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Οδηγίες χρήσεως
για εφαρμογή στο νοσοκομείο και στο ιατρείο

Η εταιρεία PARI GmbH σας ευχαριστεί για την αγορά του Αντιστατικού αε-
ροθαλάμου VORTEX® και για την εμπιστοσύνη σας στην ποιότητα των 
προϊόντων PARI.

Το σύστημα VORTEX® είναι ένα βοήθημα εισπνοών και χρησιμοποιείται σε 
συνδυασμό με δοσιμετρικά αερολύματα για τη θεραπεία παθήσεων των 
αναπνευστικών οδών. Το σύστημα διαθέτει μεταλλικό θάλαμο και μοναδική 
λειτουργία στροβιλισμού, που συμβάλλει στην αξιόπιστη χορήγηση της σω-
στής ποσότητας φαρμάκου.
Το σύστημα VORTEX® προορίζεται για τις εξής χρήσεις:
- για την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων συντονισμού κατά τη χρήση των 
δοσιμετρικών αερολυμάτων και

- για την αποφυγή εναπόθεσης μεγάλης ποσότητας φαρμάκου στη στομα-
τοφαρυγγική κοιλότητα και των σχετικών ανπιθύμητων παρενεργειών.

Ο εύκαμπτος δακτύλιος σύνδεσης επιτρέπει τη χρήση του προϊόντος με όλα 
τα δοσιμετρικά αερολύματα που διατίθενται στο εμπόριο.

Για να αποφεύγεται η συσσώρευση βρωμιάς και να αποτρέπονται τυχόν 
κίνδυνοι για την υγεία, αλλά και για τον περιορισμό του κινδύνου ανεπαρ-
κούς χορήγησης θεραπείας, πρέπει να προετοιμάζετε όλα τα εξαρτήματα 
κατά το τρόπο που περιγράφεται στο κεφάλαιο 5 "Υγιεινή".
Όλα τα εξαρτήματα του προϊόντος πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους κατά τη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να παρατηρη-
θεί ανεπαρκής χορήγηση φαρμάκου.
Το προϊόν αυτό περιέχει μικρά εξαρτήματα, τα οποία ενέχουν κίνδυνο πνιγ-
μού για παιδιά. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσετα μακριά από παιδιά ηλικίας 
έως τριών ετών.
Για σωστή χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής, χρησιμοποιείτε αποκλειστι-
κά εξαρτήματα PARI.

Εικόνα 1
Παρακαλούμε ελέγξτε εάν περιέχονται στη συσκευασία όλα τα εξαρτήματα 
που περιγράφονται παρακάτω:
(A) θάλαμος εισπνοών (αντιστατικός)
(B) επιστόμιο (B1) με βαλβίδα εισπνοής και εκπνοής (B2)
(Γ) μπλε δακτύλιος σύνδεσης με υποδοχή για το επιστόμιο του δοσιμε-

τρικού αερολύματος (προσυναρμολογημένος στο θάλαμο εισπνοών)

Τα υλικά του συστήματος VORTEX® δεν περιέχουν λάτεξ.

Εικόνα 2
• Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε το σύστημα VORTEX® για τυχόν ξένα 
σώματα και φθορές. Σε περίπτωση που κάποια εξαρτήματα παρουσι-
άζουν ζημιά (π.χ. η βαλβίδα στο επιστόμιο) ή δεν περιέχονται στη 
συσκευασία, το προϊόν πρέπει να αντικατασταθεί.

Εικόνα 1
• Βεβαιωθείτε ότι η μπλε βαλβίδα στο επιστόμιο (B2) βρίσκεται στη θέση 
που απεικονίζεται.

Μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία τη 
συσκευή για πρώτη φορά.

VORTEX®

Αντιστατικός αεροθάλαμος
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Εικόνα 3
• Αφαιρέστε το πώμα του δοσιμετρικού αερολύματος (Δ).
• Ανακινήστε δυνατά το δοσιμετρικό αερόλυμα πριν από κάθε χρήση. 
Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες για τη χρήση του 
δοσιμετρικού αερολύματος.

Εικόνα 4
• Εφαρμόστε το επιστόμιο του δοσιμετρικού αερολύματος (Δ) στον ειδικό 
δακτύλιο σύνδεσης του αεροθαλάμου VORTEX®.

Εικόνα 5
• Ζητήστε από τον ασθενή να τοποθετήσει το επιστόμιο του συστήματος 

VORTEX® ανάμεσα στα δόντια και να σφραγίσει με τα χείλη.
Κατά την εισπνοή με μάσκα:
• Εφαρμόστε προσεκτικά τη μάσκα στο πρόσωπο του ασθενούς.
Το στόμα και η μύτη πρέπει να είναι καλυμμένα.

Εικόνα 6
• Ενεργοποιήστε το δοσιμετρικό αερόλυμα (Δ), μόλις ο ασθενής αρχίσει 
να εισπνέει βαθιά και αργά.

• Ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει λίγο την αναπνοή του και, στη συ-
νέχεια, να εκπνεύσει αργά.

Η δοσολογία για παιδιά κάτω των 18 μηνών είναι 4 έως 6 εισπνοές, ενώ για 
παιδιά άνω των 18 μηνών 2 έως 4 εισπνοές.
Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε εφαρμογή απελευθερώνεται μόνο 1 ψεκασμός από 
το δοσιμετρικό αερόλυμα στο σύστημα VORTEX®.
Εικόνα 7
Περιμένετε και ενεργήστε σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του δοσιμετρικού 
αερολύματος, πριν επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφονται στις εικόνες 
5 και 6.

Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται μόνο διαδικασίες καθαρισμού, απολύμανσης 
και αποστείρωσης που έχουν δοκιμασθεί και αξιολογηθεί επαρκώς στις συ-
γκεκριμένες συσκευές και προϊόντα, καθώς και ότι τηρούνται οι εγκεκριμέ-
νες παράμετροι σε κάθε κύκλο ενεργειών.
Εάν υπάρχει πιθανότητα εναλλαγής ασθενών, τηρείτε τις παρακάτω 
οδηγίες:
Προτού χρησιμοποιηθεί από άλλο ασθενή, το σύστημα VORTEX® πρέπει 
να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Εάν δεν πραγματοποιηθεί αποστείρωση 
του συστήματος VORTEX®, θα πρέπει να αντικατασταθεί το επιστόμιο.

5.1 Καθαρισμός και απολύμανση
Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό και τη θερμική απολύμανση στον ξηρό 
κλίβανο για ιατρικά εργαλεία.
Αποσυναρμολογήστε το σύστημα VORTEX® όπως περιγράφεται στη συνέ-
χεια:

Εικόνα 8
• Αφαιρέστε το δακτύλιο σύνδεσης του δοσιμετρικού αερολύματος και τη 
μάσκα, εφόσον υπάρχει.

Εικόνα 9
• Αφαιρέστε το επιστόμιο:

– Με τα δύο δάκτυλα, πιέστε τα δύο σημεία πίεσης στο πλάι του επιστομίου.
– Με το άλλο χέρι, τραβήξτε το επιστόμιο προς τα έξω.

Εικόνα 10
• Τοποθετήστε το επιστόμιο και το δακτύλιο σύνδεσης, καθώς και το θά-
λαμο εισπνοών σε όρθια θέση μέσα στον ξηρό κλίβανο για ιατρικά 
εργαλεία.

• Επιλέξτε το πρόγραμμα 93°C (χρόνος επεξεργασίας: 5 λεπτά).
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαριστικό μέσο με ουδέτερο pH και τη-
ρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετκά με τη δοσολογία.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου ελέγθηκε με χρήση του απολυ-
μαντήρα G7736 MCU της εταιρείας Miele και του καθαριστικού μέσου 
neodisher® MediZym (Dr. Weigert, Hamburg).

5.2 Αποστείρωση
Εικόνα 11
• Μετά τον καθαρισμό και την απολύμανση, συσκευάστε το αποσυναρ-
μολογημένο σύστημα VORTEX® σε αποστειρωμένη συσκευασία 
κατάλληλη για αυτή τη διαδικασία.

• Αποστειρώστε το σύστημα VORTEX® με την εξής μέθοδο αποστείρω-
σης με ατμό σε τμηματικό κενό (αξιολογημένη κατ' αντιστοιχία προς τις 
προδιαγραφές DIN EN ISO 17665):
Θερμοκρασία αποστείρωσης:
121°C (διάρκεια 20 λεπτά)
έως 134°C (διάρκεια: τουλάχιστον 3 λεπτά)

Εάν η εναλλαγή ασθενών γίνει μετά την αποστείρωση, το αποστειρωμένο 
επιστόμιο μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί.

5.3 Φύλαξη
Εικόνα 12 και Εικόνα 13
• Συναρμολογήστε πάλι όλα τα εξαρτήματα του συστήματος VORTEX®.
• Μετά την απολύμανση ή την αποστείρωση, φυλάξτε το σύστημα 

VORTEX® σε στεγνό χώρο χωρίς σκόνη.

Όταν το σύστημα VORTEX® φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, 
φροντίστε για την ανακύκλωση του προϊόντος.

Το σύστημα VORTEX® μπορεί να υποστεί το είδος της προετοιμασίες που 
περιγράφεται στο κεφ. 5.1 και στο κεφ.  έως 30 φορές στην κλινική. Στη συ-
νέχεια θα πρέπει να αντικατασταθεί.
Το σύστημα VORTEX® πρέπει να αντικατασταθεί το αργότερο μετά από 
ένα χρόνο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καθαρισμού κατά την εφαρ-
μογή τού συστήματος VORTEX® στο σπίτι, ανατρέξτε στη διεύθυνση 
www.pari.de στο Internet ή απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης 
της εταιρείας μας, στο τηλ. +49-(0)8151-279 220.

5 Υγιεινή

8 9

10 11

12 13

Σε σπάνιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν ο καθαρισμός στον ξηρό κλί-
βανο να προκαλέσει αποχρωματισμό του αλουινίου. Αυτό δεν αποτε-
λεί πρόβλημα και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος 
VORTEX®.

Σε περίπτωση εναλλαγής ασθενών χωρίς προηγούμενη αποστεί-
ρωση του συστήματος VORTEX®, θα πρέπει να αντικατασταθεί το 
επιστόμιο.

Περιγραφή Κωδ. 
είδους

Ανταλλακτικά:
VORTEX® Επιστόμιο με βαλβίδα, συσκευασία 1 τεμαχίου 051B0100
VORTEX® Επιστόμιο με βαλβίδα, συσκευασία 10 τεμαχίων 051G1101
VORTEX® Δακτύλιος σύνδεσης για δοσιμετρικά αερολύματα 051E5004
Μάσκες:
Οι παρακάτω μάσκες PARI είναι κατάλληλες για χρήση στην κλινική και το 
ιατρείο:
Βρεφική μάσκα PARI BABY, μέγεθος 1, 0 – 1 έτους 041G0701
Βρεφική μάσκα PARI BABY, μέγεθος 2, 1 – 3 ετών 041G0702
Παιδική μάσκα PARI SMARTMASK, από 2 ετών και άνω 078G5000
Μάσκα PARI SMARTMASK για ενήλικες 041G0730

6 Απόρριψη

7 Ανθεκτικότητα υλικών

8 Ανταλλακτικά και εξαρτήματα



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /Frutiger-Black
    /Frutiger-BlackItalic
    /Frutiger-Bold
    /Frutiger-BoldItalic
    /Frutiger-Italic
    /Frutiger-Light
    /Frutiger-LightItalic
    /Frutiger-Roman
    /Frutiger-UltraBlack
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /DEU <FEFF005B00420061007300690065007200740020006100750066002000220044007200750063006B002000560031002E00300022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E0020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200075006D002000650069006E00650020007A0075007600650072006C00E40073007300690067006500200041006E007A006500690067006500200075006E00640020004100750073006700610062006500200076006F006E00200047006500730063006800E40066007400730064006F006B0075006D0065006E00740065006E0020007A0075002000650072007A00690065006C0065006E002E00200044006900650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F0062006100740020006F0064006500720020006D00690074002000640065006D002000520065006100640065007200200035002E003000200075006E00640020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


