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Yırtılmış zarar görmüş paketleri kullanmayınız. Tek kişi kullanımına uygundur.
Güneş ışığında, yüksek sıcaklıkta ve nemli ortamlarda saklamayınız.
Bu ürün ftalat ve latex içermez.

KULLANMA TALİMATI
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Hava hortumunun bir ucunu, kullanacağınız nebülizatör cihazının üzerindeki hava çıkış deliğine takınız.
Hava hortumunun diğer ucunu, ilaç kabının altında yer alan hava deliğine takınız.
İlaç kabı kapağını saat yönünün tersine çevirip yukarı çekerek ilaç kabından çıkarınız.
İlaç haznesine, doktorunuzun belirlemiş olduğu miktarda ve türde ilacı koyunuz.
Buharlaştırıcı parçayı ilaç kabı kapağının altındaki yere, tırnakları oturacak şekilde yerleştiriniz.
İlaç kabının kapağını ilaç haznesine yerleştirin, saat yönünde çevirerek kapandığından emin olun.
Maskeyi ilaç kabının üzerindeki deliğe takın. Cihazı çalıştırıp, buhar çıkışının olduğundan emin olun.
Maskeyi ağız ve burnunuzu kaplayacak şekilde takın. Normal nefes almaya devam edin.
İlaç kabı kapağı üzerindeki nebülizasyon ayar vanasını kullanarak istenilen buhar çıkışını ayarlayın.

CAUTION
1- Do not use damaged package. Suitable for single.person use.
2- Do not stock in high temperature, sun shining and moisture place.
3- There is not ftalat and latex in this product.

INSTRUCTION FOR USE
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Install the air-tube to air out hole on the device.
Install the other edge of air-tube to down side of medication cup.
Turn the medication cup lid reverse of clockwise and pull up and take out it.
Put the right type and amount of medication in to medication cup as your doctor advised to you.
Place the vaporiser head under the lid of the medication cup so that the tabs engage.
Put the medication cup on its place and turn clockwise the lid to close it
Install the mask on to the medication cup. Operate the device, Be sure aerosol is coming from medication cup.
Wear the mask to cover your mouth and nose. Keep breathing normally.
Adjust the desired aerosol output using the nebulization control valve located on the lid of the medication cup.
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