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Рис. А

1. Корпус компрессора
2. Выключатель ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)
3. Шнур электропитания
4. Отверстие для выпуска воздуха
5. Фильтр
6. Держатель распылительной камеры
7. Вентиляционные отверстия

8. Распылительная камера
9. Мундштук
10. Воздушная трубка
11. Маска для взрослых
12. Детская маска
13. Запасные воздушные фильтры
14. Насадка для назальной ингаляции

VEGA AERO КОМПОНЕНТЫ - (Рис. A)

     ВАЖНО:  Внимательно прочтите инструкцию перед применением.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Vega Aero - это система для проведения аэрозольтерапии в домашних условиях. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Используйте прибор только так, как описано в данном руководстве, то есть для аэро-
зольтерапии, в соответствии с указаниями Вашего врача. Любое другое применение счи-
тается ненадлежащим, а следовательно опасным; изготовитель не несёт ответственности 
за урон, нанесённый вследствие ненадлежащего, неправильного и/или необдуманного 
использования, или если прибор подключался к электрооборудованию, не соответствую-
щему действующим правилам техники безопасности.
2. Храните данное руководство для последующего использования. 
3. Не используйте прибор вблизи каких-либо анестезирующих средств легковоспламеня-
ющихся с кислородом или закисью азота.
4. Правильная работа прибора может быть нарушена электромагнитными помехами, пре-
вышающими пределы, указанные в действующих европейских стандартах. В случае если 
работе прибора препятствуют другие электрические устройства, переместите его или 
подключите к другой электрической розетке.
5. В случае поломки и/или неправильного функционирования прибора, смотрите раздел 
“ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ”. Не повреждайте и не открывайте корпус ком-
прессора.
6. Для операций по ремонту, обращайтесь исключительно в авторизованный производи-
телем сервисный центр и запрашивайте только оригинальные запчасти. Несоблюдение 
данных указаний может нарушить безопасность прибора.
7. Соблюдайте правила техники безопасности для электроприборов, в частности:
- используйте только оригинальные аксессуары и комплектующие;
- никогда не погружайте прибор в воду;
- никогда не мочите прибор, он не имеет защиты от брызг;
- не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками;
- не подвергайте прибор действию атмосферных явлений;
- во время применения устанавливайте прибор на устойчивую и горизонтальную поверх-
ность;
- использование данного прибора детьми и недееспособными лицами всегда требует на-
блюдения со стороны взрослого дееспособного лица;
- не тяните за шнур электропитания или за сам прибор, чтобы вынуть штепсель из розетки;
- при работе прибора штепсель должен быть в зоне доступа.
8. Перед тем как подключить штепсель электропитания, проверьте, чтобы все технические 
данные, приведённые в паспортной табличке на дне прибора, соответствовали характе-
ристикам сети электропитания.
9. В случае несоответствия штепселя прибора розетке электрической сети, обратитесь 
к квалифицированному персоналу для замены штепселя. Обычно не рекомендуется ис-
пользовать адаптеры, как с одним, так и с несколькими гнездами и/или удлинители. В слу-
чае если использование этих устройств необходимо, они должны соответствовать нормам 
безопасности, обращайте внимание, чтобы не превышались предельные значения мощ-
ности, указанные на адаптерах и удлинителях.
10. Не оставляйте прибор подключенным к сети электропитания без надобности, отклю-
чайте штепсель из розетки, когда прибор не используется.
11. Установка должна производиться согласно инструкциям производителя. Неправиль-
ная установка может повлечь за собой убытки, нанести ущерб людям, животным, за кото-
рые производитель не несёт ответственности.
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12. Пользователь не должен заменять шнур электропитания прибора. В случае повреж-
дения шнура, для его замены, следует обратиться в сервисный центр авторизованный из-
готовителем.
13. Шнур электропитания должен всегда быть развернут по всей его длине для предотвра-
щения опасного перегрева.
14. Перед выполнением любой операции по очистке и/или техобслуживанию выключите 
прибор и отключите штепсель из розетки.
15. Некоторые детали прибора имеют настолько маленькие размеры, что могут быть про-
глочены детьми; храните прибор в недоступном для детей месте.
16. Если вы решили больше не использовать прибор, рекомендуется утилизировать его 
согласно действующим нормативным требованиям.
17. Обязательно:
- используйте данный прибор только с лекарственными препаратами, прописанными ва-
шим врачом;
- при проведении процедур используйте только аксессуары, рекомендованные вашим 
врачом в зависимости от патологии;
- используйте назальную насадку, только если это однозначно предписано вашим врачом 
и, обратите внимание, НИКОГДА не вводите насадку в нос, только подносите ее как можно 
ближе.
18. Проверьте инструкцию к лекарственному препарату на наличие возможных противо-
показаний к его применению в системах аэрозольтерапии.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
• Прибор необходимо проверять перед каждым использованием, для выявления 
возможных неполадок в работе и/или повреждений, возникших вследствие пере-
возки и/или хранения.
• Во время ингаляции, сидите за столом прямо и в расслабленном положении, но не в 
кресле, во избежание компрессии ваших дыхательных путей и снижения эффектив-
ности процедуры.
• Аксессуары должны использоваться только одним пациентом; не рекомендуется их 
использование для нескольких пациентов.

1. После распаковки прибора проверьте его на наличие видимых повреждений или дефек-
тов; обратите особое внимание на трещины на пластиковом корпусе, в результате которых 
электрические детали могут быть незащищенными. Проверьте целостность аксессуаров.
2. Перед использованием прибора, очистьте его, как описано в разделе “ОЧИСТКА И ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”.
3. Откройте распылительную камеру, повернув ее верхнюю часть против часовой стрел-
ки (Рис. B).
4. Убедитесь, что конус подачи лекарственного препарата правильно вставлен в конус по-
дачи воздуха внутри распылительной камеры (Рис. С).
5. Налейте прописанное количество лекарственного препарата в распылительную камеру 
(Рис. D).
6. Закройте распылительную камеру, повернув обе ее части по часовой стрелке, убедитесь 
в том, что они затянуты плотно (Рис. E).
7. Соедините один конец воздушной трубки с распылительной камерой (Рис. F), а второй 
конец с отверстием для выпуска воздуха на приборе (Рис. G).
8. Если необходимо использовать маску, наденьте ее непосредственно на распылитель-
ную камеру (Рис. H).
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9. Подключите шнур электропитания в розетку, убедившись, что электропитание сети со-
ответствует электрическим параметрам прибора.
10. Для начала процедуры, установите выключатель I/O в положение «I».

ВНИМАНИЕ: Данный прибор предназначен для периодической работы:  
20 мин. ВКЛЮЧЕН / 40 мин. ВЫКЛЮЧЕН.

11. Вдыхайте раствор для ингаляции, используя предписанный аксессуар.
12. По завершении процедуры, выключите прибор, установив выключатель I/O в положе-
ние «O» и отключите вилку от электрической розетки.
13. Очистьте распылительную камеру и аксессуары, как указано в главе “ОЧИСТКА И ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ”.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Очистку прибора необходимо выполнять мягкой и сухой тканью при помощи неабразив-
ных моющих средств.

ВНИМАНИЕ: Во время очистки убедитесь в том, чтобы жидкость не попадала 
на внутренние детали прибора, и чтобы штепсель был отключен от розетки.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ
Строго соблюдайте инструкции по очистке и дезинфекции аксессуаров, так как это влияет 
на эффективность прибора и результат терапии.

1. По окончании каждой процедуры: Разберите распылительную камеру, повернув 
верхнюю часть против часовой стрелки, и снимите конус подачи лекарственного сред-
ства. Промойте компоненты распылительной камеры в разобранном виде и мундштук/
назальную насадку проточной водой; погрузите компоненты в кипящую воду на 5 минут. 
Снова соберите компоненты распылительной камеры и соедините ее с отверстием для 
выпуска воздуха (Рис. Е), включите прибор на 10-15 минут.

• Маски и воздушная трубка должны промываться теплой водой.
• Не кипятите и не стерилизуйте в автоклаве маски и воздушную трубку.

2. Стерилизация:
Используйте холодные стерилизующие растворы в соответствии с инструкциями произ-
водителя.

ЗАМЕНА РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ
Распылительную камеру необходимо заменить после долгого периода неиспользования, 
если она деформирована или повреждена, или в случае, если распылительная камера за-
сорена сухими остатками лекарственного препарата, пылью и т.п. Компания VEGA  реко-
мендует заменять распылительную камеру по истечении периода от 6 месяцев до 1 года, в 
зависимости от интенсивности эксплуатации.
Используйте только оригинальные распылительные камеры.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
При нормальных условиях работы воздушный фильтр необходимо заменять примерно 
после каждых 30 часов работы. Компания VEGA  рекомендует периодически проверять 
воздушный фильтр (10-12 процедур) и, если он становится серым или коричневым, заме-
нять его. Достаньте фильтр (Рис. А-5) и замените его новым (Рис. А-13). Не пытайтесь очи-
стить фильтр для его повторного использования.

• Используйте только оригинальные фильтры.
• Не используйте прибор без фильтра. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблемы Решения

Прибор не 
включается

1. Убедитесь, что штепсель хорошо вставлен в розетку. 2. Убедитесь, 
что время работы прибора не превысило ограничений, указанных в 
данном руководстве (20 мин. ВКЛЮЧЕН/40 мин. ВЫКЛЮЧЕН).

Прибор не 
распыляет 
препарат или 
распыляет его 
слабо

1. Убедитесь, что концы воздушной трубки плотно соединены 
с прибором и распылительной камерой. 2. Проверьте, чтобы 
распылительная камера не была пустой или была заполнена 
необходимым количеством лекарственного препарата (МАКС. 8 мл.). 
3. Проверьте, чтобы сопло распылительной камеры не было засорено.

В случае если правильное функционирование прибора не восстановится, обратитесь в 
сервисную службу.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель:     Vega Aero
Питание:    См. паспортную табличку на дне прибора
Минимальный уровень наполнения:  2 мл
Максимальный уровень наполнения:  8 мл
Скорость распыления:   0,4 мл/мин
Максимальное давление:   2,2 бар
Вес:     1,6 кг
Размеры:    160 x 140 x 110 мм
Уровень шума:    52 дБА
- Прибор класса II защиты от поражения электрическим током.
- Распылительная камера, мундштук и маски/назальная насадка типа BF.
- Прибор не имеет защиты от брызг.
- Прибор не подходит для использования вблизи анестезирующих средств легковоспла-
меняющихся с кислородом или закисью азота.
- Прибор предназначен для периодической работы (20 мин. ВКЛЮЧЕН / 40 мин. ВЫКЛЮЧЕН).
- Прибор не подходит для использования в системах вентиляции легких и анестезии.
ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без предупреж-
дения.
АЭРОЗОЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С EN 13544-1 ДОПОЛНЕНИЕ CC
Поток воздуха: 5,31 л/мин
Мощность выработки аэрозолей: 0,171 мл
Производительность по аэрозолю: 0,082 мл/мин
Размер частиц (MMAD): 3,16 μm

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
Стандарт Электрической Безопасности EN 60601-1
Электромагнитная Совместимость в соответствии с EN 60601-1-2
Устройство Класса II в соответствии с Европейской Директивой 93/42/EEC “Медицинские 
Устройства”

В случае поломки, обратитесь к квалифицированному персоналу, уполномоченному 
компанией "Торговый Дом "Вега Украина". Не открывайте аппарат ни в коем случае. В 
приборе нет деталей, обслуживаемых пользователем, и он не нуждается во внутреннем 
техобслуживании и/или смазывании.
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Атмосферное давление:   700 гПа – 1060 гПа
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Температура:    MIN +10 °C - MAX +40 °C
Влажность:    MIN 10% RH - MAX 95% RH
Атмосферное давление:   700 гПа – 1060 гПа

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВКЛЮЧИТЬ     ВЫКЛЮЧИТЬ

Тип BF      Переменный ток

Класс II      Температура

Влажность воздуха     Обратитесь к инструкции

Соответствует Директиве 93/42/EEC   Производитель

Серийный номер     Внимание

Хранить в сухом месте

SN

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ХРАНЕНИЕ
Температура:    MIN -25 °C – MAX +70 °C
Влажность:    MIN 10% RH – MAX 95% RH
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Мал. А

1. Корпус компресора
2. Вимикач ON/OFF (ВКЛ/ВИКЛ)
3. Дріт живлення
4. Отвір для випуску повітря
5. Фільтр
6. Утримувач розпилювальної камери
7. Вентиляційні отвори

8. Розпилювальна камера
9. Мундштук
10. Повітряна трубка
11. Маска для дорослих
12. Дитяча маска
13. Запасні повітряні фільтри
14. Насадка для назальної інгаляції

VEGA AERO КОМПОНЕНТИ - (Мал. A)

ВАЖЛИВО: Уважно прочитайте інструкцію перед застосуванням.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Vega Aero - це система для здійснення аерозольтерапії в домашніх умовах.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ:
1. Використовуйте прилад тільки так, як описано в даному посібнику, тобто для 
аерозольтерапії, відповідно вказівок вашого лікаря. Будь-яке інше застосування 
вважається неналежним, а отже небезпечним; виробник не несе відповідальність за шко-
ду, завдану внаслідок неналежного, неправильного і/або непродуманого використання, 
або якщо прилад було підключено до електросистем, які не відповідають діючим прави-
лам техніки безпеки.
2. Зберігайте даний посібник для подальшого використання.
3. Не використовуйте прилад в присутності будь-яких анестезуючих засобів легкозайми-
стих з киснем або закисом азоту.
4. Правильне функціонування приладу може бути порушено електромагнітними пере-
шкодами, що перевищують межі, зазначені в діючих європейських стандартах. У випад-
ку якщо роботі приладу перешкоджають інші електричні пристрої, перемістіть його або 
під’єднайте до іншої електричної розетки.
5. У разі поломки і/або неправильного функціонування приладу, дивіться розділ “МОЖЛИВІ 
ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ”. Не пошкоджуйте і не відкривайте корпус компресора.
6. Для операцій з ремонту, звертайтеся виключно в авторизований виробником сервісний 
центр і запитуйте тільки оригінальні запчастини. Недотримання даних умов може поруши-
ти безпеку приладу.
7. Дотримуйтесь правил техніки безпеки для електроприладів, зокрема:
- використовуйте тільки оригінальні аксесуари та комплектуючі;
- ніколи не занурюйте прилад у воду;
- ніколи не мочіть прилад, він не має захисту від бризок;
- не торкайтеся приладу мокрими або вологими руками;
- не піддавайте прилад впливу атмосферних явищ;
- під час застосування встановлюйте прилад на стійку і горизонтальну поверхню;
- використання даного приладу дітьми та недієздатними особами завжди вимагає спосте-
реження з боку дорослої дієздатної особи;
- не тягніть за дріт електроживлення або за сам прилад, щоб вийняти штепсель з розетки;
- при роботі приладу штепсель повинен знаходитися в зоні доступу.
8. Перед тим як підключити штепсель електроживлення, перевірте, щоб всі технічні дані, 
наведені в паспортній табличці на дні приладу, відповідали характеристикам мережі елек-
троживлення.
9. У разі невідповідності штепселя приладу розетці електричної мережі, зверніться до 
кваліфікованого персоналу для заміни штепселя. Зазвичай не рекомендується використо-
вувати адаптери, як з одним, так і з кількома гніздами і/або подовжувачі. У разі якщо вико-
ристання цих пристроїв необхідно, вони повинні відповідати нормам безпеки, звертайте 
увагу щоб позначені на адаптерах і подовжувачах граничні значення потужності не були 
перевищені.
10. Не залишайте прилад підключеним до мережі електроживлення без потреби; 
відключайте штепсель з розетки, коли прилад не використовується.
11. Встановлення має проводитися згідно з інструкціями виробника. Неправильне вста-
новлення може спричинити збитки, завдати шкоди людям, тваринам, за які виробник не 
несе відповідальності.
12. Користувач не повинен заміняти дріт електроживлення приладу. В разі пошкодження 
дроту, для його заміни, слід звернутися до сервісного центру авторизованого виробником.
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13. Дріт електроживлення завжди повинен бути розгорнений по всій його довжині для 
запобігання небезпечному перегріву.
14. Перед виконанням будь-якої операції з очищення та/або техобслуговування вимкніть 
прилад і вилучіть штепсель з розетки.
15. Деякі компоненти приладу мають настільки маленькі розміри, що можуть бути 
проковтнуті дітьми; зберігайте прилад в недосяжному для дітей місці.
16. Якщо ви вирішили більше не використовувати прилад, рекомендується утилізувати 
його згідно з чинними нормативними вимогами.
17. Обов’язково:
- застосовуйте даний прилад тільки з лікарськими препаратами, прописаними вашим 
лікарем;
- під час проведення процедур використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані вашим 
лікарем залежно від патології;
- використовуйте назальну насадку тільки якщо це однозначно прописано вашим лікарем 
і, зверніть увагу, НІКОЛИ не вводьте насадку в ніс, тільки підносьте її як можна ближче.
18. Перевірте інструкцію до лікарського препарату на наявність можливих протипоказань 
до його застосування в системах аерозольтерапії.

ІНСТРУКЦІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ
• Прилад необхідно перевіряти перед кожним використанням, для виявлення мож-
ливих неполадок в роботі і/або пошкоджень, які виникли внаслідок перевезення та/
або зберігання.
• Під час інгаляції, сидіть за столом прямо в розслабленому положенні, але не в кріслі, 
щоб уникнути компресії дихальних шляхів і зменшення ефективності процедури.
• Аксесуари мають використовуватися тільки одним пацієнтом; не рекомендується їх 
використання для декількох пацієнтів.

1. Після розпакування приладу перевірте його на наявність видимих пошкоджень або 
дефектів; зверніть особливу увагу на тріщини пластикового корпусу, в результаті яких 
електричні деталі можуть бути незахищеними. Перевірте цілісність аксесуарів.
2. Перед використанням приладу, очистіть його, як описано в розділі “ОЧИЩЕННЯ І 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ”.
3. Розкрийте розпилювальну камеру, повернувши її верхню частину проти годинникової 
стрілки (Мал. B).
4. Переконайтеся, що конус подачі лікарського препарату правильно вставлено у конус 
подачі повітря всередині розпилювальної камери (Мал. С).
5. Налийте приписану кількість лікарського засобу в розпилювальну камеру (Мал. D).
6. Закрийте розпилювальну камеру, повернувши обидві її частини за годинниковою 
стрілкою, переконайтеся в тому, що вони щільно затягнуті (Мал. E).
7. З’єднайте один кінець повітряної трубки з розпилювальною камерою (Мал. F), а другий 
кінець з отвором для випуску повітря на приладі (Мал. G).
8. Якщо необхідно використати маску, надягніть її безпосередньо на розпилювальну каме-
ру (Мал. H).
9. Підключіть дріт електроживлення до розетки, переконавшись, що електроживлення 
мережі відповідає електричним параметрам приладу.
10. Для початку процедури, встановіть вимикач I/O в положення «I».

УВАГА: Даний прилад призначений для періодичної роботи:  
20 хвилин УВІМКНЕНИЙ / 40 хвилин ВИМКНЕНИЙ.

12. Вдихайте розчин для інгаляції , використовуючи приписаний аксесуар.
13. Після закінчення процедури, вимкніть апарат, встановивши вимикач I/O в положення 
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«O» і вийміть вилку з електричної розетки.
14. Очистіть небулайзер і його аксесуари, як зазначено в розділі “ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ”.

ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Очищення приладу необхідно здійснювати м’якою і сухою тканиною за допомогою не-
абразивних миючих засобів.

УВАГА: Під час очищення переконайтеся в тому, щоб рідина не проникала на 
внутрішні деталі приладу, а штепсель був відключений від розетки.

ОЧИЩЕННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ АКСЕСУАРІВ
Уважно дотримуйтесь інструкцій з чищення та дезінфекції аксесуарів, так як це впливає на 
ефективність приладу і результат терапії.

1. По закінченні кожної процедури: Розберіть розпилювальну камеру, повернувши 
верхню частину проти годинникової стрілки, і зніміть конус подачі лікарського препара-
ту. Промийте компоненти розпилювальної камери в розібраному вигляді і мундштук/на-
зальну насадку проточною водою; занурте компоненти в киплячу воду на 5 хвилин. Знов 
зберіть компоненти розпилювальної камери і з’єднайте її з отвором для випуску повітря 
(Мал. Е), включіть прилад на 10-15 хвилин.

• Маски і повітряна трубка повинні промиватися теплою водою.
• Не кип’ятіть і не стерилізуйте в автоклаві маски і повітряну трубку.

2. Стерилізація: Використовуйте холодні стерилізуючи розчини відповідно до інструкцій 
виробника.

ЗАМІНА РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ КАМЕРИ
Розпилювальну камеру необхідно замінити після довгого періоду невикористання, якщо 
вона деформована або пошкоджена, або у випадку, якщо розпилювальна камера засмічена 
сухими залишками лікарського препарату, пилом і т.п. Компанія VEGA  рекомендує 
замінювати розпилювальну камеру по закінченні періоду від 6 місяців до 1 року залежно 
від інтенсивності експлуатації.
Використовуйте тільки оригінальні розпилювальні камери.

ЗАМІНА ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА
За нормальних умов роботи повітряний фільтр необхідно замінювати приблизно після 
кожних 30 годин роботи. Компанія VEGA  рекомендує періодично перевіряти повітряний 
фільтр (10-12 процедур) і, якщо він стає сірим або коричневим, замінювати його. Дістаньте 
фільтр (Мал. А-5) і замініть його новим (Мал. А-13).

• Використовуйте тільки оригінальні фільтри.
• Не використовуйте прилад без фільтра.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблеми Рішення

Прибор не 
включається

1. Переконайтеся, що штепсель добре вставлений в розетку.  
2. Переконайтеся, що час роботи приладу не перевищив обмежень, 
зазначених у цьому посібнику (20 хв. УВІМКНЕНИЙ/40 хв. 
ВИМКНЕНИЙ).

Прибор не 
розпилює 
препарат або 
розпилює його 
слабо

1. Переконайтеся, що кінці повітряної трубки щільно з’єднані 
з приладом і розпилювальною камерою. 2. Перевірте, щоб 
розпилювальна камера не була порожньою або була заповнена 
необхідною кількістю лікарського препарату (МАКС. 8 мл.).  
3. Перевірте, щоб сопло розпилювальної камери не було засмічене.
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У разі якщо правильне функціонування приладу не відновиться, зверніться до сервісної 
служби.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель:  Vega Aero
Живлення:  Див. паспортну табличку на дні приладу
Мінімальний рівень наповнення:  2 мл
Максимальний рівень наповнення:  8 мл
Швидкість розпилення:  0,4 мл/хв
Максимальний тиск:  2,2 бар
Вага:  1,6 кг
Розміри:  160 x 140 x 110 мм
Рівень шуму:  52 дБА
- Прилад класу II захисту від ураження електричним струмом.
- Розпилювальна камера, мундштук і маски/назальна насадка типу BF.
- Прилад не має захисту від бризок.
- Прилад не підходить для використання поблизу анестезуючих засобів легкозаймистих з 
киснем або закисом азоту.
- Прилад призначено для періодичної роботи (20 хвилин УВІМКНЕНИЙ /40 хвилин ВИМКНЕНИЙ).
- Прилад не підходить для використання в системах вентиляції легенів і анестезії.
ПРИМІТКА: Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
ЗАСТОСОВУВАНІ НОРМИ
- Стандарт Електричної Безпеки EN 60601-1
- Електромагнітна сумісність відповідно до EN 60601-1-2
- Прилад Класу IIа відповідно до Європейської Директиви 93/42/CEE “Медичні пристрої”

ПОЗНАЧЕННЯ

       Зберігати в сухому місці

ВКЛЮЧИТИ     ВИКЛЮЧИТИ
Тип BF     Перемінний струм

Клас II     Температура

Серійний номер     УвагаSN

Вологість повітря     Зверніться до інструкції

Відповідає Директиві 93/42/EEC   Виробник

У разі поломки, зверніться до кваліфікованого персоналу, уповноваженого компанією 
"Торговий Дім "Вега Україна". В жодному разі не розкривайте апарат. Прилад не має 
деталей, які обслуговуються користувачем, і він не потребує внутрішнього техобслугову-
вання і/або змащування.

АЕРОЗОЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДПОВІДНО ДО EN 13544-1 ДОДАТОК CC
Потік повітря: 5,31 л/хв
Потужність вироблення аерозолей: 0,171 мл
Продуктивність за аерозолем: 0,082 мл/хв
Розмір часток (MMAD): 3,16 μm

УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ЗБЕРІГАННЯ
Температура:  
Вологість:  
Атмосферний тиск:  

MIN -25 °C – MAX +70 °C
MIN 10% RH – MAX 95% RH
700 гПа – 1060 гПа

ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Температура:  
Вологість:  
Атмосферний тиск:  

MIN +10 °C - MAX +40 °C
MIN 10% RH - MAX 95% RH
700 гПа – 1060 гПа


