
Kullanım Kılavuzu

Mesh Nebulizatör
Model: UN100

Ürün kullanılmadan önce kullanma kılavuzu dikkatlice okunmalıdır.
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1.Cihazınızı Tanıyın

 Cihazın Çalışma İlkesi:

Piezoelektrik seramik parçalarının yüksek frekanslı titreşimi sayesinde, farmasötik sıvı,sis
parçacıkları üretmek için küçük ağ tarafından sıkıştırılır. Sis parçacıkları hastaya sprey
arayüzü, ağızlık veya sprey maskesi aracılığıyla iletilir.

 Kullanım Amacı:

Bu ürün, solunum bozukluklarını tedavi amacıyla ilaç solunumu sağlaması için
tasarlanmıştır.

Kullanıcı talimatları dikkatlice okumalı ve talimatlara göre çalıştırmalı, bakımını yapmalı,
dezenfekte etmelidir.

 Hedeflenen Kullanıcı Profili:

Doktor, hemşire ve terapist gibi yasal olarak onaylanmış tıbbi uzmanlar veya kalifiye
tıbbi uzmanların rehberliğinde sağlık personeli veya hastalar.
Kullanıcı bu kullanma kılavuz eşliğinde cihazı çalıştırabilmeyi anlayabilmelidir.

 Kullanması Önerilmeyen Hasta Profili:

Bu ürün, bilinci kapalı veya akut solunum problemi olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 Kullanılabilecek Ortam:

Bu ürün hastane, klinik ve doktor muayenehanesi gibi bir tıbbi tesiste, genel bir ev odasında
ve çatılı açık hava ortamında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

 Kontrendikasyonlar ve Yan Etkiler:

Pentamidin ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Düşük çözünür veya viskoz ilaç uygulaması için kontrendikedir.

 Çalışma Koşulları:

Ortam Sıcaklığı: +5 ~ + 40℃.
Relative Bağıl Nem: <85%RH
Atmosfer Basıncı: 86-106kPa.
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Bu cihaz, üst ve alt solunum yollarını tedavi etmek için kullanılan bir nebulizatördür.

Doktor tarafından reçete edilen veya tavsiye edilen ilaçların nebülizasyonu ve inhalasyonu
solunum yolu hastalıklarına karşı önlem alabilir, bu rahatsızlıkları tedavi edebilir ve iyileşmeyi
hızlandırabilir.

Nebulizatör ev ve hastane kullanımı için uygundur, ancak hastanede her nebulizatör günde
10 defadan fazla kullanılmamalıdır ve her kullanıcı kendisine ait maske ve ağızlığı kullanmalıdır.

Nebulizatörü kullanmadan önce operatör kılavuzu dikkatlice okumalıdır. Kullanıcı yetişkin
değilse, velisi ilaç kabına ilaç hazırlamasına ve nebulizatörü kullanmasına her zaman yardım ve
eşlik etmelidir.

İlaç sadece bir doktor tarafından talimat verildiğinde solunmalıdır.

Soluma sakin ve rahat bir ortamda yapılmalıdır. İlacın akciğerlerin derinliklerindeki küçük
bronşlara ulaşmasını sağlamak için yavaş ve derin nefes alınmalıdır.

Olası uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

2. Güvenlik Bilgileri ve Uyarılar

Dikkat

1) Kullanmadan önce ünitede veya aksesuarlarda görünür bir hasar olmadığından emin
olun. Şüphe duyduğunuzda cihazı kullanmayın ve satıcınızla veya müşteri hizmetleri ile
iletişime geçin.

2) Cihazı kullanmak, bir doktor tarafından yapılan muayene veya tedavi yerine geçmez.
Herhangi bir ağrınız veya hastalığınız olduğunda, her zaman önce doktorunuza başvurun.

3) Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, doktorunuzabaşvurun.
4) Sadece doktorunuz veya eczacınız tarafından tavsiye edilen ilaçları kullanın.
5) Cihaz düzgün çalışmıyorsa, kendinizi iyi hissetmezseniz veya ağrı hissederseniz,

heme üniteyi kullanmayı bırakın.
6) Bazı nebulizatör ilaçları gözlere zarar verebileceğinden, kullanım sırasında üniteyi

gözlerinizden uzak tutun.
7) Üniteyi yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda çalıştırmayın.
8) Cihazı elektromanyetik vericilerin yakınında kullanmayınız.
9) Bu cihaz, çocuklar veya kısıtlı fiziksel, duyusal (örneğin ağrıya duyarsız) veya zihinsel

yetenekleri yetersiz olan kişiler veya cihazın güvenli bir şekilde çalıştırılması için
gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gözetim altında
tutulmadıkça veya talimat verilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

10) Ünitenin suya maruz kalmasını engelleyin ve nemli ortamlarda kullanmayın.Cihaza
herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.
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11) Oksijence zengin ortamlarda kullanıma yönelik değildir, Yanıcı maddelerle ve yanıcı
anesteziklerle kullanıma yönelik değildir

12) Cihazı kullandıran işi, kullanım esnasında konektöre/ elektrota ve hastaya aynı anda
dokunmamalıdır.

13) Bu ekipmanda herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.
14) Taşınabilir ve mobil RF ekipmanı, atomizerin performansını etkileyebilir.Cep telefonu,

mikrodalga fırın vb. gibi elektromanyetik gücün fazla olduğu nesnelere yakın bir
mesafede cihazı çalıştırmayın. Diğer ekipmanların yakınında veya üst üste gelicek bir
vaziyette kullanılmamalıdır.

15) Bu ürün tıbbi cihaz statüsündedir ve yönetmeliklerin ürün kalite sorumluluğu
hususunda ciddi yaptırımları vardır. Onarılması gereken bir sorun varsa lütfen üretici
veya temsilci ile iletişime geçin.

16) Bakım personelinin ekipmanı onarmasına yardımcı olacak devre şeması, parça listesi ve
bilgiler aşağıdaki gibidir.

17) Parça listesi: İlaç kabı x1 / Yetişkin Maskesi x1/Ana ünite x1 /Çocukmaskesi
x1/Ağızlık x1

18) Mesh hasarlıysa veya ciddi şekilde tıkanmışsa, püskürmemesine neden oluyorsaveya
atomizasyon hızı düşükse, ilaç haznesi değiştirilebilir. Kalan arızaların üretici
tarafından onarılması gerekir.

19) Devre Şeması：
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20) Cihazın saklandığı alan sıcaklığı 5 ℃'den düşük ise kullanmadan önce normal oda
sıcaklığında 30 dakika bekleyiniz.

21) Atomize olmayan dozaj formları için atomizasyon kullanılması tavsiye edilmez.
Lipid çözünürlüğü düşük atomize ajanlarda atomizasyon hızı düşebilir.
İnhalasyondan önce hastanın ilaç alerjisi geçmişi olmadığından emin olun ve
herhangi beklenmeyen bir semptom ortaya çıkarsa inhalasyonu hemen durdurun.

22) Kullanım kılavuzunun gerekliliklerine tam olarak uygun şekilde çalıştırın ve
cihazın normal şekilde çalışabilmesi için üretici tarafından belirtilen aksesuarları,
bataryaları ve diğer sökülebilir parçaları kullanın.

23) Tüy ve toz atomizasyon etkisini etkileyebilir, ekipmanı temiz tutun ve doğrudan
güneş ışığına maruz bırakmayınız.

24) Elektrot bozulduğunda veya kirlendiğinde performans düşer veya atomizerde
püskürtme olmamasına sebebiyet verir. Atomizeri normal olarak kullanırken,
elektrotun ilaç çözeltisi gibi kalıntılardan arınmış olduğundan emin olmak için
elektrotun temizliğine dikkat edin.

25) Küçük çocukların yüz derisi ince ve kan damarları açısından zengindir ve kalan
sıvı emilebilir, bu da alerjilere ve artan advers ilaç reaksiyonlarına yol açabilir.
Her kullanımdan sonra çocukların yüzünü, ağzını ve burnunu ıslak bir havluyla
hafifçe silin.

26) Temizlik veya dezenfeksiyon için klor için ürün kullanmayınız.
27) Evcil hayvanlar, haşereler veya çocuklar makineye zarar verebilir. Hasar oluştuğu

taktirde onarım veya parka değişim için lütfen yetkili satıcınız ile iletişimegeçin.
28) Pentamidin ilacı ürüne uygulanmaz. İlaç ve doz hususunda lütfen doktorunuzun

tavsiyelerine uyunuz.
29) Ürün, ISO 10993-10:2010 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi – Bölüm 10:

Tahriş ve cilt hassasiyeti testleri değerlendirmesini geçti. Normalde anafilaktik
reaksiyona neden olmaz

30) Cildiniz ürüne uzun süre temas ederse cilt tahrişine neden olabilir. Uzun süre cilde
temas edilmesinden kaçının.

31) Bu cihaz, çocuklar veya kısıtlı fiziksel, duyusal (örneğin ağrıya duyarsız) veya zihinsel
yetenekleri yetersiz olan kişiler veya cihazın güvenli bir şekilde çalıştırılması için
gerekli deneyim veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından gözetim altında
tutulmadıkça veya talimat verilmedikçe kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

32) Nebulizatör sadece musluk suyu, maden suyu, fizyolojik tuzlu su ve doktor
tarafından önerilen ilacı atomize edebilir.Diğer sıvıları atomize edemez.

33) Adaptör fişini çıkarmak, cihazı elektrik kaçağı olan bir ağdan korur.
34) Cihazı çalışrmasını zorlaştıracak bir şekilde konumlandırmayınız.

Dikkat
1) Cihazı çevresel etkilere karşı korunan bir yerde saklayın. Cihaz, belirtilen ortam

koşullarında saklanmalıdır.
2) Viskozitesi 3'ten büyük olan sıvıları kullanmayın, çünkü bunlar ağa onarılamaz şekilde

zarar verebilir.
3) Toz halindeki herhangi bir ilacı (erimiş halde dahi olsa) kullanmayınız.
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4) Püskürtücüyü sallamayın, aksi takdirde sıvı sızabilir ve cihaz zarargörebilir.
5) Adaptörü kullandıktan sonra fişi prizden çekin. Bu cihazın kullanım kılavuzunda

açıklanmayan diğer cihazlarla birbirine bağlanması, öngörülemeyen sorunlara neden
olabilir.

6) Arızalı ise üniteyi hemen kapatın.
7) Üretici, uygunsuz veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan

sorumlu tutulamaz.
8) Lütfen çok viskoz veya uçucu ilaç kullanmayınız, çünkü bu tür ilaçlar atomizer mesh'in

zarar görmesine neden olabilir.

3. Cihaz Hakkında Faydalı Bilgiler

3.1Aksesuarlar

Cihazın güvenli çalışması ancak üretici tarafından tavsiye edilen aksesuarlar
kullanıldığında garanti edilebilir.

3.2 Sızıntıya Karşı Koruma

İlaç kabını ilaçla doldururken maksimum işareti (10 ml) aşmadığınızdan emin olun.
Önerilen dolum miktarı 2ml ile 8ml arasındadır.

Kullanım sırasında, cihazı nebulize etme işlevini veya tedavinin başarısını bozmadan
herhangi bir yönde maksimum 45 derecelik bir açıya kadar eğilebilirsiniz. Ancak lütfen cihazı
mümkün olduğunca dik tutmaya çalışın.

3.3 Otomatik Kapanma

Cihazın otomatik kapanma özelliği vardır.Cihazın zarar görmesini önlemek için,
ilaç/sıvı neredeyse tamamen tükendiğinde cihaz otomatik olarak kapanır.

İlaç haznesi boş ise cihazı kullanmayınız.

Püskürtülecek madde artık ağ ile temas halinde değilse cihaz otomatik olarak kapanır.
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4. Sembol ve İşaretler

Bu kılavuzdaki sembol ve işaretler aşağıdaki tablodaki gibidir.

Yaralanma veya sağlığa zarar verme riskini gösteren uyarı
talimatı.

Güvenlik notu göstergesi; ünitede/aksesuarda olası hasar.

Önemli bilgileri not edin.

93/42/EEC MDD CE0598 gerekli koşullarını sağlar

Toz seviyesi:2;Su Seviyesi:2

Evsel atıklarla birlikte atmayın.

Tip BF（Uygulanan parça： Maske,Ağızlık）

Üretici

Avrupa Birliğindeki Yetkili Temsilci

Üretim Tarihi

Üretim LOT Numarası

Kullanım Kılavuzuna Bakın

Kuru Yerde Saklayın

Dikkatli Tutun

Kağıt Malzeme, geri dönüşüm kullanımı

Çevreyi Kirletmeyin

Açma & Kapama
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5. İçindekiler:

1) İlaç Haznesi x1

2) Cihaz Gövdesi x1

3) Ağızlık x1

4) Yetişkin Maske x1

5) Pediatrik Maske x1

6) USB Kablosu x1

6. Cihaz ve Aksesuarlarının Tanımı

1) İlaç Haznesi x 1
2) Cihaz Gövdesi x 1
3) Ağızlık x 1
4) Yetişkin Maske x 1
5) Pediatrik Maske x 1

Yukarıdaki İlaç haznesi ve Gövde çıkarılabilir parçalardır, Ağızlık, Yetişkin Maskesi, Çocuk
maskesi aksesuarlardır..

3

4
1

2

5
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6.1 Maske ve Ağızlık Hakkında

Maske; Model：B-tipi Pediatrik Maske /B-tipi Yetişkin Maske /C-tipi Ağızlık

7. Hızlı Kullanım Rehberi

7.1Cihazı İlk Kez Kullanmadan Önce

Not:

Nebulizatör ve aksesuarları ilk kez kullanılmadan önce temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir.
Bununla ilgili bilgi için bkz. "Temizlik ve Dezenfeksiyon".

7.1.1 Montaj

1). Cihazı paketten çıkarın.
2). İlaç haznesini (1) aparat gövdesine (2) takın. (resim1)

İlaç kabını (1) çıkarırken lütfen PUSH düğmesine basın ve ilaç kabını yukarı çekin.
(resim 2)

Resim-1 Resim-2
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7.1.2 Güç Kaynağı

1) Ürün, Mini Usb veya DC3.7 V Batarya ile çalışır, bataryanın özellikleri:
Giriş: DC 3,7V (500mAh);USB konektörü: DC 5 V,1A.

2) Batarya kullanım ve hizmet ömrü: Tamamen şarj edildiğinde yaklaşık 2-2,5 saat (yaklaşık 6
ila 7,5 kullanım döngüsü, bir kullanım döngüsü için 20 dakikalık sürekli kullanım)
kullanılabilir. Yaklaşık 300 şarj döngüsü sonrası %70 e kadar kapasite düşebilir. (Tam şarj
işlemi yaklaşık 2 saat sürmektedir).

3) Bataryanın güvenli kullanımı ve bakımı:Nebulizatör uzun süre kullanılmayacaksa, bataryanın
aşırı boşalmasının batarya ömrünü kısaltmasını veya kullanılamaz hale gelmesini önlemek için her
dört ayda bir şarj edilmelidir.

Tehlike uyarısı

! Uyarı

* Bataryayı değiştirmeniz gerekirse, lütfen satıcınızla iletişime geçin.
* Kullanım, şarj etme veya saklama sırasında ısı, koku, renk değişikliği, deformasyon veyabaşka
anormallikler fark ederseniz kullanmayı bırakın.

! Dikkat

* Bataryanın bir kullanım ömrü vardır ve cihaz normalden çok daha az çalışıyorsa batarya
değiştirilmelidir. Değiştirmek için lütfen satıcınızla iletişime geçin. Aynı özelliklere sahipbir
batarya ile değiştirilmelidir.

4).Cihazın şarj edilmesi

※Batarya özelliği DC3.7V 500 mAh ise, Şarj cihazı özelliği 5V 1A'lık bir çıkıştır.
※Mavi gösterge ışığı yavaşça yanıp söndüğünde cihazın şarj edilmesi gerekir. Batarya
zayıfladığında ve alarm yanıp söndüğünde, lütfen hemen şarj edin.
※Kullanıcılar, mavi ışıklar yandığında ve normal şekilde çalıştığında da cihaz şarj edebilir.
※Şarj olurken yeşil gösterge ışığı yanar. Tamamen şarj olduktan sonra, yeşil gösterge ışığı
kapanır.
※Cihaz, ilgili standardı karşılayan şarj cihazı ile şarj edilmelidir.
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7.2 Çalışma

7.2.1 Nebulizer Hazırlığı

Hijyen nedeniyle, nebulizatör ve beraberindeki aksesuarların her kullanımdan sonra
temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş olması zorunludur.

Terapi, çeşitli farklı ilaçların art arda solunmasını gerektiriyorsa. Her kullanımdan sonra
ilaç kutusunun durulandığından emin olun.

İlaçları sadece doktor tavsiyesi üzerine kullanın ve ihtiyaçlarınıza uygun olacak şekilde
inhalasyon süresini ve miktarını kontrol edin.

İlaçların önerilen dozu 2 ml'den az ise, bu miktarı sadece izotonik salin solüsyonu
kullanarak en az 4 ml'ye ekleyin. Viskoz ilaçlar ayrıca seyreltme gerektirebilir.

Daima doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

Lütfen ilaç ve dozu ile ilgili doktor tavsiyelerine uyunuz.

7.2.2 İlaç Haznesini Doldurma

1) Klipsi açarak ilaç kabını (1) açın ve ilaç kabını
izotonik salin solüsyonu veya bir ilaçla doldurun.
Aşırı doldurmayın! Önerilen maksimum doldurma
miktarı 10 ml'dir.

2) İlacı sadece doktor tavsiyesi üzerine kullanın ve ihtiyacınıza uygun
inhalasyon süresini ve miktarını uyguladığınızdan emin olun.

3) İlaç kabının kapağını kapatın ve klipsi yerine kilitleyin.
4) Aksesuarları (ağızlık, yetişkin maskesi veya çocuk maskesi) monte edilmiş ilaç

kabına (1) sıkıca takın.
5) Cihazı ağzınıza yerleştirin ve dudaklarınızı ağızlığın çevresine sıkıca kapatın.

Maskelerden birini kullanırken, burun ve ağzın üzerine yerleştirin.
6) Açma/kapama düğmesini kullanarak cihazı çalıştırın
7) Cihazdan gelen sprey sisi ve LED ışıkları cihazın normal çalıştığını gösterir.
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7.2.3 Doğru Soluma Tekniği

1). Doğru nefes alma tekniği, partiküllerin hava yollarına mümkün olduğunca geniş bir şekilde
dağılmasını sağlamak için önemlidir. Hava yollarına ve ciğerlere girebilmeleri için yavaş vederin
nefes almalı, nefesinizi kısa bir süre (5 ile 10 saniye) tutmalı ve ardından hızlı bir şekilde nefes
vermelisiniz.
2). Nebulizatörleri yalnızca doktorunuz tarafından tavsiye edildiği takdirde solunum
bozukluklarını tedavi etmek için kullanmalısınız.
3). Bazı ilaçlar sadece reçeteyle alınabilir.

Notlar

Cihazı mümkün olduğunca dik tutmalısınız. Hafifçe eğmek kap sızdırmaz olduğu için işlevini
etkilemeyecektir. Cihazın doğru çalıştığından emin olmak için, herhangi bir yönde 45 dereceden
fazla eğmediğinizden ve kullanım sırasında ilacın ağ ile temas halinde olduğundan emin olun.

Bu modelin iki tür çalışma modu vardır:

a) Normal Mod: Gücü açın, ürün normal modda çalışır.
b) Özel Mod (Çocuk modu): Normal modda butonu yaklaşık 2 saniye basılı tutun, ürün özel moda
girer (nebulizasyon oranı normal moddan daha azdır.

Öneriler

Kullanmadan önce aşağıdaki hususlarla ilgili emin olun.

1) Çalıştırdıktan sonra sprey gelmiyorsa, ilaç kabı yerine takılmamış olabilir, lütfen ilaç
kabını yerine koyun ve açın.

2) Çalıştırdıktan sonra püskürtme olmazsa, sıvıyı doldurduktan sonra ilaç kabında kabarcıklar
oluşabilir, çalıştırmadan önce ilaç kabını birkaç kez sallamanız önerilir.

3) Püskürtme olmazsa veya kısa bir süre püskürttükten sonra ürün kapatılırsa, lütfen güç
adaptörünü (kablo) edin, hatalı adaptör güç kesintilerine neden olabilir.

4) Ürünü kapatmak için düğmeyi yaklaşık yarım saniye basılı tutun.

Dikkat

Uçucu yağlar, öksürük ilaçları, gargara yapmak için kullanılan solüsyonlar ve cilt veya buhar
banyosu için kullanılan damlalar, nebulizatör kullanılarak solunması için kesinlikle uygun
değildir.
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7.2.4 Solumayı Sonlandırma

1) Tedaviden sonra cihazı açma/kapama düğmesi ile kapatın.
2) Beyaz LED ışıklar yavaşça yanıp söner.
3) İlaç tamamen püskürtüldükten sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır. İlaç haznesinde

küçük bir miktar sıvı kalırsa lütfen içinde kalan ilacı temizleyiniz.
4) Adaptör ile çalıştırdıysanız A/C çıkışından çıkarın.

8. Temizleme ve Dezenfekte Etme

Uyarı

Nebulizatör birden fazla kişi tarafından kullanılabilir.Ancak insanla temas eden parçalar

(ağızlık veya yüz maskesi) çapraz bulaşmayı önlemek için yalnızca bir kişi tarafından
kullanılmalıdır. Cihazı birden fazla kullanıcı kullanıyorsa, kişisel kullanım parçaları ana
üniteden ayrı tutulmalıdır.

İlaç kabı her kullanımdan sonra ve her kullanımdan önce temizlenmelidir.

İnsan vücudu ile temas eden kısımlar her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli, bir
haftadan fazla kullanılmamalı, kullanımdan önce de dezenfekte edilmelidir.

Ürün kullanımdayken tamir veya bakım yapılmamalıdır.

Kullanımdan önce ve sonra temizlik ve bakım gereklidir. Her kullanımdan sonra yüzeyi
bir kez temizleyin.

Temizledikten sonra, saklamadan önce tüm aksesuarlar kurutulmalıdır.

Herhangi bir sağlık riskinden kaçınmak için aşağıdaki hijyen talimatlarına uyunuz.

Nebulizatör ve aksesuarlar çoklu kullanım için tasarlanmıştır. Lütfen temizlik ve hijyenik yenileme
gereksinimlerinin farklı uygulama alanlarına göre farklılık gösterdiğini unutmayın.

Notlar

1) Mesh üzerine fırça veya benzeri bir şeyle baskı uygulamayın, çünkü mesh’i kolayca
delip onarılamaz hale getirebilirsiniz. Bu da garantiyi geçersiz kılacaktır.

2) Ana üniteyi veya ilaç kabını temizlemeden önce lütfen elektronik bileşenlere
sıvı sızıntısı olmadığından emin olun. Ünitenin içine giren herhangi bir sıvı,
elektrikli parçalara zarar verebilir ve cihazın işlevini bozabilir.
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8.1 Temizleme

8.1.1 İlaç Haznesi:

1) Kullandıktan sonra ve kullanmadan önce, ağızlığı ve tüm aksesuarları nebulizatörden
çıkarın, ardından kalan sıvıyı boşaltın.

2) İlaç kabına (1) yaklaşık 6 ml su dökün ve ardından püskürtmek için cihazı açın.
Yaklaşık 2 ml suyu püskürttükten sonra kalan suyu boşaltın.

3) Daha sonra ilaç kabına yaklaşık 4-6 ml saf su dökün, kapağını kapatın ve birkaç kez
sallayın, ardından kalan suyu dökün. 3.maddeyi 3 kez tekrarlayın.

4) Nozulun içine 1 ml saf su dökün
5) Sonra suyu boşaltın.
6) 4 ve 5. maddeyi 3 kez tekrarlayın.
7) Temizledikten sonra suyu boşaltın,cihazı

kuru ve havalandırılan bir yere koyun..

Notlar

Sodyum klorür çözeltisi, asit veya alkali çözeltiyle temas ettirmeyin.
Mesh’e pamuklu çubuk veya diğer nesnelerle dokunmayın.
Artık partikülün Mesh’i tıkamasını önlemek için ilaç kabını pamuklu bezle silmeyin.
İlaç haznesini kaynatmayın veya kaynayan suyla yıkamayın..

8.1.2 Cihaz Gövdesi:

1. Kullanımdan sonra ana üniteyi ve elektrotları kuru temiz bir tıbbi gazlı bezle nazikçe silin.
2. Ciddi kir varsa, ana üniteyi ve elektrotları %75 tıbbi alkole batırılmış tıbbi gazlı bezle

temizleyin ve fazla sıvıyı silin.

8.1.3 Aksesuarlar:

Her kullanımdan sonra maskeyi veya ağızlığı yaklaşık 1 dakika suda bekletin ve ardından
gazlı bezle silin. Kirli suyu dökün, temiz saf suyla değiştirin, tekrar 1 dakika bekletin ve
ardından temiz gazlı bezle silin.

8.2 Dezenfekte Etme

8.2.1 İlaç Haznesi:

Temizledikten sonra, %75 tıbbi alkol solüsyonuna batırılmış gazlı bez ile ilaç kabını 3 kez silin
ve alkolün etkisini göstermesi için 5 dakika bekleyin. Daha sonra ilaç kabını saf su ile durulayın
(musluğun altında durulamayın). Ardından tıbbi gazlı bez ile kurutun.

ağızlık
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8.2.2 Aksesuarlar:

Temizledikten sonra maskeyi veya ağızlığı en az 5 dakika %75 tıbbi alkolde bekletin ve temiz
saf su ile durulayın ve ardından temiz gazlı bezle silin.

Notlar

Ana üniteyi asla suyla temas ettirmeyin, bu üniteye zarar verebilir.

Temizledikten sonra tüm parçaların iyice kuruduğundan emin olun, aksi takdirde bakteri üremesi
riski artar. Tamamen kuruması için havalandırılmış ve kuru bir yere konulması tavsiye edilir.

Tüm bileşenler tamamen kuruduğunda, nebulizatörü yeniden monte edin ve bileşenleri kuru,
sızdırmaz bir kaba koyun.

İlaç kabını sallayarak tamamen kuruduğundan emin olun. Mesh’e parmaklarınızla dokunmayın.

Asla mikrodalga fırında kurutmayın!

9. Saklama

1. Nebulizatörü nemli bir ortamda saklamayın (örneğin banyoda) veya nemli nesnelerle birlikte
taşımayın.

2. Üniteyi ve aksesuarları kuru tutun.

3. Üniteyi küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

4. Kullanılmadığı zaman üniteyi daima fişten çekin.

5. Nebulizatörü doğrudan güneş ışığı altında, yüksek sıcaklıklarda veya nemli
ortamlarda saklamayın.

6. Nebulizatörü metal veya ıslak yüzeylere veya metal kutuların içine koymayın.

7. Üniteyi aşırı darbe veya titreşime maruz kalabileceği yerlere yerleştirmeyin.

8. Nebulizörü doğrudan güneş ışığından uzakta saklayın ve taşıyın. Saklama ve taşıma koşulları:
Sıcaklık:-10℃～+55℃;

Bağıl nem: ＜%93
Atmosfer basıncı:50-106kpa
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10. Sorun Giderme

Elektrik şebekesi atomizerini kullanırken herhangi bir anormal durumla karşılaşırsanız, bir çözüm
bulmak için lütfen aşağıdaki tabloyu takip edin. Aşağıdaki sorunlar çözülemezse, lütfen üretici
veya temsilci ile iletişime geçin.

Arıza Sebep/Çözüm

Nebulizatör çok az veya
hiç buhar üretmediği
durumda;

1. Nebulizatörde yetersiz ilaç.
2. Nebulizatör dik konumda tutulmuyor.
3. Kullanılan ilaç püskürtmeye uygun değil (örn. çok kalın,
viskozite 3'ten az olmalı)

4. İlaç kabı modülü ile gövde arasındaki metal temas noktaları
kirli.

Çıkışın çok düşük olduğu
durumda;

1. Batarya zayıf, güç kaynağı ünitesini bağlayın ve 2,5 saat
sonra tekrar deneyin.

Çıkışın çok düşük olduğu
durumda;

2. İlaç kabının içinde, ilacın mesh ile sürekli temas etmesini
engelleyen hava kabarcıkları vardır. Lütfen hava
kabarcıklarını kontrol edin ve çıkarın.
3. Mesh üzerindeki parçacıklar çıkışı engelliyor. Parçacıkları
uzaklaştırmak için, nebulizatörü 2 ila 3 damla sirke ve 3 ila 6
ml su ile doldurun, ardından bu solüsyonu tamamen nebulize
edin. Bu spreyi solumayınız ve işlem sonrasında ilaç kabını
temizleyip dezenfekte ettiğinizden emin olunuz.
4. Mesh aşınmış.

Hangi ilaçlar
inhalasyon için
uygundur?

Yalnızca doktor, hastalığınızı tedavi etmek için hangi ilacı
kullanmanız gerektiği konusunda size tavsiyede bulunabilir.
Doktorunuza danışın. Mesh nebulizer ile viskozitesi 3'ten düşük
olan ilaçları atomize edebilirsiniz.

Nebulizatörde bir
miktar inhalasyon
solüsyonu kaldığı
durumda;

Bu normaldir. Nebulizatörün çıkardığı seste bir farklılık
duyarsanız veya yetersiz inhalasyon nedeniyle cihazınız otomatik
olarak kapanırsa inhalasyonu durdurun.

Bebekler ve çocuklar için
hangi özel adımlar
atılmalıdır?.

1.Bebeklerde ve çocuklarda etkili solumayı garanti etmek
için maske ağzı ve burnu sarmalıdır.
Not: Çocuklar cihazı yalnızca bir yetişkinin yardımıyla ve
gözetiminde kullanmalıdır. Çocuğu asla nebulizatörle yalnız
bırakmayın.

Maske ile inhalasyon daha
uzun sürer.

Bu teknik nedenlerden dolayıdır. Ağızlık kullanımına göre
maske deliklerinden nefes başına daha az ilaç solunur.

Her kullanıcının kendi
aksesuarlarına ihtiyacı var
mı?

Bu kesinlikle hijyen sağlamak için gereklidir.
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11. Teknik Özellikler

Ürün Mesh Nebulizatör

Model UN100

Cihaz Çalışma Modu Sürekli Çalışma(Otomatik kapanma yaklaşık 20 dakika içindedir)

Yazılım Adı UN100 Atomizer Yazılım

Yazılım Versiyonu V1.2.05

Giriş Güç Kaynağı DC 3.7V 500mAh Batarya veya USB konnektörü: DC 5V,1A

Servis Süresi Ana ünite için 2 yıl, ilaç kabı için 3 ay.

Batarya Kullanımı ve
Hizmet Ömrü

Tamamen şarj edildiğinde yaklaşık 2-2,5 saat
(yaklaşık 6 ila 7,5 kullanım döngüsü, bir kullanım
döngüsü için 20 dakikalık sürekli kullanım)
kullanılabilir. Yaklaşık 300 şarj döngüsü sonrası %70
e kadar kapasite düşebilir.(Tam şarj işlemi yaklaşık 2
saat sürmektedir).

Adaptör Marka:SINGOF
Model:singof-5u-050100

Mask eve Ağızlığın
Servis Süresi Önerilen 7 kezdir.

Partikül Boyutu MMAD: <2.5μm

Aerosol Çıkış Hızı ≥0.12 ml/dk

Nebülizasyon Oranı ≥0.25 ml/dk(hacim kaybıyla)*

Partikül Dağılımı (%) Solunabilir Kısım (0.5-5μm）: >70%

Titreşim Frekansı 110kHz土 10%

Hacim Max. 10ml

Su Sıcaklığı ≤50℃

Çalışma Ses Seviyesi ≤50dB(A)

Ürün Ağırlığı 95g±10% (Bataryasız)
Ölçüler
(Boy×En×Yükseklik) 45×40×106mm

Gövde Materyali ABS

Çalışma Koşulları
Sıcaklık: +5℃ ile +40℃ arasında
Bağıl Nemlilik: <85%
Atmosfer Basıncı: 86-106 kPa

Saklama ve
Taşıma Koşulları

Sıcaklık: -10℃ -+55℃
Bağıl Nemlilik: <93%
Atmosfer Basıncı: 50-106kpa
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Nebulizasyon oranı 23°C±2°C'de %0.9 salin solüsyonu ile ölçülür ve ilaç ve ortam koşullarına
göre değişebilir.
Ürünün maksimum saklama sıcaklığından amaçlanan kullanım ortamına soğuması için gereken
süre: yaklaşık 30 dakika.
Ürünün minimum saklama sıcaklığından amaçlanan kullanım ortamına yükselmesi için gereken
süre: yaklaşık 30 dakika.
Lütfen doktorun reçetesine uyunuz.
Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kademeli çarpma testi:

Salbutamol Sülfat İnhalasyonu NaF

MMAD 0.89μm 2.08μm

Solunabilir Kısım ( %,0.5-5μm） 99.91% 87.77%

Geometrik Std. Dev.(GSD) 1.36 2.04

Aerosol Çıkış 1.59mL 1.95mL

Test ilacı 2 ml solüsyondur.
Parçacık boyutu, Avrupa standardı EN 13544-1'e göre ölçülmüştür.
Cihaz, Avrupa standardı EN 13544-1 gereksinimlerini karşılar.

TEKNİK DATA

(24℃±2℃ sıcaklık , %45-75 bağıl nem, 86kPa ila 106kPa basınç koşullarında test edilmiştir.)
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12. İmha Etme

Beklenen hizmet ömrünün sonunda atık ürünlerin, artıkların ve ürün ve aksesuarların imhası ilgili
yerel yasa ve yönetmeliklere uygun olacaktır.

13. Elektromanyetik UyumlulukBilgileri

Not:
Mesh nübulizatör modeli UN100, IEC60601- 1-2'nin elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerini
karşılar. EN13544-1;Kullanıcılar, dosyalar tarafından sağlanan elektromanyetik uyumluluk
bilgilerini yükleyebilir ve kullanabilir. Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, Mesh nübülizatör
modeli UN100’ün performansını etkileyebilir.Kılavuza ve üreticiye yönelik talimatlar ekte ayrıntılı
olarak verilmiştir.

Dikkat:
1* UYARI: Bu ekipmanın diğer ekipmanlarla yan yana veya üst üste kullanılmasından
kaçınılmalıdır.
Çünkü yanlış çalışmaya neden olabilir. Böyle bir kullanım gerekliyse, normal şekilde çalıştıklarını
doğrulamak için bu ekipman da diğer ekipman da gözlemlenmelidir.”
2* UYARI: Bu ekipmanın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlananlar dışındaki aksesuarların,
dönüştürücülerin ve kabloların kullanılması, bu ekipmanın elektromanyetik emisyonlarının
artmasına veya elektromanyetik bağışıklığının azalmasına ve hatalı çalışmasına neden olabilir.” 3*
UYARI: Taşınabilir RF iletişim ekipmanı (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri
dahil), üretici tarafından belirtilen kablolar dahil ME ekipmanının herhangi bir parçasına 30
cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansının
düşmesine neden olabilir.”

13.1 Kılavuz ve Üretici Beyanı – Elektromanyetik Emisyon
Mesh Nebulizatör (Model UN100) and özel güç adaptörü için;
Kılavuz ve Üretici Beyanı – Elektromanyetik Emisyon

Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörü aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Müşteriler veya kullanıcılar bu gibi ortamlarda kullanmalıdır.

Emisyon Test Uygunluk Elektromanyetik Çevre - Kılavuz

RF Emisyon
CISPR 11 Grup 1

Mesh nebulizatörü (Model UN100) ve özel güç adaptörü, yalnızca
dahili işlevi için RF enerjisi kullanır. Orada, RF emisyonları çok
düşüktür ve yakındaki elektronik ekipmanlarda herhangi bir
parazite neden olması muhtemel değildir.

RF Emisyon
CISPR 11 Klas B

Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörü, yerleşik
kuruluşları ve kamuya ait düşük voltajlı elektrik şebekesine
doğrudan bağlı olanlar da dahil olmak üzere tüm kuruluşlarda
kullanıma uygundur.

Harmonik Emisyon
IEC 61000-3-2 Klas A

Voltaj
Dalgalanmaları
Emisyonları Titretir
IEC 61000-3-3

Uyumlu
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13.2 Kılavuz ve Üretici Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık

Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörü için;

Kılavuz ve Üretici Beyanı – Elektromanyetik Bağışıklık

Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörü aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörünün kullanıcısı
bunun böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Dayanıklılık Test
IEC 60601
Test Seviyesi Uyumluluk Seviyesi

Elektromanyetik Çevre -
Kılavuz

Elektrostatik
Deşarj (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV temas
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,
±15 kV hava

±8 kV temas
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15
kV hava

Zemin ahşap, beton veya
fayans olmalıdır. Zemin
sentetik malzeme ile
kaplanmış ise bağıl nem oranı
en az %30 olmalıdır.

Elektrik Hızı
Geçici/Patlama
IEC 61000-4-4

± 2 kV
Güç Kaynağı Hattı

± 2 kV
Güç Kaynağı Hattı

Şebeke güç kalitesi, tipik bir
ticari veya hastane
ortamınkiyle aynı olmalıdır.

Akım
IEC 61000-4-5

± 0.5kV, ± 1 kV
line(s) to lines

± 0.5kV, ± 1 kV line(s) to
lines

Şebeke güç kalitesi, tipik bir
ticari veya hastane
ortamınınkiyle aynı
olmalıdır.

Voltaj düşüşleri, 0 % UT; 0.5 0 % UT; 0.5 cycle Şebeke güç kalitesi

tipik bir ticari veya hastane
ortamınınki gibi olmalıdır.
UN100 modeli mesh
nebulizatörünün, elektrik
kesintileri sırasında da çalışmaya
devam etmesi gerekiyorsa, mesh
nubulizatörün kesintisiz bir güç
kaynağından güç alması önerilir.

kısa kesintiler ve
voltaj güç
kaynağı giriş
hatlarındaki
varyasyonlar
IEC 61000-4-11

0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ve 315°
%0 UT;1
%70 UT; 25/30 cycles
Tek faz: 0°
%0 UT; 250/300 cycles

at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ve 315°
%0 UT;1 cycle ve %70 UT;
25/30 cycles
Tek faz : 0°
%0 UT; 250/300 cycles

Güç 30 A/m 30 A/m Güç frekansı manyetik alanları,

NOT：UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki a.c şebeke voltajıdır.
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13.3 Kılavuz ve Üreticinin Deklerasyonu – Elektromanyetik Dayanıklılık –
Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörü için;

Kılavuz ve Üreticinin Deklerasyonu – Elektromanyetik Dayanıklılık
Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörü aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Mesh Nübulizatör (Model UN100) ve özel güç adaptörünün müşterisi veya kullanıcısı böyle
bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Dayanıklılık Test IEC 60601 Test
Seviyesi

Uyumluluk Seviyesi Elektromanyetik Çevre - Kılavuz

Conducted RF ISM'de 3 V 0,15
MHz ila 80 MHz 6 V
ve 0,15 MHz ile 80
MHz arasındaki
amatör bantlar

ISM'de 3 V 0,15
MHz ila 80 MHz 6 V
ve 0,15 MHz ile 80
MHz arasındaki
amatör bantlar

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı,
kablolar da dahil olmak üzere Mesh
Nübulizerinin (Model UN100) vw özel güç
adaptörünün herhangi bir parçasına,
vericinin frekansı için geçerli
denklemden hesaplanan önerilen ayırma
mesafesinden daha yakın
kullanılmamalıdır.

Önerilen uzaklık

d  [
3.5

] P V 1

12
d  [ ] P

V2

d  [
3.5

] P 80 MHz to 800 MHz
E1

d  [
7
] P 800 MHz to 2.7 GHz

E1

burada p, verici üreticisine göre vericinin
watt (W) cinsinden maksimum çıkış gücü
derecesidir ve d, metre (m) cinsinden
önerilen ayırma mesafesidir.

Elektromanyetik alan araştırması ile
belirlendiği üzere, sabit RF vericilerinden
gelen alan kuvvetleri, a her bir frekans
aralığındaki uyumluluk seviyesinden daha
az olmalıdır.

Aşağıdaki sembolle işaretlenmiş ekipmanın
yakınında parazit meydana gelebilir.

IEC 61000-4-6

Radiated RF 10V/m 10V/m

IEC 61000-4-3 80 MHz to 2.7 GHz
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NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans aralığındageçerlidir.

NOT 2 Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yapılardan,nesnelerden ve
insanlardan emilme ve yansımadan etkilenebilir.

a 150 kHz ve 80 MHz arasındaki ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıbbi) bantları 6.765 MHzila 6.795
MHz'dir; 13,553 MHz ila 13,567 MHz; 26,957 MHz ila 27.283 MHz; ve 40,66 MHz ila 40,70 MHz. bu
0,15 MHz ila 80 MHz arasındaki amatör radyo bantları 1,8 MHz ila 2,0 MHz, 3,5 MHz ila 4,0 MHz, 5,3
MHz - 5,4 MHz, 7 MHz - 7,3 MHz, 10,1 MHz - 10,15 MHz, 14 MHz - 14,2 MHz, 18,07 MHz - 18,17
MHz, 21,0 MHz ila 21,4 MHz, 24,89 MHz ila 24,99 MHz, 28,0 MHz ila 29,7 MHz ve 50,0 MHz ila 54,0 MHz.
Radyo (cep/kablosuz) telefonları ve kara mobil radyoları, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını
için baz istasyonları gibi sabit vericilerden gelen alan güçleri teorik olarak doğru bir şekilde tahmin edilemez.
Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için bir elektromanyetik alan
araştırması yapılması düşünülmelidir. Mesh Nebübulizatörünün (Model UN100) ve Özel güç adaptörünün
kullanıldığı yerde ölçülen alan gücü, yukarıdaki geçerli RF uyumluluk seviyesini aşarsa, Mesh nübulizatörü
(Model UN100) ve normal çalışmayı doğrulamak için Özel güç adaptörü gözlemlenmelidir. Anormal
performans gözlemlenirse, Mesh Nebulizatörün (Model UN100) ve Özel güç adaptörünün yeniden
yönlendirilmesi veya yerinin değiştirilmesi gibi ek önlemler gerekli olabilir.
150 kHz ila 80 MHz frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3V/m'den az olmalıdır.

Taşınabilir ve mobil arasında önerilen ayırma mesafeleri
RF iletişim ekipmanı ve EKİPMAN veya SİSTEM -
Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve Özel güç adaptörü için
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ve Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve Özel güç
adaptörü arasında önerilen ayırma mesafeleri

Mesh Nebulizatör (Model UN100) ve Özel güç adaptörü, yayılan RF bozulmalarının kontrol
edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mesh Nebulizatörünün
(Model UN100) ve Özel güç adaptörünün müşterisi veya kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF
iletişim ekipmanı (vericiler) ile Mesh Nebulizatör ( Model UN100) ve özel güç adaptörü
arasındaki minimum mesafeyi koruyarak, elektromanyetik paraziti önlemeye yardımcı olur.

Verici frekansına göre ayırma mesafesi

150 kHz to 80 MHz
outside ISM and
amateur radio bands

d  [3.5 P]
V 1

150 kHz to 80 MHz
ISM amateur
radio bands
d 

12
P

[
]
V2

80 MHz to 800 MHz

d  [3.5] PE1

800 MHz to
2.7
GHz

maksimu
m verici
çıkış oranı

d  [ 7 ] P
E1

W
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0.01 0.12 0.20 0.035 0.07

0.1 0.38 0.63 0.11 0.22

1 1.2 2.00 0.35 0.70

10 3.8 6.32 1.10 2.21

100 12 20.00 35 70
Yukarıda listelenmeyen maksimum çıkış gücünde derecelendirilen vericiler için,
metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi d, vericinin frekansı için geçerli
denklem kullanılarak tahmin edilebilir; burada P, vericinin watt (W) cinsinden
maksimum çıkış gücü derecesidir. ) verici üreticisine göre.

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı için ayırma
mesafesi geçerlidir.
NOT 2 Bu yönergeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
yayılma, yapılardan, nesnelerden ve insanlardan gelen soğurma ve
yansımadan etkilenir.

Deklerasyon - RF kablosuz iletişim ekipmanından yakın alanlara dayanıklılık
Dayanıklılık
Testi

IEC60601 Test Seviyesi Uyumluluk
SeviyesiTest

Frekansı
Modülasyon Maximum

Güç
Dayanıklılık
Seviyesi

RF IEC
61000-4-3

385 MHz **Pulse
Modulation:
18Hz

1.8W 27 V/m 27 V/m

450 MHz *FM+ 5Hz
deviatio
n: 1kHz
sine

2 W 28 V/m 28 V/m

710 MHz
745 MHz
780 MHz

**Pulse
Modulation:
217Hz

0.2 W 9 V/m 9 V/m

810 MHz
870 MHz
930 MHz

**Pulse
Modulation:
18Hz

2 W 28 V/m 28 V/m

1720 MHz
1845 MHz
1970 MHz

**Pulse
Modulation:
217Hz

2 W 28 V/m 28 V/m

2450 MHz **Pulse
Modulation:
217Hz

2 W 28 V/m 28 V/m

5240 MHz
5500 MHz
5785 MHz

**Pulse
Modulation:
217Hz

0.2 W 9 V/m 9 V/m

Not* - FM modülasyonuna alternatif olarak, gerçek modülasyonu temsil etmese de en kötü
durum olacağından 18 Hz'de %50 darbe modülasyonu kullanılabilir.
Not** - Taşıyıcı, %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilecektir.
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14. Üretici:

Shenzhen Nile Biotechnology Co., Ltd.

Adres: Room 503,Building B,Haikexing Industrial Park, No.16 Baoshan Road, Langwei Village,
Liulian Community, Pingshan Office, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong, China

15. Avrupa Temsilcisi:

Share Info Consultant Service LLC
Repräsentanzbüro

Address: Heerdter Lohweg 83 40549 Düsseldorf, Deutschland

16. İthalatçı:

Ece Tıbbi Cihazlar ve Medikal San. Tic. A.Ş.

Adres: Maltepe Mah. Hastane Sok. No:6 Zeytinburnu/ İstanbul/ Türkiye

Tel: 444 78 96

Website: www.respirox.com.tr / www.ecemedikal.net

Basım Tarihi: 01.12.2022

http://www.ecemedikal.net/
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