
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INHALÁTOR 

 

Návod k použití 

Verze: V1.1 

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto přístroje.  

Bezpečnostní upozornění: 

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití. Zajistíte si tak správné a bezpečné používání výrobku a 

předejdete riziku případného poškození výrobku nebo Vašeho zdraví. 

Výstražné ikony uvedené v tomto návodu upozorňují na bezpečné a správné používání tohoto produktu. Jsou zde 

uvedeny pro prevenci rizika a poškození vás i ostatních.  

 



- Tento přístroj je zdravotnický prostředek. Dodržujte pokyny lékaře a jednotku používejte správně. 

- Pokud jde o typ, dávku a režim léčby, postupujte podle pokynů lékaře. 

- Nebulizační/rozprašovací charakteristiky tohoto přístroje se mohou lišit různými vlastnostmi léku. 

- Zejména při použití léčiva s vysokou povrchovou aktivitou nebo viskozitou může být rychlost nebulizace snížena. 

- Míra nebulizace může být také snížena, je-li nízká teplota léků. 
  

  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – čtěte pozorně  

- Pokud jde o typ, dávku a režim léčby, postupujte podle pokynů lékaře. 

- Vaše příznaky se mohou zhoršit. Pokud používáte jednotku poprvé po zakoupení nebo po delší době nepoužívání, 

nezapomeňte vyčistit a vydezinfikovat kalíšek na léky, inhalační masku a náustek. 

- Na nevyčištěných či nepoužívaných částech se mohou množit různé bakterie a můžete se nakazit. Po každém použití 

očistěte a vydezinfikujte kalíšek na léky, inhalační masku a náustek. Vyčištěné a dezinfikované části řádně vysušte a 

uložte je na čistém místě. 

- Tato jednotka je určena pro osobní použití. Není vhodná pro více než jednoho uživatele. 

- Uchovávejte tento přístroj mimo dosahu dětí. Hrozí nebezpečí vdechnutí malých částí. Hlavní jednotka může být 

zničena nebo může způsobit poranění dětem i dospělým. V případě vdechnutí malé části, ihned vyhledejte lékařskou 

pomoc.  

- Základnu ani USB kabel nevkládejte do vody. Mohlo by dojít k úniku elektřiny nebo k úrazu elektrickým proudem. 

 

 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  - čtěte pozorně 
- Neinhalujte samotnou vodu. 

- Nedávejte léky na hlavní jednotku. Pokud se tak stane, ihned jednotku otřete jemným hadříkem. 

- Používáte-li jednotku ve vlhkém stavu, může to způsobit potíže nebo úraz elektrickým proudem.  

- Je-li jednotka poškozená, nadále ji v žádném případě nepoužívejte, hrozí nebezpečí poranění elektrickým proudem. 

- Chraňte základní jednotku a kalíšek na léky před pádem či silným nárazem. 

- Používejte pouze dodaný innoGIO USB kabel. Je-li USB kabel poškozený či zlomený, nadále jej nepoužívejte. 

- Jednotku v žádném případě sami neopravujte ani nerozebírejte. 

 

 

VLASTNOSTI VÝROBKU 

- Tento výrobek je určen k léčbě respiračních onemocnění, jako je astma, alergie aj. 

- Princip: díky oscilačnímu obvodu jsou keramické desky obsažené v nebulizační základně společně s kovovou síťkou 

poháněny postupně oscilovat vysokou frekvencí, což způsobuje, že kapalina protéká mikrosítem a následně je 

vymrštěna a nebulizována za vzniku inhalačního aeoroslu. 

 

 

 

POUŽITÉ SYMBOLY 

 

Bezpečnostní symbol, který se používá k varování nebo bezpečnostním opatřením. Důležité, prosíme, čtěte. 

 

 

 

Výrobce. 

 

 

 Elektrické zařízení vyhoďte do tříděného odpadu. 

 

 

 

 

POPIS VÝROBKU 

Balení obsahuje následující části. Pokud některá z nich v balení chybí, prosíme, kontaktujte prodejce, u nějž jste výrobek 

zakoupili. 

 

1. základna 

2. kelímek na léky 

3. 2x baterie AA 1,5V 

4. náustek 

5. úložný vak 

6. USB kabel 

7. dětská inhalační maska 

8. inhalační maska pro dospělé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před zahájením inhalace musí dojít k sestavení přístroje – viz. dále. 

 

 

 

 

 

 



ČÁSTI VÝROBKU 

1. kryt kelímku na léky 

2. kovová síťka 

3. elektroda 

4. hlavní část 

5. tlačítko ON/OFF 

6. tlačítko kelímku na léky 

7. USB vstup 

8. kryt baterií 

 

 

 

 

 

 

 

NAPÁJENÍ 

Přístroj funguje za pomocí baterií nebo USB kabelu. 

- Použití USB kabelu. 

- dodaný kabel je micro USB 

- napětí 5V 

 

 

 

Zapojte USB kabel do hlavní jednotky přístroje a do power banky. 

Pozn: Power banka není součástí balení. 

 

- Vložení baterií. 

- Do přístroje nevkládejte dobíjecí baterie! 

1. Otevřete kryt na baterie.  2. Vložte baterie dle správné polarity +/-. 

 

 

 

 

 

3. Zavřete kryt na baterie. 

Životnost baterií a jejich výměna 

- alkalické baterie – výdrž cca 3 dny (při používání cca 30 minut denně) 

- bliká-li rychle podsvícení tlačítka napájení (interval menší než 0,3 sek), je zapotřebí baterie co nejdříve vyměnit za 

nové 

 

Doporučení 

- Vybité baterie vyměňte co nejdříve za nové. 

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (3 a více měsíců), baterie z přístroje vyjměte. 

- Pokud jednotku nebudete používat a ponecháte v ní baterie, může dojít k vytečení baterií a k poškození jednotky. 

- Při vkládání baterií vždy dbejte na správnou polaritu +/-. 

- Do přístroje vkládejte pouze baterie typu AA 1,5V. 

- Do přístroje spolu nikdy nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různého typu. 

 

 

VLOŽENÍ LÉKŮ 

Otevřete kryt kelímku na léky a vložte předepsané léky. 

 

1. Otevření krytu   2. Vložení léků   3. Zavření a zajištění krytu 

    Vlijte léky dle obrázku.  Mohlo by dojít k úniku léků. 

    Max. kapacita je 8ml.    

 

 

 

 

 

Lék můžete plnit přímo do smontované jednotky nebo kelímek na léky ze základny sejmout a naplnit jej samostatně. 

Pokud plníte lék do kelímku samostatně, vyjměte kelímek z hlavní jednotky a naplňte jej lékem. Poté těsně uzavřete 

kryt kelímku a nasaďte jej zpět k hlavní jednotce. 

 

Pro vyjmutí kelímku na léky   Nasaďte zpět naplněný 

stiskněte tlačítko PUSH     kelímek na léky dokud 

a držte jej stisknuté.    neuslyšíte zacvaknutí. 

Kelímek ze základny vyjměte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Nasazení inhalační masky / náustku 

 

 

inhalační maska     náustek 

 

 

 

 

Pro děti mladší 5let doporučujeme použít raději inhalační masku. 

- malé dítě neumí používat náustek správným způsobem 

- náustek či jiné malé části by mohly být malým dítětem spolknuty 

 

 

JAK INHALOVAT 

A. Uchopte přístroj do ruky a stiskněte tlačítko ON/OFF. 

 

Během nebulizace bude podsvícení tlačítka pomalu 

blikat (cca v intervalu 4 sekund).  

 

 

- Pokud se na vnitřním povrchu kalíšku nashromáždí příliš mnoho léků nebo se tam usadí sliny, vypněte napájení a 

jemnou gázou kalíšek vyčistěte. 

- Má-li lék vysokou povrchovou aktivitu, může vystřikovat z kovové síťky. 

 

 

Upozornění: Kovovou síťku v žádném případě nečistěte vatovým tamponem 

nebo ostrým předmětem, např. špendlíkem. 

Mohlo by dojít k poškození kovové mřížky, přístroj by byl nefunkční. 

 

 

 

- Má-li lék vysokou povrchovou aktivitu, může být snížena rychlost nebulizace. 

- Během provozu může přístroj vydávat neobvyklý zvuk, což ale není považováno za závadu. 

 

B. Po ukončení inhalace stiskněte tlačítko ON/OFF. 

- Používáte-li napájení přes USB kabel, odpojte jej od power banky. 

 

 

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PO INHALACI 

Po každém použití přístroj řádně vyčistěte, vysušte a uschovejte jej. 

 

A. Ze základny odstraňte části - inhalační masku/náustek, kalíšek na léky 

 

 

 

 

 

B. Vylijte zbývající léky – otevřete kalíšek na léky a vylijte jej.  

 

 

 

 

C. Důkladně umyjte části ve vodě 

 – inhalační masku / náustek, kalíšek na vodu 

 

- Je-li potřeba, opatrně očistěte kovovou síťku od léků a slin. 

V žádném případě se kovové mřížky nedotýkejte přímo, mohlo  

by mohlo dojít k jejímu poškození a tím i ke zničení přístroje. 

 

 

D. Všechny části osušte – ihned po umytí všechny části vysušte jemnou gázou. 

 

 

Nikdy se nepokoušejte otřít vodu hadříkem. 

Na kovové síťce by z něj mohly zůstat vlákna,  

            která by mohla negativně ovlivnit další nebulizaci. 

 

 

E. Jemně otřete hlavní jednotku.  

Otřete a vysušte také místa znázorněné na obrázku. 

 

 

 

F. Přístroj včetně příslušenství uchovávejte na suchém a čistém místě.  



DESINFEKCE 

Kalíšek na léky, náustek a inhalační masky přicházejí do přímého kontaktu s uživatelem, proto je nezbytné udržovat je 

čisté! 

 

1. Dezinfekce kalíšku na léky: Ponořte kalíšek na 3 minuty do 75% lékařského alkoholu a vysušte jej v čistém prostředí. 

Poté jej skladujte na čistém místě. 

2. Dezinfekce náustku a inhalační masky: Vytřete části 75% lékařským alkoholem a vysušte je v čistém prostředí. Poté je 

skladujte na čistém místě. 

 

 

KALÍŠEK NA LÉKY 

- Doporučujeme používat kalíšek na léky max. po dobu cca 1 roku (při běžném používání cca 

30 minut denně). 

- Přístroj může přestat nebulizovat i dříve než za 1 rok, v závislosti na tom, jak jej používáte.  

V takových případech vyměňte kalíšek na léky za nový. Kalíšek na léky je spotřební zboží 

(v případě opotřebení jej lze samostatně dokoupit, nepodléhá reklamaci). 

 

 

UPOZORNĚNÍ 

Nikdy neotírejte vodu z přístroje hadříkem – na kovové síťce by mohly zůstat vlákna, která by negativně ovlivnila proces 

nebulizace. 

Kovovou síťku nečistěte žádným vatovým tamponem, ani se jí nedotýkejte 

žádnými kovovými předměty (špendlíkem, pinzetou apod.), mohlo by dojít 

k jejímu poškození.  
Kovovou síťku nechte přirozeně oschnout na vzduchu. 

Při používání výrobku se držte pokynů uvedených v tomto návodu, 

v opačném případě může uživatel ztratit záruku na výrobek. 

 

SPECIFIKACE 

Model   GIO-600 

Napětí   2 AA alkalické baterie (3V) / micro US kabel (5V) 

Spotřeba energie  cca 2 W 

Ultrazvuková frekvence cca 145kHz 

Rychlost rozprašování > 0,20 ml / min 

Velikost částic  cca 5 µm 

Kapacita kalíšku na léky < 8 ml  

Rozměr   48mm x 114mm x 58mm 

Váha   cca 91 g (bez baterií) 

Životnost baterií  cca 90 minut za použití 2 AA alkalických baterií 

Životnost kalíšku na léky cca 180 hodin 

Vhodné okolní prostředí teplota 10°C – 40°C / vlhkost 30% - 85% RH 

Stupeň znečištění  2 

Kategorie napětí  II 

Pozn.  

Rychlost rozprašování se snižuje při nízké teplotě. 

Specifikace a vzhled přístroje mohou být změněny bez předchozího upozornění z důvodu vylepšení. 

 

PROBLÉMY A JEJICH MOŽNĚ ŘEŠENÍ 

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Míra nebulizace je extrémně nízká 

Baterie jsou slabé nebo vybité. Vyměňte baterie za nové. 

Kovová síťka je zanesená. 

Vyčistěte kalíšek na léky. Pokud 

problém i nadále přetrvává, zakupte 

nový kalíšek na léky. 

Přístroj nerozprašuje (proces 

nebulizace nefunguje) 

Baterie nejsou vloženy ve správné 

polaritě +/-. 

Vložte baterie dle správné polarity 

+/-. 

Baterie jsou slabé. Vyměňte baterie za nové. 

USB kabel není správně zapojen. Správně zapojte USB kabel.  

Kalíšek na léky není správně nasazen. Správně nasaďte kalíšek na léky. 

Tlačítko ON/OFF svítí, ale přístroj 

nerozprašuje 

Kovová síťka je extrémně zanesená. 
Zakupte nový kalíšek na léky a 

vyměňte jej. 

Kovová síťka je zlomená. 
Zakupte nový kalíšek na léky a 

vyměňte jej. 

Na elektrodách jsou usazené léky 

nebo voda. 
Léky nebo vodu opatrně odstraňte. 

Elektrody jsou zanesené. Opatrně elektrody otřete. 

 

Nedaří-li se Vám uvedené problémy odstranit, obraťte se na prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


