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OBECNÁ VAROVÁNÍ 

 Dříve, než začnete přístroj používat, pečlivě si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro 

budoucí potřebu. V případě jakýchkoliv pochyb ohledně interpretace obsahu v těchto pokynech 

k použití, kontaktujte prodejce, distributora, výrobce. 

 Zařízení určené pro aerosolovou terapii. Dodržujte pokyny svého lékaře, které se týkají typu 

aplikovaného léku, dávkování, frekvenci a dobu trvání inhalace. Jakékoliv jiné použití, než to, ke 

kterému je přístroj určen, je považováno za nevhodné a tedy nebezpečné; Boneco CR neodpovídá 

za žádné škody způsobené nesprávným nebo nepřiměřeným použitím, nebo v případě, že je 

zařízení používáno v elektrických systémech, které nejsou v souladu s platnými bezpečnostními 

předpisy. 

 Výpadek proudu, náhlé selhání nebo jiné nepříznivé situace mohou způsobit, že zařízení přestane 

fungovat; proto doporučujeme, aby uživatelé měli k dispozici alternativní zařízení nebo lék 

(schválený lékařem), který může být použit v těchto situacích. 

 Když vyjmete přístroj z obalu, zkontrolujte, zda je nedotčený a bez jakéhokoliv viditelného 

poškození, ke kterému mohlo dojít během přepravy. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a 

obraťte se na Boneco CR. 

 Zcela rozviňte napájecí kabel před tím, než jej zapojíte do elektrické sítě. 

 Pokud není napájecí kabel zcela rozvinut, přístroj se může přehřát. 

 Nikdy přístroj nerozebírejte. Jakýkoliv technický zásah musí být proveden technickým personálem 

schváleným společností PIKDARE. Pro více informací kontaktujte Boneco CR. 

 Obaly (sáčky, krabice atd.) mohou být nebezpečné a měly by být udržovány mimo dosah dětí. 

Udržujte přístroj mimo dosah dětí, domácích mazlíčků a osob s kognitivním omezením. 

 Dříve než přístroj zapojíte, zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí na výrobním štítku, který 

je umístěn na spodní straně přístroje. 

 V případě, že zástrčka přístroje není kompatibilní s elektrickou zásuvkou, použijte certifikovaný 

adaptér, pokud to dovoluje současná legislativa v dané zemi, nebo nechejte autorizovaného 

technika společnosti Boneco CR zástrčku vyměnit. 

 Abyste zabránili přehřátí a poškození přístroje, vypněte přístroj vždy po 10 minutách nepřetržitého 

provozu a nechejte jej 30 minut vychladnout. 

 VAROVÁNÍ! Použití přístroje za méně než 30 minut určených k vychladnutí může způsobit přehřátí 

motoru a vést tak k aktivaci bezpečnostní pojistky. 

 Nepoužívejte přístroj v prostředí, kde je ve vzduchu přítomen oxid dusný, kyslík nebo hořlavé směsi 

vzduchu s anestetickými prostředky. 

 Po použití a před odstraněním zbylého léku přístroj vypněte a odpojte ze sítě. Stejně postupujte 

v případě doplňování léku. 

 Nádržku lékem nepřeplňujte. Dodržujte údaje o množství léku uvedeného v Technické specifikaci. 

 Udržujte přístroj a napájecí kabel mimo horké povrchy. 

 Nepoužívejte přístroj, když se koupete nebo sprchujete, dále ve vlhkých prostorech nebo v blízkosti 

van, dřezů, umyvadel, nebo v jakýchkoli situacích, ve kterých by mohl přístroj přijít do kontaktu 

s tekutinami. 

 Nikdy se přístroje nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama. 
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 Neupusťte ani nedávejte přístroj do vody nebo jiných tekutin. Pokud k tomu dojde, okamžitě 

vypněte přívod proudu ze sítě, vytáhněte zástrčku, přestaňte přístroj používat a zavolejte 

kvalifikovaného technika. 

 Pokud se přístroj navlhčí, okamžitě vytáhněte zástrčku, důkladně jej osušte a kontaktujte Boneco 

CR, pokud tekutina pronikla do vnitřní části přístroje. 

 Neblokujte větrací otvory přístroje. 

 Nepoužívejte přístroj, jestliže se cítíte ospalí. 

 Děti a osoby s dušením či fyzickým postižením smí přístroj používat jen pod pečlivým dohledem. 

Zařízení obsahuje malé části, které mohou vypadnout a mohou být náhodně spolknuty. Je nutný 

dozor dospělou osobou, aby bylo zajištěno, že si děti s přístrojem nebudou hrát. Přístroj obsahuje 

malé části, které mohou být spolknuty, a napájecí kabel představuje riziko uškrcení. 

 Nepoužívejte konektory a příslušenství, které nebyly doporučeny výrobcem. 

 Ujistěte se, že je přístroj během používaní umístěn na rovném a stabilním povrchu, aby se zabránilo 

úniku kapalin. 

 Během použití nesmí být na povrchu žádné předměty, které by mohly bránit správnému proudění 

vzduchu. 

 Nikdy nenechávejte přístroj zapojený do elektrické sítě, když jej nepoužíváte nebo na něj 

nedohlížíte. 

 Před tím, než budete odstraňovat zbývající lék, nebo provádět čištění a jinou údržbu, odpojte 

přístroj od elektrické sítě tím, že vyjmete zástrčku z elektrické zásuvky. 

 Pokud se rozhodnete, že už nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě a odřízněte 

zástrčku od kabelu, aby přístroj dále nemohl fungovat. Přístroj a napájecí kabel okamžitě zlikvidujte 

v souladu s platnými právními předpisy a Směrnicí 2012/19/EU. Doporučujeme také odstranit 

všechny části, které jsou potenciálně nebezpečné, zejména pro děti. 

 Odkažte se na platné právní předpisy pro informace týkající se likvidace příslušenství podléhajícímu 

opotřebení. Při likvidaci postupujte podle Směrnice 2012/19/EU. 

 Přestaňte přístroj používat, pokud přístroj po pádu vykazuje známky poškození na jakékoliv části. 

V případě jakýchkoliv pochybností, přístroj nepoužívejte a kontaktujte Boneco CR. 

 V případě poruchy nebo selhání přístroj vypněte tak, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky a kontaktujte 

Boneco CR. Pojistka specifikovaná v Technické specifikaci musí být vyměněna pouze společností 

Boneco CR. 

 VAROVÁNÍ! Nepokoušejte se přístroj otvírat, opravovat, upravovat nebo s ním jinak manipulovat.  

 Nezapínejte přístroj, pokud je nádržka na lék prázdná. Mohlo by to vést k poškození přístroje. 

 Neotvírejte kryt nádržky a nevstupujte do přímého kontaktu s lékem v době, kdy je přístroj 

v provozu. 

 Nenechávejte žádný zbývající lék v nádržce. Pečlivě dodržujte instrukce v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

NÁDRŽKY NA MEDIKAMENT. 

 Nepoužívejte přístroj v prostorech, ve kterých byly nedávno použity spreje. Před započetím terapie 

pokoj vyvětrejte. 

 Do větracích otvorů nevkládejte žádné předměty. 

 Odpojitelný napájecí kabel nebo konektor musí být vždy ve vašem dosahu, jelikož jsou nezbytné pro 

odpojení přístroje od elektrické sítě. 
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 Jakmile je léčebná relace ukončena, přístroj vypněte, odpojte jej od elektrické sítě, odstraňte 

použité příslušenství podle pokynů v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. 

 Pacient a provozovatel je jedna a ta samá osoba. Jediné úkony, které může pacient / provozovatel 

bezpečně provádět jsou ty, které jsou uvedeny v části PŘÍPRAVA A POUŽITÍ PŘÍSTROJE, ČIŠTĚNÍ A 

ÚDRŽBA NÁDRŽKY NA MEDIKAMENT, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ. 

 VAROVÁNÍ! Neudržujte a / nebo neopravujte přístroj, pokud je v provozu! Jakákoliv jiná údržba / 

servisní aktivita / úkon musí být provedena výhradně společností Boneco CR. 

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Exkluzivní sada příslušenství PiC Solution REF 02038406100000 obsahuje jednu super-měkkou inovativní 

masku, která se přizpůsobí vašemu obličeji a minimalizuje tak plýtvání medikamentem. Byla navržena tak, 

aby zajistila správnou a efektivní terapii jak pro děti, tak pro dospělé. Dospělí by měli masku používat pouze 

pro zakrytí úst, což je nejefektivnější způsob jak dopravit 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 ještě nedokážou koordinovat své dýchání. Nový systém spojení mezi tryskou a maskou 

zajišťuje, e roztok proudí přímo do úst a působí tak účinněji. Je rovněž možné použít náustek bez masky. 
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PŘÍPRAVA A POUŽITÍ PŘÍSTROJE 

 Vyjměte přístroj a příslušenství z obalu. 

 VAROVÁNÍ! Před použitím důkladně zkontrolujte povrch nádržky na medikament a všech dalších 

součástí. V případě porušení či poškození přístroj nepoužívejte a kontaktujte Boneco CR. 

 Otevřete víko (F). 

 Nalijte medikament do nádržky (I) a dodržujte dávkování doporučené vaším lékařem či lékárníkem. 

 Objem nádržky nesmí nikdy překročit značku zobrazenou na nádržce (Obr. 4) 

 Nádržka na medikament (I) má maximální kapacitu 3 ml; v případě menšího objemu roztoku se 

musí rozředit fyziologickým roztokem, pokud není uvedeno jinak v příbalovém letáku 

medikamentu. 

 Zavřete víko a ujistěte se, že je správně uzavřené. 

 Vyberte nejvhodnější příslušenství pro danou terapii: masku, náustek, nosní tubus. V případě 

pochybností kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 

 

 

Použití masky 2-v-1 pro děti i dospělé: 

 Spojte masku (A) s náustkem (B) a poté spojte náustek se spojovací trubicí (D). 

 

Použití nosního tubusu: 

 Spojte nosní tubus (C) se spojovací trubicí (D). 

 Zvedněte víčko nebulizační trysky (E). 

 Spojte trubici s nebulizační tryskou (G). 

 Připojte odpojitelný napájecí kabel k přístroji. 

 Zapojte zástrčku napájecího kabelu do sítě. 

 Zapněte přístroj stisknutím vypínače (M), zvolte průtok (zvýšení, snížení) pomocí regulátoru 

průtoku (H) a zahajte léčbu nejlépe vsedě a v pohodlné pozici. 

 Pokračujte v inhalaci, dokud není vyčerpán výstupní tok. Pokud si nejste jisti, zda byl medikament 

vyčerpán, můžete terapii na chvíli přerušit a poté znovu spustit. Po ukončení léčby zůstane 

v komůrce nebulizéru malé množství tekutiny (přibližně 0,5ml). 

 Přístroj obsahuje systém, který ho po pěti minutách od zahájení provozu automaticky vypne. Pokud 

potřebujete pokračovat v terapii, přidejte znovu medikament do nádržky (I) pomocí odklopení víka 

(F). Poté, co víko vrátíte zpět, zapněte přístroj pomocí vypínače (M). 

 VAROVÁNÍ! Nikdy neprovádějte více než dva po sobě jdoucí 5 minutové cykly! Na konci druhého 

cyklu počkejte 30 minut před tím, než přístroj budete znovu používat. Pokud nedodržíte tyto 

pokyny, může se spustit automatické vypnutí přístroje. 
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 Na konci léčby, nebo kdykoliv je to potřeba, stiskněte tlačítko vypínače (M), odpojte zástrčku 

napájecího kabelu (L) z elektrické zásuvky a odpojte příslušenství a trubici. Přístroj a příslušenství 

očistěte podle pokynů v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŹBA. 

 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA NÁDRŽKY NA MEDIKAMENT 

Před čištěním a údržbou nádržky přístroj vypněte pomocí stisknutí vypínače (pokud je zapnutý) (M), 

ytáhněte zástrčku napájecího kabelu (L) z elektrické zásuvky a odpojte konektor odnímatelného napájecího 

kabelu od přístroje. 

VAROVÁNÍ! Nenamáčejte přístroj a ani ho neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. 

Pro očištění zbývajícího medikamentu z nádržky použijte pouze jemný a čistý hadřík navlhčený v teplé vodě. 

Důkladně očistěte nádržku na medikament (I) zejména v kontaktních místech. Čištění musí být provedeno 

na konci každé léčebné relace. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky na čištění přístroje, protože jej mohou 

poškodit. 

 

VAROVÁNÍ! Nikdy nečistěte nádržku na medikament pomocí ostrých nebo drsných předmětů. 

VAROVÁNÍ! Nikdy nepoužívejte hořlavé látky během čištění a údržby nádržky na medikament a přístroje.  

 

Opatrně osušte nádržku na medikament a přístroj před tím, než jej uschováte. 

Před tím, než přístroj uschováte, zavřete nádržku na medikament víčkem a ujistěte se, že je uzavřena 

nebulizační tryska. 

Čistěte a kontrolujte stav nádržky na medikament před a po každém použití a nepoužívejte přístroj, pokud 

vykazuje jasné známky poškození. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Odpojte veškerá použitá příslušenství (masku, náustek, nosní tubus a trubici) a opláchněte je pod tekoucí 

vodou. 

VAROVÁNÍ! Nedávejte masku do vroucí vody. Dezinfikujte za studena všechny části, které přišly do 

kontaktu s pacientem, pomocí denaturovaného alkoholu. Čistěte a kontrolujte stav příslušenství před a po 

každém použití. V případě poškození je vyměňte. 

Opatrně osušte všechny části před tím, než je uložíte. 
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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. 

14 



 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 kupujícího 
 
Adresa centrálního servisu: 
Boneco CR, s.r.o. 
Na Podhoře 185 
58813 Polná 
Tel: +420 777 162 396 
E-mail: info@boneco-cr.cz 
www.boneco-cr.cz 
 
Distributor Boneco CR, s.r.o. 
  Na Podhoře 185 
  58813 Polná 
  www.boneco-cr.cz 
 
Výrobce: PIKDARE S.p.A. 
  Vida Saldarini Catelli, 10 
  22070 – Casnate noc Bernate (CO) – Itálie 
  www.picsolution.com 
 
REF 02038204100000 
76 038204 100 000 
 
Vyrobeno v Číně 
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