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Voorgeschreven gebruik 
De inhalator SC 145 is een medisch toestel om thuis te gebruiken. Het toestel is 
niet geschikt voor pure olieachtige, gepulveriseerde of vaste medicijnen! 
Olieachtige medicijnen dienen te worden gemengd in de verhouding 1:1 met een 
fysiologische oplossing voor de inhalatie (te verkrijgen in iedere apotheek).  
 

Veiligheidsaanwijzingen 
• Voor het eerste gebruik dient u absoluut deze gebruiksaanwijzing te lezen. 
• Dit apparaat is enkel geconcipieerd voor het vernevelen van vloeibare 

medicijnen (aërosoltherapie). Elk daarvan afwijkend gebruik geldt als 
gevaarlijk en ontoelaatbaar. Het toestel mag niet worden gebruikt met een 
narcotische mengeling, die brandbaar is met lucht / zuurstof of lachgas. 

• Reinig de accessoires voor het eerste gebruik. Reinig de accessoires na elk 
gebruik. 

• Bescherm het toestel en de accessoires tegen grote hitte. 
• Gebruik het toestel niet in vochtige ruimtes, niet in het bad etc. 
• Dompel het apparaat bij de reiniging niet volledig onder in water of een andere 

reinigingsvloeistof. Het is niet bestand tegen indringen van vloeistoffen. 
• Gebruik het toestel niet tijdens de slaap.  
• Het gebruik van het toestel door kinderen of gehandicapten mag uitsluitend 

onder toezicht gebeuren. 
• Ga te werk volgens de instructies van uw arts. 
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• Gebruik uitsluitend de door uw arts voorgeschreven of door de apotheker 
aanbevolen geneesmiddelen voor de aërosoltherapie. 

• Controleer voor het eerste gebruik van het toestel en ook later, of de netkabel 
niet beschadigd is. Als de netkabel beschadigd is, mag het toestel niet meer 
gebruikt worden. Het moet onmiddellijk worden opgestuurd naar de 
klantendienst ter reparatie. 

• Gebruik nooit een spanningvoorziening, die niet overeenstemt met de 
gegevens op de bodem van het toestel (typeplaatje). Na de behandeling dient 
u de stekker uit te trekken. 

• Dek luchtinlaatopeningen aan de zijkant van het toestel nooit af. Ze dienen 
voor de luchttoevoer en afkoeling van de motor. 

• Overschrijd de maximale vulhoeveelheid van de vernevelaar niet (8 ml  / 8 
cm³).  

• Microbacteriële besmetting: Aangezien een volledige desinfectie in het 
huishoudelijke gebruik vaak niet wordt bereikt, is het dringend aan te bevelen 
dat elke gebruiker alleen zijn persoonlijke accessoires gebruikt. Een 
bijbehorende nabestelkaart wordt bij elk toestel geleverd.  
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Nevenwerkingen: De met het geneesmiddel in contact komende accessoires zijn 
met een groot aantal geneesmiddelen getest. Met het oog op het grote aantal 
medicijnen en hun voortdurende verdere ontwikkeling is het echter niet mogelijk 
om alle nevenwerkingen uit te sluiten. We raden u aan het geopende 
geneesmiddel zo snel mogelijk op te gebruiken en het niet in de vernevelaar te 
bewaren.   
 

Beschrijving van het apparaat: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leveringsomvang: 
Tot de leveringsomvang behoren: Inhalator SC 145, vernevelaar, mondstuk, 
neusstuk, kindermasker, volwassenenmasker, slang en netkabel. 
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De vernevelaar 
De vernevelaar bestaat uit  
drie componenten: 
- het onderste deel  
  van de vernevelaar,  
- de spuitmond en  
- het bovenste deel 
  van de vernevelaar,  
 

 
 
* De schaalverdeling vormt  
slechts een indicatie bij  
benadering en is niet 
geschikt voor een dosering 
van medicijnen 
 
De ingebruikname van het toestel: 
Voor elk gebruik moeten de vernevelaar en de accessoires conform de 
aanwijzingen onder „Reiniging en desinfectie” worden gereinigd. 
1. Open de vernevelaar door het bovenste deel tegen de richting van de wijzers 
van de klok te draaien en doe het door de arts voorgeschreven medicijn in het 
onderste deel van de vernevelaar. 
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LET OP:      De maximale vulhoeveelheid bedraagt 8ml (8cm³), de minimale  
                     vulhoeveelheid bedraagt 2ml (2cm³). Een overeenkomstige  
                     schaalverdeling is aangebracht op het onderste deel van de 
                     vernevelaar (zie pagina 6). Dit is slechts een indicatie bij  
                     benadering. Ze is niet geschikt voor de dosering van medicijnen. 
 

    Plaats vervolgens het bovenste deel van de vernevelaar erop en draai het in  
    de richting van de wijzers van de klok. De vernevelaar is nu gesloten. 
2. Verbind het toestel via een stopcontact met de netkabel. 
3. Verbind de vernevelaar met behulp van de slang met het apparaat.  
    (Een uiteinde van de slang steekt u in het onderste deel van de vernevelaar, 
het  
    andere uiteinde op de slangaansluiting van het apparaat).   
4. Kies nu het opzetstuk voor de vernevelaar (masker, mond- of neusstuk). 
5. Door de bediening van de in/uit-schakelaar schakelt u het toestel in. 
6. Na beëindiging schakelt u het apparaat uit en verwijdert u het van het net. 
 

Wanneer per ongeluk een kleine hoeveelheid van het medicijn of na langer 
gebruik condenswater in de slang terecht zou gekomen zijn, dient u de 
behandeling stop te zetten, de vernevelaar af te nemen en de slang met warm 
leidingwater en een gebruikelijk spoelmiddel te spoelen. Droog de slang, door ze 
op de slangaansluiting van het apparaat te steken en lucht te laten doorstromen. 
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Aanwijzingen voor een correcte inhalatie 
Nadat u zich vertrouwd hebt gemaakt met de functie van het apparaat, kunt u 
beginnen met het inhaleren. Opgelet: De vernevelaar werkt alleen, als hij 
loodrecht wordt gehouden. Dat wil zeggen, dat de beste positie voor het inhaleren 
zittend is. Liggend inhaleren is niet mogelijk. Adem gelijkmatig tijdens het 
inhaleren. Het inhalateren moet aangenaam aanvoelen. Anders dient u uw arts 
absoluut te raadplegen. 
De gebruiksduur mag niet langer dan 10-12 minuten zijn. 
 

Bij welke luchtwegenaandoeningen kan de inhalatie een waardevolle hulp 
bieden? 
Luchtwegenaandoeningen treden niet enkel op bij volwassenen, maar toenemend 
ook bij kinderen. Inhalatietoestellen worden daarom niet enkel bij chronische 
aandoeningen zoals astma, bronchitis of allergieën gebruikt, maar bijvoorbeeld 
ook om rokershoest of beroepsgerelateerde luchtverontreiniging te behandelen. 
Inhalaties kunnen de hoestprikkel verzachten, bij verkoudheden helpt het de neus 
vrij te maken en de luchtwegen opnieuw open te maken. Bij pollen- en stofallergie 
heeft inhalatie een weldoende, verzachtende werking. 
 

Hoe moet correct geïnhaleerd worden? 
De keuze van het juiste medicijn is van groot belang voor een goed resultaat. 
Enkel uw behandeld arts kan u dit voorschrijven. Enkel hij kan de therapie, 
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therapieduur en de juiste dosering vastleggen. Bij gebruik van medicijnen 
waarvoor geen voorschrift verplicht is, zal uw apotheker u ook graag 
verderhelpen. 
 

Wat moet bij het inhaleren in acht worden genomen? 
• Neem rustig de tijd voor de inhalatie. 
• Neem een ontspannen, rechte zitpositie in. 
• Adem het inhalaat in door gelijkmatig in te ademen diep in mond of neus. 
• Hou vervolgens 2 of 3 seconden de lucht op. 
• Adem dan rustig en gelijkmatig de restlucht opnieuw uit. 
• Herhaal dit proces tot het medicijn op is (er treedt geen medicijnnevel 

meer uit) of de aanbevolen behandelingsduur bereikt is (10 – 12 
minuten). 

U oefent deze ademhalingstechniek best een paar keer in 
 

Voordelen van de inhalatietherapie 
Met de inhalator SC 145 worden vloeibare medicijnen ultrafijn verneveld. Er 
ontstaat een zogenaamde aërosol met druppelgrootten tussen 1 tot 5 µm. 
Druppels van deze grootte kunnen diep in de bovenste en onderste luchtwegen 
indringen en zo de werkzame stoffen doelgericht op hun bestemming brengen. 
Dat maakt de inhalatietherapie effectief en werkzaam. Gering gebruik van 
werkzame stoffen, lokale toepassing en goede verdraagzaamheid zijn slechts 
enkele van de vele voordelen van de inhalatietherapie. 
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Reinigen, desinfecteren en drogen van alle accessoires in het huishoudelijke 
gebruik: 
Reinigen: Koppel de vernevelaar en de andere accessoires zoals maskers, mond- en 
neusstukken los van de slang. 
Open de vernevelaar door aan het bovenste deel te draaien en demonteer hem in zijn 
componenten (bovenste deel, spuitmond, onderste deel). Reinig alle onderdelen van de 
vernevelaar en accessoires onder warm leidingwater van min. 40°C en gebruik daarbij 
een in de handel verkrijgbaar afwasmiddel. De reiniging moet 5 minuten duren en moet 
uiterst grondig worden uitgevoerd. Spoel alle gereinigde onderdelen vervolgens 
eveneens grondig af in leidingwater dat 40 °C warm is. 
Verwijder al schuddend het achtergebleven restwater. 
Als alternatief kunnen de gedemonteerde vernevelaar en de andere accessoires ook in 
de vaatwasmachine worden gereinigd.  
Leg hiervoor de te reinigen onderdelen in het bestekmandje van de vaatwasmachine en 
reinig deze onderdelen in een aparte wascyclus met een programma van minstens 
50°C. 
 

Desinfecteren: Desinfecteer direct na het reinigen de gedemonteerde vernevelaar en de 
andere accessoires (met uitzondering van de maskers!) in kokend water. Gebruik 
hiervoor bij voorkeur gedemineraliseerd of gedestilleerd water. Laat het water in een 
voldoende grote kookpot ca. 15 minuten lang koken. 
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Drogen: Leg alle gedesinfecteerde onderdelen op een stuk keukenpapier of een 
papieren servet en laat ze minstens 4 uur lang drogen. 
De vernevelaar moet na een gebruiksduur van 6 maanden om mechanische en 
hygiënische redenen worden vervangen. Via de klantendienst kunt u hem 
nabestellen. 
 

Bewaren en opslaan van de vernevelaar – en van de andere accessoires 
Tussen het regelmatige gebruik legt u deze onderdelen best gewikkeld in een 
droge doek op een stofvrije plaats.  
Voor een langere bewaring kunt u de droge doek samen met de compressor in 
de verkoopverpakking opslaan. 
 

Reinigen van de compressor: Schakel voor de reiniging de compressor uit en 
koppel hem af door de netkabel uit het stopcontact te trekken. Het toestel mag in 
geen geval voor de reiniging worden ondergedompeld in water. Voor de reiniging 
van de behuizing gebruikt u een vochtige doek. 
Gebruik voor de reiniging nooit verdunners, benzine of brandbare 
chemicaliën!  
 

Luchtfilter vervangen: 
De luchtfilter (aan de rechterkant van het toestel) 
vervangt u van zodra hij vuil geworden is of niet 
meer wit is. Luchtfilters kunt u verkrijgen via de 
klantendienst. 
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Technische data 
Spanning:                                            230 V       / 50 Hz 
Vermogensopname :                          130 VA 
Zekering:                                             T 2,5A – 250 V 
Max. bedrijfsdruk (nullast):                  ca. 150 kPa 
Bedrijfsdruk met vernevelaar:             ca. 65 kPa 
Luchtuitlaat:                                         ca. 9 l/min 
Geluidsniveau (in 1 m):                        ca. 57 dB (A) 
Bedrijfsvoorwaarden:                       10°C tot 40°C, 10% tot 95% RH 
Bewaringsvoorwaarden:                  -25°C tot 70°C, 10% tot 95% RH 
Bedrijfs-/bewaringsluchtdruk:         690 hPa tot 1060 hPa P 
Vernevelaar 
Minimale vulhoeveelheid:                        2 ml 
Maximale vulhoeveelheid:                      8 ml 
maximale vernevelcapaciteit*:               ca. 0,30 ml/min 
MMAD* **:                                               2,6 µm 
Adembare fractie < 5 µm* **:               99% 
 

* Deze waarden zijn gemiddelde waarden en hebben betrekking op een 0,9% fysiologische oplossing. 
** Gecertificeerd met gecomputeriseerde TSI Aerosizer 3220 lasersysteem conform de interne Flaem-procedure. 
               Wijzigingen tengevolge van technische vooruitgang voorbehouden. 
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Elektromagnetische compatibiliteit  
De inhalator werd ontworpen, om te voldoen aan de geldende eisen met 
betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EN 60601-1-2:2001). Indien 
u echter vermoedt, dat de werking van het toestel de normale werking van 
televisietoestellen, radio’s of andere elektrische toestellen stoort of hierdoor wordt 
gestoord, probeer dan de positie van het toestel te veranderen, tot de storingen 
ophouden. Als alternatief kunt u het toestel ook aansluiten op een ander 
stopcontact. Meer technische gegevens met betrekking tot de elektromagnetische 
compatibiliteit zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de fabrikant.  
 

Gebruikte symbolen 
 
           Nooit gebruiken bij het baden of douchen! 
 
           Toestel type B,                             Gebruiksaanwijzing lezen! 
 

   
            Klasse II-apparatuur                     Zonder gebruik van latex 
 
 
 

            Schakelaar uit,                             Schakelaar in                  Wisselstroom 
 
 
 
 

                   Symbool dat aangeeft dat het toestel voldoet aan alle betreffende          
                    normen                                                                                                 
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Normenverwijzing 
Het apparaat werd gecertificeerd conform de richtlijn 93/42/EWG van de raad van 
14 juni 1993 over medische producten. Het toestel werd als medisch product van 
de klasse IIa geclassificeerd.  
 
 

 
         Aanwijzingen voor de afvalverwerking van de batterijen  
Na de gebruiksduur dient u het toestel vakkundig bij het afval te verwerken via 
een openbare inzamelplaats voor oude elektrische apparaten. Wanneer een 
consument het product, in strijd met de voorschriften verwerkt, kan de 
uitvaardiging van in de Umsetzungsgesetze voor richtlijn 2002/96/EG voorziene 
administratieve sanctie vanwege de lidstaat, waarin het product verwerkt werd, 
het gevolg zijn. 
 
 

        Fabrikant:     Importeur/ Klantendienst:    
Flaem Nuova S.p.A.    SCALA Electronic GmbH        
Via Colli Storici, 221                             Ruhlsdorfer Straße 95 
S. Martino della Battaglia   D-14532 Stahnsdorf 
Brescia (Italy)                                          Duitsland 
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Garantie (gelieve bij de klacht te voegen) 
 

geachte klant, 
onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit toestel 
desondanks niet naar behoren functioneert, betreuren wij dit ten zeerste en 
verzoeken u contact op te nemen met het serviceadres dat in de 
gebruiksaanwijzing wordt vermeld. Hieronder vindt u de geldende 
garantievoorwaarden – zonder beperking van uw wettelijke rechten: 
 

1. U kunt tot maximum 2 jaar naar de aankoopdatum aanspraak maken 
op garantie. Onze garantie heeft enkel betrekking op het herstellen van 
materiaal- en productiefouten of het omruilen van het toestel. Aan de 
garantieclaim zijn voor u geen kosten verbonden. 
 

2. Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect hebt 
vastgesteld,   
worden ingediend. Na afloop van de garantietermijn kunnen geen 
garantieclaims meer aanvaard worden. 
 

3. Gelieve uw defect toestel, samen met de garantiekaart naar het 
serviceadres. Als het defect binnen onze garantieregeling valt, krijgt u 
een hersteld of nieuw toestel terug. Bij de herstelling of omruiling van het 
toestel vangt geen nieuwe garantietermijn aan. De garantietermijn blijft 
onveranderd geldig tot 2 jaar na aankoopdatum. 
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Gegevens van de klant: 
 
 

Naam:                                               Voornaam:                                 
 
 
Straat: 
 
 
Postcode:                            Plaats: 
 
 
Tel.:                                         
 
 
Typeaanduiding: SC 145    Serienummer: 
 
 
 
Datum:                               Handtekening:                           
 

 
Rev. 07/10/2019/NL 

 
16  


