
Brukerhand
-bok



INNLEDNING

Det er viktig at du leser disse anvisningene far bruk.

Takk for at du har gatt til av forstiaveren Gom. Enkelte

medisinske tilstander, for eksempel astma, KOLS (kronisk

lungesykdom) og cystisk fibrose, krever at foreskrevet flytende medisin 

omdannes til fin take, kalt aerosol, som sa inhaleres 

i lungene. ForstiaverenAeroneb Go omdanner flytendemedisin til aerosol,

som du sa kan inhalere gjennom et munnstykke eller en aerosolmaske inn

i lungene. 

Aeroneb Go benytter den unike som er ulik all 

annen tilgjengelig Nar du slar pa forstmeren, pumper

gjennom sma hull i en metallplate slik at den 

omdannes til en fin takeaerosol.

Aeroneb Go, som kan brukes av bade barn og voksne pasienter, 

som legen har foreskrevet pasienten for inhalering, og som

er godkjent for bruk med en standard forstiaver. Aeroneb Go er 

med tanke pa dine behov, og den er lett, kompakt og Forstmeren

kan drives ved hjelp av en eller ved hjelp av en 

batteridrevet regulator som bruker tre (3) engangsbatterier av type 

(falger ikke med).

TA VARE DISSE ANVISNINGENE FOR SENERE BRUK.



VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER

Nar du bruker elektriske artikler, spesielt i narheten av barn, er det viktig

a ta noen grunnleggende forholdsregler. 

LES ALLE ANVISNINGENE DU TAR I BRUK

ADVARSEL -

La ikke andre personer bruke Aeroneb din. Den skal 

kun brukes av en person. Hvis flere personer bruker samme 

er det fare for spredning av smittsomme sykdommer.

Trekk alltid ut kontakten straks du er ferdig med a bruke

Nar dette produktet brukes av personer som trenger hjelp, for eksempel

barn, skal en voksen til stede.

Dette produktet skal kun brukes til som

beskrevet i denne handboken. 

Bruk ikke komponenter eller tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av 

Aerogen. Se avsnittet om tilleggsutstyr i denne handboken.

Bruk aldri dette produktet hvis en eller flere deler ikke fungerer som de

skal eller er skadet.

Bruk ikke Aeroneb i av brennbart 

anestesimiddel med luft, eller med oksygen eller nitrogenoksid.

Bruk ikke Aeroneb sammen med pustesystemer basert 

pa anestesi eller lungeventilator.
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VIKTIGE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER (forts.)

ADVARSEL -

Bruk ikke dette produktet mens du bader eller dusjer.

Du skal ikke plassere eller oppbevare dette produktet pa et sted der det 
kan falle eller bli dradd ned i et badekar eller en vask.

Du ma ikke plassere eller slippe dette produktet ned i vann eller annen
mens det er tilkoplet en

Hold dette produktet og ledningene unna varme overflater. 

For a unnga faren for kontaminasjon ma du smge for at utstyret blir 
tilstrekkelig rengjort fm det brukes med medisin.

Hold orden pa slik at den ikke koples fra ved et uhell
eller noen snubler i den.

Alkoholbaserte medikamenter skal ikke i omgivelser med
og trykk.

Bruk ikke oppladbare batterier. Det kan hende at 
batteriindikatorlampen ikke tennesnar den skal, og Aeroneb Go kan
komme til a stanse uten forvarsel. 

Hvis det tar lenger enn 12 minutter etter a levere 3 ml med
medisin, skiftes ut.

Brukeren bm smge for at medisin som ut rettes vekk fra



  

  

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

        
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
  
 





 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 









Hvis du har problemer med a bruke Aeroneb Go, skal du ga gjennom de
punktene:

Med vekselstrirmsregulator 
KONTROLLER: Kontrollerat er riktig
tilkoplet et som virker. 
TILTAK: Kople pluggen til et som virker, og kontroller at 
det granne lyset pa regulatorener tent.

KONTROLLER: Kontrollerat vekselstramsregulatorens ledning er
riktig tilkoplet forstsveren.
TILTAK: Kople ledningen til forstsveren pa riktig mate.

Med batteridrevet regulator 
KONTROLLER: Kontrollerat batteriene er riktig satt i. 
TILTAK: Plasser batteriene riktig i regulatorhuset ved hjelp av
merkene der batteriene skal vare. Tilpass (+) og (-).

KONTROLLER: Se etter om indikatorlysetfor lav
blinker.
TILTAK:Skift ut batteriene eller bruk

KONTROLLER: Kontrollerat den batteridrevne regulatorens 
ledning er tilkoplet og regulatoren.
TILTAK: Kople ledningen til forstsveren og den
regulatorenpa mate.

Uavhengig av hvilken regulator som brukes
KONTROLLER: Kontrollerat det er medisin i medisinbeholderen.
TILTAK: Fyll medisinbeholderen med foreskrevet medisin. 

KONTROLLER: Kontrollerat Aeroneb Go har blitt tilstrekkelig 
rengjort.
TILTAK: Aeroneb Go. Se side 9.

Hvis tiltakene ovenfor ikke virker, skal du kontakte den lokale 



ELEKTROMAGNETISK

Dette utstyret kravene til 1-1-2 som kravene
til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for medisinsk utstyr. Dette
omfatter immunitet mot elektriske og statisk utladning i 
tillegg til andre gjeldende Selv om utstyret er i
overensstemmelsemed EMC-standardene, har det ikke
fullstendig immunitet. Visse typer utstyr (mobiltelefoner, personsakere 
osv.) kan forstyrre driften hvis det brukes i av medisinskutstyr.

SPESIFIKASJONER

V 28-15 50-60 Hz
Batteridrevet regulator: V (3
350

Mindre enn 2 watt 

OMTRENTLIGVEKT:
60 g (2 oz)

Vekselstramsregulator: 180 g oz)
Batteridrevet regulator med batterier: 260 g oz)

pa 1 meters hold

OMTRENTLIGE DIMENSJONER: 
Aeroneb (satt sammen):

x x mm x x 3,2 tommer) 

x x mm x 1,7 x 2,2 tommer)
Batteridrevet regulator: 

x x mm x 4,3 x 1,3 tommer) 



SPESIFIKASJONER (forts)

ANBEFALTE BRUKSFORHOLD
Temperaturomrade: til til
Atmosfarisk enn 697 mbar 
Luftfuktighet: opptil 95 % relativ luftfuktighet 

ANBEFALTE TRANSPORT- OG
Temperaturomrade: -20•‹C til (-4•‹Ftil
Atmosfarisk 450 til 1100 mbar 
Luftfuktighet: opptil 95 % relativ luftfuktighet 

YTELSE
enn 0,3mlper minutt 

ml av en dose pa 3 ml

Gjennomsnittlig Gjennomsnittlig aerodynamisk 
massediameter pa mikron
Medisinbeholderens kapasitet: 6 ml
Under normal bruk kan temperaturen pa medisinen kan stige til 10 grader
C over den omliggende temperatuen. 

Ytelsen kan variere avhengig av hvilket medikament som brukes, og
gjelder ikke for medikamenter som ikke er godkjent for 
standard for eksempel medikamenter med suspensjon eller

viskositet.



BEGRENSET GARANTI

Vi ber deg kontakte den lokale leverandmen for ytterligere informasjon.

RESERVEDELER OG TILLEGGSUTSTYR: 

DEL
Lokk

Medisinbeholder

(med

Selve

Munnstykke

Batteridrevet regulator 

Ledning for batteridrevet regulator 

Maskeadapter(USA)

Maskeadapter (alle andre land)

Brukerhandbok*

BESTILLINGSNUMMER
AG-AG20 10 

Ta kontakt med den lokale av medisinsk utstyr hvis du
a bestille reservedeler eller tilleggsutstyr. 

*Kontakt den lokale leverandmen for a fa bestillingsnummeret for ditt 
geogr ske omrade. 

Hvis du har problemer eller angaende Go-
kan du kontakte den lokale 

Aerogen, Inc. Aerogen(Ireland)
2071 Galway Business Park 

View, CA 94043 Dangan, Galway 

USA Irland

02003 Aerogen, Inc. 
AG-AG2 120-NO. Revisjon A Juli 2003 

15


