
Aspirator
nazal

HNA-100 / HNA-100 PLUS

Semnele de atenționare și pictogramele de mai jos sunt folosite pentru a asigura 
utilizarea produsului corect și în siguranță. Vă rugăm sa parcurgeți toate pictograme-
le și instrucțiunile pentru a preveni rănirea și/sau defectarea produsului. Descrierea 
pictogramelor este mai jos:

Titlul „Atenție” este folosit pentru a informa utilizatorii cu privire la cauzele posibile 
care ar putea conduce la rănire, deces sau daune materiale.

Titlul „Prudență” este folosit pentru a informa utilizatorii cu privire la cauzele care ar 
putea conduce la rănirea pacientului, care poate fi de o gravitate crescută și să 
provoace deces.

Atenție

– Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în aceste instrucțiuni 
de folosire.

– Vă rugăm să țineți aparatul departe de orice sursă de căldură.
– Pe timpul cât nu este folosit, vă rugăm să nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
– Nu expuneți aspiratorul nazal la șocuri electrice.
– Vă rugăm ca niciodată să nu împingeți vârful adânc în nările copilului.
– Nu îl utilizați la baie.
– Întotdeauna utilizați aparatul conform cu manualul de instrucțiuni.
– În timpul funcționării, aparatul trebuie să fie într-o poziție stabilă, în poziție verticală, 

pe o suprafață dreaptă.
– Nu lăsați aparatul nesupravegheat în apropierea copiilor sau a persoanelor cu 

dizabilități fizice sau mintale.
– Este recomandat să înlăturați bateriile din aparat atunci când nu îl utilizați timp 

îndelungat.
– Vă rugăm să folosiți numai duzele de aspirare furnizate cu aparatul. Nicio altă duză 

nu trebuie folosită cu aparatul.
– Nu expuneți aparatul la soare direct.
– Nu dezasamblați sau modificați nicio parte a aparatului fără autorizația vânzătorului.
– Nu utilizați aparatul în mediu cu gaz anestezic inflamabil.
– Dacă întâmpinați orice iritație sau înroșire a pielii după o ședință, nu continuați 

utilizarea în acea zonă a pielii.

Atenție

Prudență
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Informatii legate de sigurantă,,

– Dacă este necesară înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați un vânzător 
autorizat.

– Înlocuirea efectuată de persoane nepregătite corespunzător poate genera 
temperaturi excesive, foc sau explozie.

– Pentru a minimiza riscul de strangulare, nu lăsați cablul USB la îndemâna copiilor.
– Bateriile pot exploda sau curge dacă sunt inserate greșit, dacă sunt reîncărcate 

sau aruncate în foc.
– Încetați utilizarea aspiratorului nazal dacă funcționează haotic sau prezintă 

defecțiuni.
– Nu folosiți accesorii care nu sunt furnizate sau recomandate de producător.

– Este absolut interzisă menținerea prelungită a aspiratorului în nara bebelușului.
– Nu utilizați produsul dacă există vreo rană, vreun simptom de inflamație sau 

sângerare la nivelul nasului.
– Spălați produsul după fiecare utilizare.
– Nu scufundați sau spălați înainte de a vă asigura că bateria este protejată de 

capacul bine închis și sigilat.
– Nu spălați și curățați acest produs cu chimicale sau solvenți puternici.
– Evitați căderea produsului și nu îl utilizați dacă prezintă defecțiuni.
– Acest aparat este pentru utilizare la interior.
– Nu strângeți. Dacă închiderea este defectă, vă rugăm să încetați utilizarea 

aparatului.
– Nu funcționează cu echipamente de rezonanță magnetică sau CT.
– Vă rugăm să acordați atenție temperaturii de operare și umidității.

Utilizarea produsului într-un mediu care nu îndeplinește cerința poate conduce 
la o funcționare defectuoasă.

– Poate fi utilizat la spital și acasă. Nu se folosește la ATI sau în alte situații de 
urgență.

– Nu lăsați aparatul și accesoriile unde pot fi găsite/apucate de animale de 
companie. Iar dacă prezintă defecțiuni, nu le utilzați.

– Nu expuneți bateria sau aparatul în soare direct și nu le lăsați într-un loc cu 
temperatură ridicată.

– Nu utilizați aparatul la baie sau duș sau într-un mediu cu umiditate ridicată (de ex. 
saună, hidroterapie etc.).

– Dacă aveți nevoie de asistență pentru instalare, utilizare sau întreținere pentru 
aspiratorul nazal, sau pentru orice alte situatii sau operații neașteptate, vă rugăm 
să contactați vânzătorul autorizat.

– Acestui aspirator nazal nu trebuie să i se aplice manopere de service sau 
întreținere în timpul utilizării la pacient.

– Acest aspirator nazal trebuie depozitat în condițiile de mediu recomandate.

– Nu utilizați niciodată la urechi, gură sau ochi.
– Acest produs nu este utilizat pentru scopuri medicale. Dacă există orice problemă 

de sănătate, vă rugăm să întrerupeți imediat utilizarea și să consultați un medic 
calificat.

Atenție
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Utilizare

Introducere

Capac
Indicator LED
–În încărcare: lumină galbenă
–Încărcat: lumină verde
–Nivel scăzut al bateriei: lumină roșie
–În timpul utilizării: lumină intermitentă 
(pâlpâit) verde
Buton (Pornire, Intensitate)
Duză nazală 1

Cupă colectoare
Duza nazală 2
Curățitor inferior
Piesă de gură
Furtun silicon
Conector pentru încărcarea bateriei
Cutie

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11

– Acest aparat este creat pentru înlăturarea mucusului nazal la copii.
Copiii (în general sub 6 ani) care nu reușesc să elimine mucusul nazal prin suflarea 
nasului.

Scop
– Eliminarea blocajelor de la nivelul nasului
– Asigurarea respirației pe nas la copii
– Pentru a ameliora simpomele de tip alergic, prin îndepărtarea mucusului nazal
Indicații de utilizare
– Eliminarea blocajelor de la nivelul nasului
– Tratamentul răcelii comune și tratamentul auxiliar al suprainfecției sinusurilor 

paranazale

– Poate fi utilizat la spital și acasă. Nu se folosește în ATI și alte situații de urgență.

Utilizatorul
E d u c a ț i e
Cunoștințe
L i m b ă

Experiență

: Cel puțin vârsta de 11 ani - experiență de 5 ani cu cititul (școală).
: Să citească și să înțeleagă cifrele scrise.
: Limbile așa cum sunt specificate în planul de marketing pentru 

termometru cu afișaj electronic.
: Copii - sub 15 ani: Învățare sub supraveghere.

* Duză nazală 2, piesă de gură, furtun silicon, cutie: NUMAI HNA-100 PLUS 
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1) Instalarea la încărcat
– Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția închis pe afișajul LED
– Verificaţi culoarea roșie pe afișajul LED
– Culoarea roșie pe afișajul LED este un semn al nivelului scăzut al bateriei

① Conectați cablul USB la încărcător.
② Conectați capătul micro-USB al cablului la aspiratorul nazal.
③ Afișajul LED arată culoarea galbenă în timpul încărcării.
④ Afișajul LED arată culoarea verde când încărcarea este finalizată.

Pregatirea˘

① Vă rugăm să folosiți numai cablul furnizat de HuBDIC CO., LTD.
② Pe afișajul LED poate apărea culoarea verde datorită capacității bateriei, 

în cazul în care aparatul este folosit îndelung.
③ Vă rugăm să folosiți aparatul dacă este încărcat mai mult de 2 ore, 

chiar dacă afișajul LED nu arată culoarea verde.

Prudență

Cablu încărcare Manual de utilizareDuză nazală 1Unitate principală

* Duză nazală 2, furtun manual, cutie: NUMAI HNA-100 PLUS

CutieFurtun manualDuză nazală 2
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Deschideți capacul 
aspiratorului. Asigurați-vă că 
fixați bine duza de aspirare 
pe cupa colectoare.

① Apăsați butonul de pornire 
în treapta 1, cu lumină 
verde în afișajul LED.

② Apăsați butonul încă o dată 
pentru o aspirare a 
mucusului în treapta a doua.

③ 

Introduceți cu blândețe duza 
de aspirare în nasul copilului 
și aspirarea va curăța 
mucusul.

④ Atunci când aspirarea este 
finalizată, apăsați butonul de 
pornire încă o dată pentru a 
opri aparatul.

⑤ După utilizarea aspiratorului, 
după dezasamblarea duzei 
de aspirare, asigurați-vă că 
îl curățați.

⑥ 

1) Pregătirea produsului înainte de utilizare
– Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția „O�” pe afișajul LED.
– Asigurați-vă că verificați calitatea produsului atunci când utilizați aparatul.

Cum se utilizează

– NU aspirați apă sau orice alt lichid.
– NU permiteți mucusului și fluidelor să ajungă deasupra nivelului care marchează 

jumătatea cupei de colectare.
– Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziția „O�” atunci când cupa colectoare 

este separată.
– Asigurați-vă că faceți conectarea la tensiune după asamblarea aspiratorului la 

unitatea principală.
– NU scufundați în apă sau în orice alt lichid.

Atenție

2) Modelul cu aspirație electronică

Apăsați butonul de pornire în treapta 1, 
cu lumină verde în afișajul LED.

④ 

Conectarea produsului

Inserați inelul ”O” 
în cupa de colectare.

① Uniți partea conectoare a cupei de colectare cu aceasta. 
Rotiți cupa colectoare în direcția săgeții pentru a o conecta la 
unitatea principală.

② 

Conectați duza de aspirație 
la unitatea principală.

③
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Separați cupa colectoare de 
unitatea principală a 
aspiratorului. Uniți piesa de 
gură cu furtunul de silicon 
manual.

① Asigurați-vă că fixați bine 
duza de aspirare pe cupa 
colectoare.

② Așezați duza de aspirare la 
gură și aspirarea va curăța 
mucusul pe gură.

③ 

După utilizarea aspiratorului, 
după dezasamblarea duzei 
de aspirare, asigurați-vă că 
îl curățați

④ 

Întretinerea si depozitarea aparatului,,

Cum se utilizează

① Detașați duza de aspirare de aparat.
② Aruncați mucusul nazal în cupa colectoare.
③ Detașați cupa colectoare de unitatea principală.
④ Spălați în jet de apă duza detașată, furtunul manual și porțiunea de conectare a 

cupei colectoare și curățitorul inferior și dezinfectați piesele în apă clocotită. 
⑤ Asiguraţi-vă că piesele sunt uscate complet.

1) Curățarea aspiratorului manual și a cupei colectoare se face după cum urmează

① Pentru a curăța duza de aspirare detasată, dezinfectați-o în apă clocotită și 
păstrați-o curată.

② Asigurați-vă că diversele componente sunt uscate complet.

Notă: Aveți grijă ca la fierbere să NU plasați duza de aspirare lipită de peretele 
ibricului/vasului încins. Se poate topi prin atingerea cu peretele vasului încins.

2) Curățarea duzei de aspirare se face după cum urmează

– Aparatul va funcționa în general mai mult de 5 ani, dar este garantat timp de 1 an. 
Accesoriile nu sunt acoperite de garanție.

3) Perioada de utilizare

– Acumulatorul litiu-polimer ar trebui să acopere aproximativ 300 cicluri de încărcare.

4) Perioada de utilizare tipică

3) Modelul cu aspirare manuală (NUMAI HNA-100 PLUS)

– Asigurați-vă că verificați frecvent mucusul stagnant 
din cupa colectoare

– NU permiteți mucusului și fluidelor să ajungă deasupra 
nivelului ce marchează jumătatea cupei de colectare

– NU înghițiți mucusul stagnant din cupa colectoare
– După utilizarea aspiratorului nazal manual, 

asigurați-vă că îl curățați și îl depozitați
– La sterilizare aveți grijă la deformare sau 

topire la căldură
– Sterilizarea prin fierbere poate fi aplicată pieselor 

din silicon (vârf de silicon sau furtun de silicon)

Atenție
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Compatibilitatea electromagnetica (EMC)˘

Acest echipament a fost testat și este conform cu limitele echipamentelor medicale 
prevăzute în IEC 60601-1-2:2007. Aceste limite sunt create pentru a furniza un nivel 
rezonabil de protecţie la interferenţe periculoase în cazul unei instalări medicale tipice. 
Acest echipament generează, utilizează și poate iradia energie de fecvenţă radio și, 
dacă nu este instalat și utilizat conform instrucţiunilor, poate determina interferenţe 
nocive cu alte aparate din vecinătate.
Totuși, nu există nicio garanţie că nu va exista interferenţă într-o instalare specifică.

– Reorientaţi sau relocaţi dispozitivul receptor
– Creșteţi distanţa dintre echipamente
– Conectaţi echipamentul la o priză diferită de cea la care este/sunt conectat/e alt/e 

dispozitiv/e
– Consultaţi producătorul sau tehnicianul de service din teren pentru ajutor

1) Curățarea aspiratorului manual și a cupei colectoare se face după cum urmează

Semn
Lipsă alimentare Bateriile sunt 

descărcate complet
Defecţiune 
a motorului

Contactaţi furnizorul sau centrul de asistenţă 
pentru clienţi pentru diagnoză corectă.

Afișajul LED arată 
culoarea roșie 
atunci când aparatul 
nu este în funcţiune.

Bateria este 
descărcată

Încărcaţi bateria cu un cablu de încărcare.

Nu există aspirare. Deconectare Verificaţi dacă aspiratorul este conectat corect 
la unitatea principală, valvă, duza de aspirare 
sau cupa colectoare.

Blocarea duzei 
de aspirare
Problemă la motor

Bateria este 
descărcată

Asiguraţi-vă că utilizaţi cupa colectoare 
după ce aţi uscat-o complet.
Contactaţi furnizorul sau centrul de asisenţă 
pentru clienţi pentru diagnoză corectă.
Verificaţi orele în care a fost utilizată bateria sau 
nivelul de încărcare. Încărcaţi bateria cu un cablu 
de încărcare. 

După aspirare 
mucusul nazal 
rămâne în interiorul 
unităţii principale 
după deconectarea 
cupei colectoare.

Mucusul de 
vâscozitate redusă 
este împins înapoi

Curăţaţi aspiratorul cu o cârpă uscată sau 
beţisor cu vată și păstraţi-l curat

La aspirarea cu 
aspiratorul manual, 
duza de aspirare 
curge prin furtun.

Deconectare

Tocirea pieselor

Piesa este defectă

Verificaţi dacă modelul de aspirator cu aspirare 
manuală este slab conectat cu duza de aspirare, 
cupa colectoare sau furtun.
Verificaţi dacă modelul de aspirator cu aspirare 
manuală este slab conectat cu duza de aspirare, 
cupa colectoare sau furtun.
Dacă sunt slab conectate, contactaţi furnizorul sau 
centrul de asistenţă pentru clienţi pentru înlocuire.
Verificaţi dacă furtunul de silicon este rupt sau nu.
Dacă furtunul de silicon este rupt, contactaţi 
furnizorul sau centrul de asistenţă pentru clienţi 
pentru înlocuire.

Zgomotul în utilizare 
este mai puternic 
decât anterior.

Bateria este 
descărcată

Problemă la motor

Verificaţi dacă pe afișajul LED este culoarea roșie.
Verificaţi orele în care a fost utilizată bateria sau 
nivelul de încărcare.
Încărcaţi bateria cu un cablu de încărcare.
Dacă zgomotul este mai mare decât anterior, 
contactaţi furnizorul sau centrul de asistenţă 
pentru clienţi pentru diagnoză corectă.

Cauză Remediu
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HNA-100 respectă următoarele reglementări și standarde de siguranță internaționale:

IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-6, IEC/EN60601-1-2, IEC/EN60601-1-11

Eliminarea deșeurilor
Vă rugăm ca la sfârșitul ciclului de viață să aruncați dispozitivul uzat în 
conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE - DEEE (Deșeuri de 
Echipamente Electrice și Electronice). Dacă aveți nelămuriri vă rugăm 
consultați autoritățile locale responsabile de eliminarea deșeurilor. 

Bateriile uzate, descărcate complet, trebuie eliminate în recipientele special 
etichetate de colectare a deșeurilor de baterii, la punctele de colectare a 
deșeurilor toxice sau prin intermediul unui comerciant de aparate electrice. 
Aveți obligația legală de a elimina corect bateriile uzate. 

Clasificare în conformi-
tate cu gradul de rezis-
tenţă la pătrunderea 
apei, așa cum este 
prevăzută în ediţia 
actuală a IEC 60529.

IP 22

Versiune software v 1.0

Timpul tipic de 
operare

Nu mai puţin de o oră (continuu, treapta 2 de intensitate)

Intrare 5V     , 2A

3.7V      (baterie litiu-polimer)

Funcții

Presiune de aspirare 62kPa ± 10%

Tensiune alimentare

Sursă încărcare

Dimensiune 42 (lățime) ⅹ 192 (înălțime) ⅹ 42 (adâncime)

Greutate circa160g (numai aparatul)

Buton Pornire, Intensitate I, II

Componente Aspirator nazal, duză aspirare 1, cablu USB, manual utilizare, (Duză 
aspirare 2, piesă de gură, furtun silicon, cutie: NUMAI HNA-100 PLUS)

Descriere

Tipul protecţiei 
la șoc electric

În conformitate cu BF aplicabil domeniului

Condiţi operare Temperatură:+5˚C până la +40˚C
Umiditate: 15% până la 90% (Fără condensare)
Presiune atmosferică: 700hPa până la 1060hPa

Condiţii de transport 
și depozitare

Temperatură:-25˚C până la+70˚C
Umiditate: 15% până la  90% (Fără condensare)
Presiune atmosferică: 700hPa până la 1060hPa

Mod de operare Operare continuă

Părţi aplicate Duză de aspirare 1 sau 2

Reprezentant Autorizat în UE
S.B. PHARMA GMBH

Max-Planck Str. 39a D-50858, Koln, Germania TEL : +49 (0) 2234 988 1521

Produs de 

ver.1.2
(1708)
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Specificatii,

Distribuitor în România: 
ABI Solutions SRL, tel.: 0740.088.966, e-mail: o�ce@abi.ro, web: www.abi.ro


