
 
 
 

Inhalační nástavec Rossmax AS175 
Návod k použití 

Děkujeme vám za nákup inhalačního nástavce. Usnadní podávání inhalačních lékových sprejů, zvýší jejich využitelnost a 
zefektivní jejich účinnost. 
Upozornění:                     Popis částí: 
1. Zařízení by mělo být vyměněno po 1 roce užívání. 
2. Věnujte péči čištění a údržbě. Nevyvářejte, nesterilizujte ani nemyjte žádné části v 
myčce nádobí. 
3. Dodržujte dávkování léčiva podle doporučení lékaře. 
4. Udržujte inhalační nástavec mimo dosah dětí, není to hračka. 
5. Dítě nemůže používat tento přístroj samo, ale s pomocí dospělé osoby.  
Poznámka 
1. Komora je vyrobena z antistatického materiálu, aby se zabránilo přilnutí léku stěny 
komory. 
2. Přístroj není vyroben s přírodního latexu. 
3. Tento přístroj je určen pouze pro jednoho pacienta.  
4. Jestliže inhalační nástavec nepoužíváte, skladujte ho na čistém, suchém místě. 
5. Skladovací a provozní podmínky: 5 °C až 40 °C; 15 až 95% RH 
 
Úvod 
Komora je určena pro použití s dávkovacím inhalátorem (MDI, tzv. lékovým sprejem). 
Slouží k usnadnění podání inhalačních lékových sprejů. Vhodný pro použití doma, v 
nemocnicích a ambulantních zařízeních. Určeno pouze pro jednoho pacienta. Dodává se 
ve třech velikostech podle věku pacientů: AS175S s malou maskou (0 - 1,5 let); AS175M se 
střední maskou (1 - 5 let); AS175L s velkou maskou (5 let a více). 
Jak inhalační nástavec sestavit a používat 
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte stav komory. Odstraňte všechny cizí předměty. Nepoužívejte komoru, 
jestliže objevíte nějakou vadu. (obr. 1) 

 
 
- Sejměte víčko z MDI a komory. Při použití masky ji vložte pevně do náustku. (obr. 2) 
 
 
 
 

- Vložte MDI do zadní části komory a zatřeste MDI a komorou. (obr. 3) 
 
- Vložte náustek do úst natěsno, aby zajistily utěsnění. Masku nasaďte na nos a ústa, zkontrolujte těsnost. 

- Inhalace přes náustek: Jemně vydechněte. Stiskněte MDI. Pak se pomalu a 
zhluboka nadechněte ústy. Zadržte dech po dobu asi 5 až 10 sekund, pokud je to 
možné. V opačném případě přitiskněte rty pevně na náustek a asi 2-3 krát se přes 
komoru po stisknutí MDI nadechněte. 
- Inhalace přes masku: Jemně vydechněte. Stiskněte MDI a pak se 5 - 6 krát zhluboka 
nadechněte. (obr. 5) 

- Postupujte podle pokynů a dávkování udávaných na léčivu (MDI) nebo předepsaných lékařem. Postupujte vždy výše 
popsaným způsobem. 
 
Pokyny pro čištění 
Komoru a masku čistěte jednou týdně. 
Poznámka: Během čištění nemanipulujte a neodstraňujte ventil z komory. 

          
             
- Sejměte náustek, masku a zadní díl.      
          



               
               
   
- Namočte demontované díly na 15 minut do teplé vody s tekutým saponátem. Mírně protřepejte. Opláchněte díly s 
teplou vodou.              
- Vytřete přebytečnou vodu a nechte dobře vyschnout. Ujistěte se, že všechny díly před opětovnou montáží zcela 
vyschly.               
- Po vyschnutí složte celou sestavu. Když inhalační nástavec nepoužíváte, mělo by ochranné víčko být vždy nasazeno na 
náustku. 
Záruka: 
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále jen zařízení), ke kterému jsou 
připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám. 
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad. 
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití. 
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 
- Záruka se nevztahuje na: 
a) části vystavené přirozenému opotřebení 
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem 
c) poškození a závady způsobené: 
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování 
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem 
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, oheň nebo blesky atd.) 
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením 
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním střediskem nebo Kupujícím 
zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo 
jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení 
neoprávněné osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky. 
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit odhalení vady Zařízení. 
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou 
níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. Zařízení by mělo být v obalu, který 
jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy. 
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu Ručitele. 
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo části vyměněné během 
opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady (např. výměna 
spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.) 
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou. 

 
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). K opravě se smí přijímat pouze 
čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na 
přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné pracovní hodině servisního zaměstnance. 
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka obchodu a data nákupu); jasný a 
přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. 
Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky. 
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného zboží. 
 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky 
Podpis:          

Distributor pro ČR a SR: 

 
BONECO CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 588 13 Polná 

Tel: 774 162 396 
www.boneco-cr.cz, www.rossmax.cz, 

e-mail: info@boneco-cr.cz 
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