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AirProjet je lehký přístroj pro léčení aerosolem, který používá  mlžinu nejčastěji podávaných léků pro léčení 
horních a dolních dýchacích cest extrémně tiše a pro pacienta příjemným způsobem. Proto se dokonale hodí 
právě pro děti. Air Projet vznikl při vývoji ultrazvukové techniky. Vysílač ultrazvuku uvnitř přístroje vysílá 
zvukové vlny o vysokém kmitočtu, které jak procházejí vodou, rozbíjejí v kulovém prostoru  nebulizační 
roztok a vytvářejí velmi jemnou mlžinu. Přístroj byl navržen tak, aby jeho použití při léčení bylo ještě 
jednodušší a praktičtější. Díky tomu, že se může otáčet, připojená spojovací trubice sleduje pohyb dítěte při 
samotném ošetření. Air Projet se dodává v praktické brašně, kam se dá po použití bezpečně uložit. Balení 
obsahuje nebulizační sféru a veškeré potřebné příslušenství pro volbu nejvhodnější metody ošetření: náustek, 
nosní tubus, AirSoft masku 2-v-l (maska pro dospělé a děti) [Informace o jejich použití, získáte, když si 
přečtete část SADA NOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ]. Příslušenství je uložené v nové, praktické sadě. Air 
Projet je spolehlivý a jednoduchý pro použití a nevyžaduje žádnou složitou údržbu. Před použitím přístroje, 
důrazně doporučujeme přečíst si krátký seznam upozornění obsažených v tomto návodu k obsluze, abyste si 
byli jisti, že jste správně pochopili, jak používat Air Projet. 
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 
4 – Nebulizační kalíšky pro uložení léku 
PiC ultrasound aerosol kit, vyrábí ARTSANA S. p. A. [REF] 
č.00 038 406 100 000 
a -  Maska 2-v-l, pro dospělé a děti 
b -  Nosní tubus 
c -  Náustek 
d – Spojovací trubice 
 
SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ 
e – Víko 
f –  Náustek nebulizéru 
g – Regulátor průtoku 
h – Vypínač Zapnuto/Vypnuto 
i –  Elektrický kabel 
1 – Nádržka na destilovanou vodu 
m –Indikátor hladiny vody 
n – Detektor hladiny vody 
O – Ultrazvukový zdroj 
p – Vzduchová tryska 
q – Mechanismus zavření víka 
r – Kryt západky víka  
s – Oddíl pro vypouštění nádržky 
t – Místo uložení nebulizační sféry  
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VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
•  Před použitím si pečlivě přečtěte si informace v této příručce a uschovejte ji pro pozdější použití. 
•  Zařízení pro aerosolové léčení. Pokud jde o typ aplikovaného léku, dávku, četnost a dobu inhalace, postupujte 

podle pokynů praktického lékaře. Všechna ostatní použití, mimo zamýšlené používání přístroje, jsou nevhodná a 
proto nebezpečná. Artsana nemůže odpovídat za žádné škody způsobené nesprávným nebo nepřiměřeným použitím 
nebo pokud se zařízení používá v elektrických systémech, které nejsou v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy. 

•  Když vyjmete přístroj z obalu, zkontrolujte, zda je nedotčený a bez jakékoliv viditelného poškození, ke kterému 
mohlo dojít během jeho přepravy. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko 
PiC. 

•  Materiály obalu (sáčky, krabice, atd.) mohou být nebezpečné a měly by být uloženy mimo dosah dětí.  
•  Před připojením zařízení zkontrolujte, zda napětí ve vaší síti odpovídá tomu, které je uvedeno na typovém štítku. 

Výrobní štítek se nachází na dnu zařízení. 
•  V případě, že není slučitelné napětí mezi zásuvkou a elektrickou zástrčkou, použijte schválený adaptér odpovídající 

místním zákonům a nařízením.. 
•  Abyste zabránili přehřátí a poškození přístroje, vypněte zařízení vždy po 15 minutách nepřetržitého provozu a 

nechte je 30 minut vychladnout. 
•  Pozor! Neponechání přístroje aby před dalším použitím dostatečně vychladnul, může vést k jeho přehřátí a k 

aktivaci bezpečnostní pojistky. 
•  Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde je ve vzduchu oxid dusný, kyslík nebo hořlavé směsi vzduchu s anestetickými 

prostředky. 
•  Po použití i před přidáním léku přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě, 
•  Nepokládejte přístroj a elektrický kabel na horké povrchy. 
•  Nepoužívejte přístroj když se koupete nebo sprchujete nebo ve vlhku či v blízkosti vany, dřezů, umyvadel atd. 
•  Nikdy se nedotýkejte zařízení mokrýma nebo vlhkýma rukama. 
•  Neupusťte ani nedávejte zařízení do vody nebo do jiných kapalin. Pokud k tomu dojde, vypněte přívod proudu ze 

sítě, vytáhněte zástrčku, přestaňte používat  a zavolejte kvalifikovaného technika. 
•  Nepoužívejte zařízení, když se vám chce spát. 
•  Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde se nedávno používaly spreje. Než budete pokračovat v léčení, vyvětrejte 

místnost. 
•  Neblokujte ani nezakrývejte větrací otvory přístroje. 
•  Do chladících otvorů nevsunujte žádné předměty. 
•  Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel nebo za přístroj. 
•  Děti a tělesně a mentálně postižení uživatelé smí používat zařízení jen pod pečlivým dohledem. Zařízení obsahuje 

malé části, které mohou vypadnout a náhodně se mohou spolknout. Je třeba dávat pozor na děti, aby si se zařízením 
nehrály. 

•   Nepoužívejte konektory nebo příslušenství, které výrobce nedoporučil. 
•  Ujistěte se, že zařízení je během použití a při uložení umístěno na rovném, stabilním povrchu, aby se zabránilo 

úniku kapalin. 
•  Při použití se přesvědčte, že na ploše pod přístrojem není nic, co by bránilo proudění vzduchu. 
•  Když přístroj není v provozu a nikdo na něj nedohlíží, nenechávejte jej nikdy zapojený do elektrické sítě. 
•  Než budete zařízení čistit  nebo je udržovat, odpojte zařízení od elektrické sítě. 
•  Pokud se rozhodnete, že už nebudete přístroj  používat, odpojte jej od elektrické sítě a také odřízněte zástrčku od 

kabelu, aby zařízení nemohlo fungovat. Doporučujeme rovněž odstranit všechny části, které jsou potenciálně 
nebezpečné, zejména pro děti. 

•  Chcete-li zlikvidovat opotřebované příslušenství, řiďte se, prosím, platnými právními předpisy. Nevyhazujte 
přístroj jako běžný odpad z domácnosti. Likvidujte jako odpadní elektrické/elektronické zařízení [OEEZ] podle 
požadavků platných zákonů a směrnic EU. 

•  Toto zařízení se nesmí používat, pokud byla některá jeho část poškozena nebo zeslabena, když spadlo nebo bylo 
shozeno. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko PiC. 

•  V případě poruchy nebo selhání zařízení, vypněte je vytažením zástrčky ze zásuvky a obraťte se výhradně na 
servisní středisko PiC. Nepokoušejte se zařízení  otevřít nebo s ním neodborně manipulovat. 

•  Elektroléčebná zařízení vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření týkající se elektromagnetické slučitelnosti. Toto 
zařízení instalujte a připravujte k provozu podle informací o elektromagnetické slučitelnosti z Příručky pro 
uživatele. 

•  Pozor: přenosná a mobilní radiová komunikační zařízení mohou ovlivňovat elektrická léčebná zařízení. 
•  Pozor: nepoužívejte v blízkosti nebo nestavte na jiná zařízení. 
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PROVOZ 
Projet Air aerosol působí prostřednictvím emise vysokofrekvenčních zvukových vln z ultrazvukového 
zdroje uvnitř zařízení. Vlny se šíří vodou, která je vede a rozkládají nebulizační roztok v kouli a generují 
super jemnou mlžinu. Nastavitelný průtok vzduchu vycházející malým otvorem umožňuje, aby se aerosol 
dostal do dýchacích cest trubicí připojenou k vybranému  příslušenství. 
Výhody této techniky jsou mimořádná jednoduchost použití. Pracuje naprosto tiše, a to výrazně snižuje dobu 
ošetření, takže Projet ultrasound aerosol je vhodný k použití zejména v pediatrii. 
 
 
 
NOVÁ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ  
 Četné výzkumy provedené PiC s cílem pochopit vznikající požadavky spotřebitelů  ukázaly nutnost mít 
praktické příslušenství, které se dá rychle použít. Z tohoto důvodu PiC snížila ve své nové sadě počet 
komponent a zkonstruovala jednotnou super měkkou masku, která se přizpůsobí vaší tváři a minimalizuje 
ztráty léku. Byla navržena tak, aby se zajistilo správné a efektivní léčení  dětí i dospělých. Dospělí by měli 
používat masku kryjící jen ústa, protože to je nejúčinnější způsob, jak vést proud nebulizovaného roztoku 
přímo do dolních cest dýchacích, zatímco děti by měly mít masku otočenou obráceně, aby zakrývala nos i 
ústa. Je to kvůli tomu, že děti nejsou ještě dost vyspělé, aby si koordinovaly dýchání. Nový systém spojení 
mezi tryskou a maskou zajišťuje, že nebulizovaný roztok proudí přímo do úst a působí tak účinněji. Je 
rovněž možné použít trysku bez masky. Pak je vhodné nosit masku s nastavitelnou elastickou páskou kdy 
budete mít volné ruce a maximální volnost pohybu. 
 

  
 
PŘÍPRAVA A POUŽITÍ PŘÍSTROJE 
•  Vyjměte aerosolový sáček, přístroj a příslušenství z obalu. [1] 
•  Otevřete víko stisknutím modrého tlačítka na zadní straně přístroje. [2] 
•  Naplňte nádrž sklenicí destilované vody až po značku maximální výše hladiny. [3] Neponořujte přístroj 

ani na něj při plnění nádržky nepouštějte proud vody. [4] 
•  Uložte nebulizační kalíšek na zvláštní podpěry. [5] 
•  Nalijte roztok do nebulizačního kalíšku. [6] 
•  Používejte destilovanou vodu pokojové teploty [20 °C - 30 °C]. Použití studené vody chladnější než 

20 °C snižuje nebulizační rychlost. 
•  Maximální kapacita nebulizačního kalíšku je 6,5 ml. Když máte větší objem roztoku, musí se rozdělit na 

více inhalací. Spotřebování tohoto množství léčiva trvá přibližně 5-7 minut. 
•  Pokud není uvedeno v lékařských informacích jinak, minimální kapacita nebulizačního kalíšku je 3 ml, 

menší objem roztoku se musí doředit fyziologickým roztokem. 
•  Zavřete víko, vložte úchytku do krytu na boku nádržky ve vypouštěcí části a zavřete víko tak, aby při 

uzavření mechanismu bylo slyšet kliknutí. [7]  
•  Připojte požadované příslušenství ke spojovací trubici  [8] nosní tubus, trysku, masku pro dospělé i děti 

2-v-l. 
UPOZORNĚNÍ: pro správnou a efektivní léčbu by dospělí měli používat masku kryjící jen ústa. Pro děti, 
otočte masku tak, že zakryje nos i ústa. V případě pochybností se informujte u svého lékaře, jaké 
příslušenství použít. 

•  Připojte připojovací hadici na nebulizační náustek [9]. 
•  Zvyšte průtok otáčením ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro snížení 

průtoku. [10] 
•  Při použití viskózních léků nastavte regulátor průtoku na minimum a za několika sekund otočte na 

maximum. Zapněte do sítě s napětím, které je uvedené na typovém štítku.  
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•  Zapněte stisknutím vypínače a zahajte léčbu. [11] 
•  Provádějte léčbu nejlépe v sedě a v pohodlné poloze. 
•  Když se průtok začne přerušovat, léčbu několik sekund přerušte, nechte stéci kondenzované kapky 

roztoku na nebulizační kalíšek a znovu zapněte. Pokračujte se vdechováním, dokud není výstupní průtok 
vyčerpán. Po ošetření zůstane v nebulizačním kalíšku malé množství zbytku kapaliny [0,6 ml]. 

•  Po léčbě vypněte zařízení stisknutím tlačítka ON/OFF, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, sejměte použité 
příslušenství a vyčistěte přístroj a příslušenství, jak je uvedeno v části Čištění a udržování. 

 
ČIŠTĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ 
Před čištěním nebo údržbou vždy přístroj vypněte tlačítkem vypínače ON/OFF a vytáhněte zástrčku ze 
zásuvky. Čistěte zařízení důkladně a pravidelně, aby zůstávalo v dobrém funkčním stavu. 
 
Čištění a  udržování přístroje  
Pozor! Neomývejte zařízení ani je nedávejte do vody nebo jiných tekutin. K čištění přístroje používejte 
pouze měkký, čistý, suchý nebo mírně vlhký hadřík. Odejměte víko a vyprázdněte nádržku. Pečlivě vysušte 
čistým měkkým suchým hadříkem, odstraňte všechny stopy usazenin, dávejte pozor, abyste nepoškodili 
ultrazvukový vysílač a detektor hladiny. Prostor mezi podpěrami nebulizační sféry [t] a okrajem nádržky lze 
lehce čistit vatovým tamponem a okamžitě potom hned opláchněte vodou. Pro efektivní provoz braňte 
tvorbě usazenin na vysílači ultrazvuku tím, že budete přístroj čistit po každém použití. K čistění přístroje 
nepoužívejte detergenty, protože by se mohl poškodit. 
 
Čištění a udržování příslušenství 
Po každém použití opláchněte nebulizační kalíšek a trubici tekoucí vodou a za studena dezinfikujte všechny 
díly, které přicházejí do styku s pacientem, pomocí denaturovaného alkoholu. Před opětovnou montáží 
pečlivě vysušte všechny součásti a přístroj. Skladujte na chladném, suchém místě, mimo přímé světlo a teplo. 
Nikdy k čištění nepoužívejte benzen, ředidla nebo jiné hořlavé chemické látky. Pro větší hygienickou 
nezávadnost doporučujeme používat stejné příslušenství vždy jen pro jednu osobu a zakoupit sadu pro 
každého uživatele [PiC ultrasound aerosol kit [REF] 038406 100 000/Držák sfér léků [REF] 00 038051 000 
200]. 
 
 
Pozor! 
•  Nevylévejte nebulizační roztok do vodní nádrže. 
•  Nezapínejte ani nepoužívejte přístroj bez nebulizačního kalíšku. 
•  Nedotýkejte se snímače ani žádného dílu uvnitř zásobníku na vodu v době, kdy je přístroj 

připojený na síť, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a popáleninám 
Po léčbě, přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte a vyčistěte vodní 
nádržku. 
 
 
 
 
Když Projet nefunguje: 
•  Přístroj není správně zapojený do elektrické sítě [zkontrolujte, zda svítí světlo zapnutí/vypnutí vypínače. 
•  Regulátor průtoku je nastavený na minimum. 
•  Hladina vody v nádržce je pod minimální úrovní. 
•  Nebulizační kalíšek je poškozen, nebo deformován. 
•  Nebulizační kalíšek je jinak zablokovaný. 
•  Na vysílači ultrazvuku nebo detektoru hladiny jsou usazeniny. 
Pokud závada není důsledkem některé z výše uvedených příčin, kontaktuje servisní středisko PiC. 
 
 
 



Str. 5 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Vibrační frekvence: 2,5 MHz 
Jmenovité napětí: 230 V AC 
Jmenovitá frekvence: 50 Hz 
Jmenovitý výkon: 30 VA 
Pojistka: 315 mA T 
Maximální kapacita nebulizační sféry: 6,5 ml 
Minimální kapacita nebulizační sféry: 3 ml 
Ochrana proti průsakům kapalin: IPX0 
Hmotnost: 1,25 kg 
Podmínky pro používání zařízení: 15' ON - 30" OFF 
MMAD: 3.6 μm ± 0,15 μm 
Vdechu schopná frakce: 71% ± 2% 
Hladina hluku ve vzdál. 50 m* : cca 40 dB 
 
 
* Údaje o hladině hluku byly měřeny na novém zařízení. Hodnoty se během používání mohou měnit. Informace o výkonu dodané výrobcem 
podle normy EN 13544-1 nemusí platit pro léky v suspenzi nebo velmi viskózní léky. 
EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost 
EN 60601 - 1-2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Elektromagnetická 
slučitelnost - Požadavky a zkoušky 
EN 13544-1 Přístroje pro respirační terapii - Část první: Nebulizační systémy a jejich díly 
 
 
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 
 

 
 
Podívejte se do  přiložené dokumentace. 

 
 
Zařízení s typem B použitého dílu. 

 

 
Zařízení Třídy II. 

 

 
V souladu se Směrnicí MDD  93/42/EEC + 2007/47/CE. 

 
 
Střídavý proud. 

 

 
Pouze pro použití v interiéru . 

 
Podmínky pro skladování : 
 

 
 
Relativní vlhkost : 45%/85 % 

 
 
Teploty : -20 oC / +70 oC 
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Pokyny a prohlášení výrobce - Elektromagnetické emise 
 
Jednotka je zamýšlena pro použití v dále uvedeném elektromagnetickém prostředí. Klient či uživatel jednotky Air Projet 
aerosolterapy se musí přesvědčit, že se zařízení užívá v takovém prostředí. 
 
Emisní test Odpovídá Elektromagnetické prostředí - 

Pokyny 
Vyzařované/vedené emise        
ClSPR11 

Skupina 1 Jednotka Air Projet aerosol therapy 
používá radiofrekvenční energii jen 
pro své vnitřní funkce. Proto jsou její 
RF emise velmi nízké a neruší blízká 
elektronické zařízení. 

Vyzařované / vedené emise         
CISPR11 

Třída[B] Jednotka Air Projet aerosol therapy 
se hodí pro použití ve všech 
prostředích, včetně domácností a těch 
přímo napojených na veřejnou síť, 
která zásobuje budovy používané pro 
domácnosti. 
 

Harmonické emise                       
IEC / EN 61000-3-2 

Třída [A] 

Kolísání napětí/flicker emisí  
IEC / EN 61000-3-3 

Uspokojuje] 

Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 
 

Jednotka Air Projet aerosol therapy je zamýšlena pro použití v dále uvedeném elektromagnetickém 
prostředí. Klient či uživatel jednotky Air Projet aerosol therapy se musí přesvědčit, že se zařízení 
užívá v takovém prostředí. 
 
Emisní test Shoda Elektromagnetické prostředí -

Pokyny 
Elektrostatický výboj [ESO) 
IEC / EN 61000-4-2 
 

±6kV kontakt 
± 8kV ve vzduchu 

Podlaha by měla být dřevěná, 
betonová nebo keramická dlažba. 
Pokud jsou podlahy pokryté 
syntetickým materiálem, relativní 
vlhkost vzduchu by neměla překročit 
30%. 

Elektrický rychlý 
přechodný/skupina impulzů 
(burst) 

2 kV napájení 
 

Kvalita zdroje napájení by měla být 
na úrovni typického komerčního 
nebo nemocničního prostředí. 

Rázová vlna 
IEC/EN 61000-4-5 
 

1 kV diferenční režim 
 

Kvalita zdroje napájení by měla být 
na úrovni typického komerčního 
nebo nemocničního prostředí. 

Poklesy napětí, krátká 
přerušení a změny napětí 
IEC/EN 61000-4-11 

<5% Ut po 0,5 cyklu 
40% Ut po 5 cyklech 
70% Ut pro 25 cyklů 
<5% Ut 
po dobu 5 sekund 
 

Kvalita zdroje napájení by měla být 
na úrovni typického komerčního 
nebo nemocničního prostředí. Pokud 
uživatel jednotky Air Projet aerosol 
therapy vyžaduje stálý provoz, 
doporučuje se, aby jednotka byla 
napájena ze zdroje pro nepřetržité 
napájení. 

Magnetické pole  
IEC/EN 61000-4-8 

3A/m Magnetické pole by mělo být na 
úrovni typického komerčního nebo 
nemocničního prostředí 
 

Odolnost proti vedeným 
poruchám 
IEC/EN 61000-4-6  
 

3 Vrms 150 kHz až 80 
MHz  
[pro zařízení, které není 
nutné k podpoře 
životních funkcí] 

 

Odolnost při ozáření 
IEC/EN 61000-4-3 
 

3Vrms 150kHz až 80 
MHz  

 

 
Poznámka: Ut je napětí sítě 
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Zdravotnické zařízení vyžaduje zvláštní opatrnost, pokud se týká elektromagnetické slučitelnosti a musí se 
instalovat a uvádět do provozu podle informací v příručce pro uživatele. 
 
 
 
 

Tento výrobek odpovídá směrnici 2012/19/EU. 
Přeškrtnutý symbol odpadové nádoby na přístroji znamená, že výrobek se musí na konci jeho 
životnosti likvidovat odděleně od domácího odpadu, buď že se odevzdá na oddělené místo sběru 
odpadu elektrických a elektronických přístrojů nebo že se vrátí vašemu obchodníkovi, když budete 

kupovat jiný podobný přístroj. Uživatel odpovídá za to, že odevzdá přístroj na konci jeho životnosti na místo 
sběru zvláštního odpadu. Pokud se neužívaný přístroj odloží správně jako oddělený odpad, může se 
recyklovat, upravit nebo ekologicky likvidovat. To zabrání negativnímu dopadu jak na životní prostředí, tak 
i na zdraví člověka a přispívá k recyklaci materiálů výrobku. Další informace týkající se služeb likvidace 
odpadu, které jsou k dispozici, obdržíte od místní agentury likvidace odpadu nebo v obchodě, kde jste 
koupili přístroj. 
 
 
 
 
ZÁRUKA 
Air Projet je kryt zárukou výrobních vad a vadných materiálů. Záruka platí dva roky. Vadné díly vyměníme 
bezplatně jen tehdy, pokud se s přístrojem nezacházelo nevhodně a byly přesně dodržovány přiložené 
pokyny. Každý pokus o úmyslné poškození/opravy prováděné na přístroji neoprávněnými osobami okamžitě 
zruší záruku. V případě chybné funkce kontaktujte, prosím, servisní středisko PiC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


