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NNEEBBUULLIIZZAATTOORR  CCUU  UULLTTRRAASSUUNNEETTEE  JJCC--  111144  

MANUAL DE INSTRUCŢIUNI 
PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE AL JC-114 
Transformatorul cu care este prevăzut Nebulizatorul cu ultrasunete JOYCARE JC-114, produce unde sonore de o înaltă frecvenţă (ultrasonice), capabile să 
activeze moleculele lichide, transformând medicamentul într-un abur foarte fin. Datorită valvei instalate în aparat, acest abur conduce medicamentul în căile 
respiratorii ale utilizatorului. 
PENTRU CE SĂ FOLOSIM NEBULIZATORUL CU ULTRASUNETE? 

- Dificultăţi respiratorii cauzate de praf şi de polen 
- Uşoară răguşeală şi uscare a gâtului, din cauza poluării excesive a aerului 
- Răceală 

BENEFICIILE TERAPIEI CU AEROSOL 
Terapia cu aerosol este un remediu foarte bun pentru tratarea tulburărilor la nivel pulmonar, traheal, astm, bronşite, sinuzite. Adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră curant pentru administrarea medicamentului şi a perioadei de tratament. 
CONTROLUL FLUXULUI 

- apăsaţi butonul pentru a varia intensitatea de distribuire a aburului 
- Distribuire puternică: ledul produsului este de culoare albastru deschis, nebulizarea începe în maximum 13 ± 2 minute. 
- Distribuire slabă: ledul produsului este de culoare galben deschis, nebulizarea începe în maximum 26 ± 2 minute. 
- Off – ledul este stins  

COMPONENTE 
PĂRŢI �I ACESORII 

1. capac ventilator 
2. unitate principală 
3. bază 
4. picioruşe din cauciuc 
5. LED indicator al fluxului 
6. buton de pornire 
7. fiolă pentru medicamente 
8. măsură 
9. adaptor AC/DC 
10. conector 
11. tub de racord 
12. mască pentru adulţi 
13. mască pentru copii 
14. ajutaj 
15. furcă nazală 

INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE 
Acesta este un dispozitiv pentru uz medical şi trebuie folosit cu prescripţia medicului. Trebuie să fie folosit conform instrucţiunilor prezente în acest manual şi 
este important ca utilizatorul să citească şi să înţeleagă informaţiile pentru folosirea şi întreţinerea aparatului. 
Acest produs trebuie să fie folosit doar ca sistem pentru terapia cu aerosol pentru uz domestic, indicat pentru nebulizarea de medicamente, ca de exemplu 
antibiotice sau dilatatori bronhici. Orice altă întrebuinţare decât cea pentru care a fost proiectat, nu este recomandată. 
Ca pentru orice aparat electric, utilizatorul trebuie să respecte câteva reguli stricte de siguranţă pentru a evita pericole pentru persoane şi/sau lucruri. 
Înainte de a conecta aparatul verificaţi dacă voltajul indicat pe plăcuţă corespunde cu cel de la priza dumneavoastră. 
Înainte de folosire, asiguraţi-vă ca aparatul să fie întreg, fără defecte vizibile. 
Scoateţi din priză aparatul atunci când nu este în funcţiune, înainte de a începe curăţarea lui, înlocuirea accesoriilor şi ori de câte ori remarcaţi o anomalie în 
funcţionare. 
Înainte de a-l scoate din priză, opriţi întotdeauna întrerupătorul. Trageţi întotdeauna de priză şi nu de cablu.  
Nu folosiţi prelungitoare şi/sau adaptoare diferite de cel prevăzute. Ţineţi cablul de alimentare departe de suprafeţe calde şi de surse de căldură. 
În cazul în care produsul trebuie folosit de copii sau persoane invalide, se recomandă o supraveghere atentă. 
Produsul este dotat cu accesorii de mici dimensiuni, care ar putea fi înghiţite cu uşurinţă de copii; din acest motiv este recomandabil să nu lăsaţi produsul la 
îndemâna lor. 
Nu folosiţi produsul pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual de instrucţiuni şi nu folosiţi alte accesorii decât cele indicate în acest manual. 
Nu folosiţi produsul în cazul în care cablul de alimentare sau priza sunt defecte, dacă remarcaţi anomalii de funcţionare sau dacă aparatul a căzut în apă. În 
aceste cazuri adresaţi-vă întotdeauna unui centru de asistenţă autorizat. 
Înainte de a folosi produsul, desfăşuraţi complet cablul de alimentare. Aşezaţi întotdeauna produsul la distanţă de surse de căldură, de razele de soare, de 
umiditate, de obiecte tăioase sau de acest gen. 
Nu introduceţi niciun tip de obiect în fisurile produsului. Nu astupaţi orificiile de evacuare a aerului. 
Pentru a evita orice incident şi daune copiilor, nu trebuie să lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat. Din acest motiv este recomandabil să poziţionaţi produsul 
într-un loc care să nu fie de la îndemâna lor. 
Acest produs este destinat doar utilizării la domiciliu. 
Aparat cu înveliş ce nu protejează împotriva pătrunderii de lichide. 
Nu manevraţi cablul de alimentare cu mâinile ude şi nu folosiţi produsul în timp ce faceţi baie sau duş. 
Nu introduceţi produsul în apă şi dacă acest lucru se va întâmpla accidental NU ÎNCERCAŢI SĂ ÎL RECUPERAŢI.  
Scoateţi-l întotdeauna din priză după folosire. 
Nu apropiaţi ochii de orificiul destinat evacuării aburului. 
Nu poziţionaţi produsul sub robinet pentru a umple rezervorul cu apă. 
Două persoane nu ar trebui să folosească în acelaşi timp produsul, nici să schimbe între ei accesoriile (inclusiv fiolele). În cazul bolilor cu riscuri de infectare 
şi/sau contaminare cu microbi, se recomandă folosirea personală a accesoriilor şi a fiolei nebulizante (consultaţi întotdeauna medicul personal). 
În cazul prezentării unor situaţii anormale: schimbări de culoare a medicamentului, înmuieri şi/sau daune ale fiolei cu medicament, nu efectuaţi aplicarea, şi 
contactaţi centrul de asistenţă autorizat. 
Nu încercaţi să reparaţi aparatul singuri. În caz de defectare, adresaţi-vă unui centru specializat. 
Nu folosiţi şi nu atingeţi transformatorul.  
În cazul funcţionării greşite şi a înlocuirii de componente defecte sau uzate, adresaţi-vă întotdeauna unui centru specializat. 
Înainte de a folosi produsul, citiţi prospectul medicamentului, pentru a verifica dacă produsul este potrivit sau nu pentru folosirea cu aparatele comune pentru 
terapia cu aerosol. 
Aparatul nu este potrivit folosirii în prezenţa amestecului anestetic inflamabil cu aer, sau cu oxigen, sau cu protoxid de azot. 
Aparat nepotrivit folosirii în sisteme de anestezie şi ventilaţie pulmonară. 
Corecta funcţionare a aparatului ar putea fi compromisă de interferenţe electromagnetice ce depăşesc limitele exprimate de normele europene în vigoare 
EN60601-1-2. 
INFORMAŢII ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI 
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Poziţionaţi nebulizatorul pe o suprafaţă plană. 
Volumul rezervorului, fără fiola pentru medicamente, când medicamentul se varsă direct, este de maximum 10 cc; cu fiola introdusă, capacitatea rezervorului 
este de 5~6cc pentru apă şi a fiolei de 10 cc pentru medicament. 
NOTĂ IMPORTANTĂ: nu trebuie niciodată să introduceţi în produs soluţii saline sau soluţii chimice diluate în apă. 
Folosire cu fiolă cu medicament: 

1) introduceţi 5~6cc de apă în rezervor (folosiţi măsura specială) 
2) introduceţi fiola 
3) vărsaţi medicamentul în fiolă 
4) închideţi cu capac 

NOTĂ: nu vărsaţi niciodată medicamentul sau apa pe ventilatorul produsului. 
INSTRUCŢIUNI PENTRU O UTILIZARE CORECTĂ A PRODUSULUI 
Nebulizatorul cu ultrasunete Medifit MD-514 poate fi folosit cu sau fără fiolă medicinală. 
Dispozitivul nu este steril, de aceea înainte de a-l folosi, efectuaţi operaţiunile de curăţare şi dezinfectare indicate în paragraful specific. Indicaţiile de dozare şi de 
limitare a utilizării furnizate de producătorul de dezinfectant. 
Cu fiolă cu medicament 

1. îndepărtaţi capacul de pe produs. 
2. vărsaţi apa în rezervor 5~6cc (apa distilata) 
3. nu umpleţi rezervorul vărsând apă direct de la robinet. 
4. introduceţi fiola în rezervor. Umpleţi fiola cu medicamentul, maximum 10cc. Odată aşezate toate componentele în mod corect, închideţi aparatul cu 

capacul specific. Introduceţi accesoriul pe care doriţi să îl folosiţi (tub, mască, ajutaj, furcă nazală) 
5. conectaţi produsul la alimentator şi apoi conectaţi priza la curentul electric. 
6. apăsaţi întrerupătorul de aprindere, pentru a începe tratamentul, asiguraţi-vă că LED-ul este aprins. Lumina albastră indică o nebulizare rapidă, 

maximum la  
13 ± 2 minute; lumina galbenă indică o nebulizare mai lentă, maximum la 26 ± 2 minute. Odată ce medicamentul s-a epuizat, produsul se stinge 
automat. Pentru a verifica asamblarea corectă a tuturor componentelor, înainte de a începe terapia, aprindeţi produsul şi controlaţi ca medicamentul 
nebulizat (sub formă de vapori) să iasă doar prin deschizăturile de pe accesoriul introdus. În acest moment 
începeţi terapia. 

NOTĂ: la egalitate cu intensitatea de nebulizare selecţionată, capacitatea de furnizare a nebulizatorului cu fiola este de aproximativ jumătate din cea care 
se obţine cu o folosire a produsului fără fiolă. În timpul folosirii aparatului, nu îl ridicaţi şi nu îl înclinaţi. Nu îndepărtaţi niciodată capacul. 
7. atunci când nebulizatorul se stinge, tratamentul s-a încheiat. În acest moment scoateţi ştecherul din priză şi curăţaţi-l. 
În cazul în care aparatul funcţionează, dar nu există nebulizare, verificaţi prezenţa medicamentului, asiguraţi-vă ca accesoriile, fiola şi tubul de legătură să 
fie bine introduse şi ca eventualele impurităţi (medicamente uscate, praf sau alte reziduuri) să nu obtureze ieşirile de aer. 
INHALARE PE CALE ORALĂ 
1) Accesorii: conectori şi tub de legătură (ca se vede în figura C/a) 
- introduceţi-le în unitatea principală 
- introduceţi ajutajul (figura C/b) şi puneţi în gură extremitatea opusă al ajutajului şi activaţi nebulizatorul la o intensitate normală. 
- Sau se poate utiliza nebulizatorul aşa cum se arată în figura C/c. apăsaţi butonul de pornire, pentru a modifica intensitatea de nebulizare după placul 

utilizatorului. 
2) întrerupeţi imediat folosirea produsului dacă simţiţi un minim de disconfort în timpul tratamentului. 
INHALAŢI ÎNCET ABURUL PE GURĂ 
INHALARE PE CALE NAZALĂ 
Introduceţi masca 
Nasul trebuie să fie în interiorul măştii, aşa cum se arată în figura D/a 
1. apăsaţi butonul de aprindere pentru a regla intensitatea de furnizare 
2. odată terminată nebulizarea, stingeţi întrerupătorul. 
Notă: între o aplicaţie şi alta, stingeţi aparatul timp de 3 minute. 
CURĂŢARE 
Înainte de a începe curăţarea produsului, scoateţi-l întotdeauna din priză. 
La finalul fiecărei utilizări curăţaţi bine accesoriile folosite, pentru a îndepărta posibile reziduuri de medicamente. Spălaţi cu grijă toate componentele folosite 
cu apă caldă, adăugând eventual o cantitate mică de detergent neabraziv. Clătiţi din abundenţă, îndepărtaţi excesul de apă şi lăsaţi să se usuce într-un loc 
curat. 
Curăţaţi cu un material umed unitatea principală, capacul şi rezervorul, îndepărtaţi apa în exces şi lăsaţi să se usuce într-un loc curat. Nu folosiţi săpun sau 
produse sub formă de praf care ar putea distruge suprafeţele. 
Pentru a evita infecţiile sau reacţiile chimice, nu folosiţi mai multe de o dată acelaşi recipient pentru medicament. 
NU SPĂLAŢI NICIODATĂ UNITATEA PRINCIPALĂ SUB APĂ. 
Cum să dezinfectaţi produsul 
Se recomandă dezinfectarea produsului după ultima folosire zilnică, în felul următor: 
Spălaţi accesoriile folosite (fiola, ajutajul, mască, furcă nazală şi tub de conectare) cu dezinfectante chimice, uşor reperabili în farmacie şi potrivite pentru 
materiale plastice. 
Pentru dozarea dezinfectantului, citiţi instrucţiunile indicate pe dezinfectant. Clătiţi abundent cu apă şi uscaţi. 
Diferitele activităţi de întreţinere, de curăţare şi de dezinfectare a componentelor, pot fi efectuate doar de către personal autorizat de Life Tool 
Technologies Spa. 
ACCESORII 
Accesoriile din dotare au fost studiate şi experimentate pentru îngrijirea căilor respiratorii inferioare şi superioare şi au fost realizate cu materiale netoxice cu 
o rezistenţă chimică ridicată. 
Toate accesoriile şi părţile refolosibile au o viaţă medie de circa 4 ani, cu excepţia defectelor create de utilizator. 
CE SE FACE ÎN CAZ DE FUNCŢIONARE DEFECTUOASĂ 
Dacă se observă o funcţionare greşită a produsului, trebuie verificate următoarele puncte: 
- controlaţi ca nivelul apei să fie de 5cc 
- controlaţi ca fiola cu medicament să nu fie deformată 
- controlaţi ca fiola cu medicament să nu fie ruptă sau introdusă în rezervor în mod greşit 
- controlaţi ca ventilatorul să nu fie blocat 
- controlaţi ca alimentatorul să fie conectat corect 
dacă nu se observă nicio cauză de funcţionare incorectă din cele citate mai sus, trebuie să vă adresaţi unui centru specializat. 
Folosiţi doar alimentatorul din dotarea produsului. În cazul defectării alimentatorului,adresaţi-vă unui centru specializat. 
DISTRUGEREA  
Aparatul, inclusiv părţile detaşabile şi accesoriile, la finalul perioadei utile nu trebuie distrus împreună cu deşeurile urbane, ci în conformitate cu directiva 
europeană 2002/96/EC. Trebuind să fie tratat separat de deşeurile casnice, trebuie să fie oferit unui centru de recoltare diferenţiată pentru aparate electrice 
şi electronice sau înapoiat vânzătorului în momentul achiziţionării unui nou aparat echivalent. În caz de nerespectare sunt prevăzute sancţiuni severe. 
SIMBOLURI 
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Aparat de clasa II 
Părţi aplicate de tip B 
Atenţie controlaţi documentaţia ataşată  
CE 0470 II JC-114 este realizat în conformitate cu directiva Europeană 93/42/CEE privind dispozitivele medicale, rezultă deci conformă cu toate directivele 
aplicabile, în special cu normele EN60601-1 şi EN60601-1-2 
Prezentarea de mai sus nu este valabilă pentru medicamentele în suspendare sau cu o vâscozitate ridicată. În aceste cazuri trebuie să vă adresaţi 
farmacistului. 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Alimentare Prin alimentator model HKSD-03424 

Input 230V ~ 50Hz 160mA 
Output 13.8V 800mA 

Capacitate
a 
rezervorulu
i 

Rezervor 10cc pentru medicament (fără fiolă cu medicament) 
5~6cc de apă (cu fiolă cu medicament) 

Capacitate 
fiolă cu 
medicamen
t 

Maximum 10cc 

Timp de 
nebulizare 

0.77cc/minut – intensitate mare 
0,38cc/minut – intensitate scăzută 

Dimensiunil
e 
produsului 

160x100x124mm 

Greutatea 
produsului 

325gr 

Frecvenţa 
transductor
ului 

2,5MHZ ± 10% 

Volumul 
rămas 

1,1cc ± 0,5cc 

Diametru 
mediu 
particule 

6µm 

Condiţii 
ambientale 
de exerciţiu 

Temperatură 10ºC ~ 40ºC  
Umiditate relativă 35% ~ 80% 

Condiţii de 
înmagazina
re şi 
transport 

Temperatură -20ºC ~ +70ºC 
Umiditate relativă 10% ~ 95% 

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ A APARATULUI 
Acest dispozitiv medical necesită precauţii speciale în ceea ce priveşte compatibilitatea electromagnetică şi trebuie să fie instalat şi folosit conform informaţiilor furnizate în 
documentele ataşate. 
GHIDUL �I DECLARAŢIA CONSTRUCTORULUI 
EMISII ELECTROMAGNETICE 
Aerosolul JC-114 este folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul 
aparatului JC-114 trebuie să se asigure că aparatul se foloseşte într-un asemenea mediu.  
Test de 
emisiiCompliance 

Ghidul pentru mediul electromagnetic 

Emisii iradiate/ 
conduse 
CISPR11Grupul 1 

Aerosolul JC-114 foloseşte energia RF doar pentru funcţia sa internă. Însă emisiile 
sale RF sunt foarte slabe şi nu cauzează nici o interferenţă în apropierea nici unui 
aparat electronic 

Emisii 
iradiate/conduse 
CISPR11Clasa (B) 

Aerosolul JC-114 este potrivit pentru a fi folosit în toate mediile, inclusiv cele 
domestice şi cele conectate direct la reţeaua de distribuţie publică care furnizează 
alimentare mediilor folosite pentru alte scopuri domestice 

Clasa (A)Armonice  

IEC/EN 61000-3-2 
(Satisface)Fluctuaţii 

de tensiune/Flicker 

IEC/EN 61000-3-3 
 

Ghidul şi declaraţia constructorului – imunităţi electromagnetice 
Aerosolul JC-114 este folosit în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul şi utilizatorul de aerosol 
JC-114 trebuie să se asigure că aparatul este folosit într-un astfel de mediu 

Ai gasit? 

 

Test de emisiiCompliance Ghid cu privire la mediul electromagnetic 
± kv cu contactDescărcări 

electrostatice 

± 8 kv în aer 
(ESD)  
IEC/EN61000-4-2 

Podelele ar trebui să fie din lemn, ciment sau ceramică. Dacă podelele 
sunt acoperite cu materiale sintetice, umiditatea relativă ar trebui să fie 
de maximum 30% 

± 2 kv alimentareTranzitorii 

rapizi/burst 

IEC/EN 61000-4-4 

Alimentarea ar trebui să fie cea tipică pentru un mediu comercial sau 
spitalicesc. 

± 1kv mod diferenţiatSurge  

IEC/EN 61000-4-5 
Alimentarea ar trebui să fie cea tipică a unui mediu comercial sau 
spitalicesc. 

<5%UT pentru 0.5 cicluriCăderi 
de tensiune, întreruperi scurte şi 
variaţii de tensiune 
40%UT pentru 05 cicluri 
70% UT pentru 25 cicluri 
<5% UT pentru 5 secunde 
IEC/EN61000-4-11 

Alimentarea ar trebui să fie specifică unui mediu comercial sau 
spitalicesc. Dacă utilizatorul cere ca aparatul să funcţioneze în continuare 
se recomandă folosirea lui cu un grup de continuitate. 

3 A/m Câmp magnetic  

IEC/EN 61000-4-8 
Câmpul magnetic ar trebui să fie cel tipic unui mediu comercial sau 
spitalicesc. 

3Vrms 150kHz până la 80MHz 
(pentru aparate care nu sunt life-
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supporting)Imunităţi induse 
IEC/EN 61000-4-6 
3 V/m 80 MHz până la 2.5 GHz 
(pentru aparate care nu sunt life-
equipmentImunităţi iradiate  

IEC/EN 61000-4-3 

 

 


