Kompatybilność Elektromagnetyczna) niniejszego wyrobu 

elektromedycznego. 

 

Wytyczne i deklaracja producenta – Emisja promieniowania elektromagnetycznego 

Nebulizator KIWI Plus jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym 
poniżej. Klient i/lub użytkownik nebulizatora KIWI Plus powinien zapewnić, by był on używany w takim 

środowisku. 

Test emisji Zgodność Wskazówki dotyczące środowiska 

elektromagnetycznego 

CISPR11 Emisja fal o 
częstotliwości radiowej 

Grupa 1 Nebulizator KIWI Plus wykorzystuje energię 
częstotliwości radiowych wyłącznie w celu działania 

wewnętrznego. Dlatego, jego emisja fal radiowych 

jest bardzo niska i nie jest prawdopodobne, by 
powodowała jakieś zakłócenia pracy sprzętu 

elektronicznego znajdującego się w pobliżu. 

CISPR11 Emisja fal o 

częstotliwości radiowej 

Klasa [B] Nebulizator KIWI Plus jest odpowiednie do 

użytkowania we wszystkich środowiskach, w tym w 

miejscach zamieszkania i tych bezpośrednio 
odnoszących się do publicznych niskonapięciowych 

sieci zasilania, które zasilają budynki do celów 
obsługi gospodarstw domowych. 

Harmoniczne EN 61000-3-2 Klasa [A] 

Fluktuacje napięcia / emisja 

iskier EN 61000-3-3 

Zgodny  

 


