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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Японська компанія A&D Company, Limited (Ей енд Ді Компані, Лімітед) 
дякує Вам за придбання ультразвукового інгалятора (небулайзера) 
UN-231. Ми впевнені, що, оцінивши якість, надійність і переваги цього 
приладу, Ви залишитесь постійним користувачем нашої продукції.

• Купуючи прилад, перевірте правильність заповнення гарантійної 
карти, в якій мають бути чітко проставлені дата продажу та 
печатка торговельної організації.

• Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте 
цю інструкцію з експлуатації та збережіть її для подальшого 
використання.

• Перед використанням приладу проконсультуйтеся з фахівцем.

ПРИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Призначений для лікування і профілактики гострих і хронічних 
захворювань дихальних шляхів аерозолями водних розчинів лікарських 
засобів. Для дорослих пацієнтів і дітей від 1 року.

ПОКАЗАННЯ
Ларингіт, ларинготрахеїт, бронхіт, хронічна обструктивна хвороба 
легень, бронхіальна астма, ГРВІ, пневмонія, для лікування захворювань 
усіх відділів дихальних шляхів: верхніх і нижніх.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
• Підвищення температури понад 37,5 °С.
• Носові кровотечі або схильність до них.
• При захворюваннях легенів і серця з явищами вираженої 

серцево-судинної або дихальної недостатності.
• Дитячий вік до 1 року.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДУ
• Оптимальна температура аерозолю — 43 °С.
• Регулювання швидкості розпилення
• Універсальна маска для дітей і дорослих
• Вбудований таймер на 5 хвилин
• Окремий картридж для інгаляційного розчину

• Низький рівень шуму
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Зберігайте прилад подалі від води, щоб уникнути ураження 

електричним струмом.
• Не допускайте потрапляння води на поверхню корпуса та 

картриджа.
• Не торкайтеся до дроту живлення мокрими руками.
• Не використовуйте прилад поблизу відкритих джерел газу, кисню 

або в місцях використання аерозольних спреїв.
• Не вмикайте прилад, якщо ємність для інгаляційної рідини 

порожня.
• Не використовуйте прилад без рідини.
• Уникайте впливу на прилад прямих сонячних променів.
• Не залишайте без нагляду увімкнений прилад.
• Під час використання розташуйте прилад на рівній поверхні.
• Не нахиляйте і не трусіть прилад під час використання.
• Не використовуйте інгалятор поблизу мобільних телефонів та 

інших пристроїв, що створюють магнітне поле. Їх вплив може 
спричинити неправильну роботу приладу.

• Відключайте прилад від електричної мережі перед чищенням, 
заповненням і після кожного використання.

• Не використовуйте додаткове приладдя до приладу, крім того, що 
входить до комплекту.

УВАГА!
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЕФІРНІ ОЛІЇ ТА ЛІКАРСЬКІ 
ЗАСОБИ, ЩО МІСТЯТЬ ОЛІЇ .

• Перед початком експлуатації приладу обов’язково 
проконсультуйтеся з фахівцем.

• Використовуйте лише ті лікарські препарати, в інструкціях до яких 
зазначено, що їх можна використовувати в інгаляторах та (або) 
небулайзерах цього типу.

• Використовуйте прилад відповідно до вказівок лікаря і 
дотримуючись цієї інструкції. Люди, які страждають на астму та 
інші подібні захворювання, можуть використовувати цей прилад 
тільки за згодою лікаря, що їх лікує.

• Не використовуйте жодні інші розчини для інгаляції, крім водних.
• Не використовуйте прилад, якщо він несправний. У разі виявлення 

несправності інгалятора або погіршення самопочуття під час 
використання приладу негайно його вимкніть.

• Здійснюйте ремонт приладу тільки в авторизованих сервісних 

центрах.
• Не допускайте потрапляння аерозолю в очі.
• Дітям необхідно користуватися приладом тільки під наглядом 

дорослих.

КОМПЛЕКТАЦІЯ І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Основний блок 

у корпусі
Картридж

Кришка від 
картриджа

Захисний елемент 
нагрівача Ємність для ліків

Інструкція з експлуатації

Гарантійна карта

Респіраторна маска

Коробка пакувальна 
картонна — 1 шт.
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ЗБІРКА ПРИЛАДУ

Кришка 
картриджа

Захисний 
елемент 
нагрівача

Отвір для 
виходу аерозолю

Ємність для 
інгаляційної 
рідини

Резервуар

Вентилятор

Картридж

Респіраторна маска

Електроди

Дріт живлення

ОПИС І РОБОТА ПРИЛАДДЯ

ПРИЛАДДЯ ОПИС РОБОТИ

Ємність для ліків/інгаляційної 
рідини

Призначена для заливання ліків, що згодом 
розпилятимуться

Картридж
Призначений для розташування в ньому 
ємності для ліків і під’єднання до основного 
блока

Захисний елемент
Призначений для розташування в основ-
ному блоці і сприяє створенню правильної 
температури аерозолю

Маска респіраторна 
універсальна: для дітей  
і дорослих

Призначена для кріплення до основного 
блока і передачі ліків, що розпиляються, до 
легенів користувача

Коробка пакувальна картонна
Призначена для зберігання основного 
блока і приладдя

Інструкція з експлуатації

Призначена для інформування користувача 
про правильне і безпечне використання 
приладу, його функціональні особливості, 
технічні характеристики, комплектацію, 
адреси виробника, заводів-виробників та 
імпортерів

Гарантійна карта
Призначена для інформування користувача 
про умови гарантії на прилад

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритні розміри 100x166x185

Маса основного блока, г 1250

Довжина шнура, см 178

Ультразвукова частота, МГц 1,75

Розпилення, мл/хв.
Режим «NORMAL» 1,0

Режим «NIGH» 1,8
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Розмір часток MMAD*, μ

MMAD* (Mass Median Aerodynamic 
Diameter) — середній аеродинамічний 
розмір маси, μ

5

Дисперсний склад аерозолю, мкм Від 1,0 до 20

Температура пари (вода), °С 43

Автоматичний таймер, хв. 5

Остаточний обсяг ліків після інгаляції, 
не більше, мл 1

Рівень шуму, видаваний приладом, не 
більше ніж, дБА 45

Напруга живлення, В 220

Частота живлення, Гц 50

Споживана потужність,  
не більше ніж, Вт 170

Картридж

Габаритні розміри, мм 90х87х105

Маса, г 203

Захисний елемент

Габаритні розміри, мм 85х40х67

Маса, г 36

Маска респіраторна універсальна: для дітей і дорослих

Габаритні розміри, мм 94х80х83

Маса, г 37

Ємність для ліків

Маса, г 9

Габаритні розміри, мм 37х46

Обсяг ємності для ліків, мл 18

*MMAD (Mass Median Aerodynamic Diameter) – середній аеродина-
мічний розмір маси.

МАРКУВАННЯ

Символи, що зустрічаються на приборі, включаючи приладдя і упаковку.

Символ Опис

Маркування приладу

Єдиний знак обігу продукції на ринку держав-членів 
митного союзу

SN Серійний номер

Тип захисту від ураження електричним струмом ВF

Не утилізуйте прилад із несортованими побутовими 
відходами

II клас захисту від ураження електричним струмом

IP Ступені захисту, що забезпечуються оболонками
Модель UN-231 — IP 22

Кнопка вмикання/вимикання приладу

Кнопка зміни кількості інгальованої речовини

Маркування адаптера

Знак СЕ, відповідає директиві 93/42/ЄЕС щодо 
медичних приладів

Полярність роз’єму постійного струму

Постійний струм

II клас захисту від ураження електричним струмом

Для використання в домашніх умовах

Не утилізуйте прилад із несортованими побутовими 
відходами

 
 

START
STOP

HIGH
NORMAL
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ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ
1. Промийте водою захисний елемент нагрівача, кришку картриджа, 

ємність для інгаляційної рідини і респіраторну маску.
2. Підготовка вентилятора
        В разі потрапляння фізіологічного розчину солі до вентилятора сіль 

кристалізується, що може завадити його обертанню. Перед вико-
ристанням приладу перевірте справність вентилятора, покрутивши 
його пальцем 1-2 рази.

3. Підготовка картриджа
• Вилучіть картридж.
• Дістаньте ємність для інгаляційної рідини (рис. 1). 

(рис. 1. Правильний рівень рідини)
• Налийте воду в резервуар. Для цього залийте в ємність для 

інгаляційної рідини воду до позначки рожевого кольору на 
внутрішній поверхні ємності і заповніть нею резервуар (рис. 2).

УВАГА!
• У разі недостатнього або надлишкового рівня рідини розпилен-

ня не відбувається, і спрацьовує сигнал оповіщення про помилку 
(переривчасті звукові сигнали). Переконайтеся, що резервуар 
наповнений необхідним обсягом рідини.

• Для заповнення резервуара використовуйте звичайну питну воду.
• Налийте інгаляційну рідину в ємність, дотримуючись допустимого рівня.
• Помістіть ємність із налитою в неї інгаляційну рідину в картридж 

(рис. 3). (рис. 3. Правильний рівень рідини)
• Вдягніть на картридж його кришку.

УВАГА!
• Інгалятор — це медичний прилад. Порадьтеся з лікарем, аби об-

рати прилад потрібного типу, а також правильно підібрати засіб 
для інгаляції, визначити дозу застосування і режим інгаляції.

• Вибір і призначення засобу для інгаляції обов’язково мають бути 
здійснені лікарем, що Вас лікує, з урахуванням підігрівання аеро-
золю.

• Не використовуйте гарячу воду. Висока температура аерозолю 
може спричинити пошкодження приладу.

4. Підготовка корпусу
• Встановіть захисний елемент нагрівача в отвір для виходу аеро-

золю на корпусі приладу.
• Прикріпіть респіраторну маску. Маску необхідно встановити та-

ким чином, щоб вона збіглася із захисним елементом нагрівача 

на знаку .
• Встановіть картридж (рис. 4).

УВАГА!
Під час установлення картриджа переконайтеся, що електроди чисті. 
Інакше спрацює сповіщення про помилку (тривалий звуковий сигнал).

• Увімкніть прилад до мережі змінного струму.

рис.1

рис.3 рис.4

рис.2

правильний 
рівень 
рідини

правильний 
рівень 
рідини
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
1. Натисніть кнопку «START/STOP» (рис. 5).

Впродовж приблизно 15 секунд буде здійснено прогрівання 
нагрівача. Кнопка «START/STOP» в цей час блиматиме (рис. 6). 
Після завершення прогрівання миготіння зміниться на безперервне 
світіння, почнеться розпилення (рис. 7).

2. Піднесіть обличчя до респіраторної маски і дихайте (рис. 8). У разі 
гарячого потоку або виникнення кашлю віддаліть обличчя від маски.

• Час одного використання становить приблизно 5 хвилин. Потім 
через 5 хвилин відбувається автоматичне відключення.

• Зміна швидкості розпилення здійснюється за допомогою кнопки 
«HIGH/NORMAL».

УВАГА!
• За необхідності тривалого використання приладу можна прово-

дити інгаляцію двічі по 5 хвилин. В разі проведення процедури 
понад два рази виникає ризик отримання низькотемпературного 
опіку.

• Повторне проведення інгаляції можливо тільки через 5 хвилин 
після закінчення першого сеансу інгаляції.

• В разі надто сильного нагрівання, виникнення запаху гару, рап-
тового припинення роботи приладу негайно витягніть дріт живлен-
ня з розетки і припиніть використання.

• Під час повторного використання видаліть інгаляційну рідину, що 
залишилася, і воду з резервуара і повторіть дії, описані в розділі 
«Підготовка картриджа».

УВАГА!
Безпосередньо після використання частина захисного елемента 
нагрівача залишається гарячою. Аби уникнути опіків після проведення 
інгаляції, залиште захисний елемент нагрівача в приладі не менш ніж на 
15 хвилин, дочекавшись його охолодження.
3. Вийміть картридж із корпусу.
4. Зніміть кришку картриджа і витягніть ємність для інгаляційної рідини.
5. Вилийте залишки з ємності і воду з резервуара.
6. Переконавшись у тому, що захисний елемент нагрівача достатньо 

охолоджений, відокремте від корпусу респіраторну маску, зніміть 
захист нагрівача.

7. Протріть частини сухою ганчіркою.

рис.5 рис.6

рис.7 рис.8

В разі необхідності впливу 
інгаляції на область горла 

вдихайте ротом і видихайте 
носом, для впливу на область 

носа — вдихайте носом і 
видихайте ротом
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МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ
Одночасне блимання кнопок «START/STOP», «HIGH/NORMAL» і 
звуковий сигнал сповіщають про помилку у використанні приладу.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

НЕСПРАВНІСТЬ ПРИЧИНА УСУНЕННЯ

Переривчастий звуковий 
сигнал

Недостатньо води в 
резервуарі картриджа

Налийте необхідну кількість 
води до резервуара 
картриджа

Тривалий звуковий сигнал

Картридж і корпус приладу 
не з’єднані

Акуратно з’єднайте корпус 
і картридж

Забруднені електроди Очистіть електроди від 
забруднень

Під час натискання кнопки 
«START/STOP» прилад не 
вмикається, індикатор не 
блимає

Вилка дроту живлення не 
закріплена в розетці

Перевірте з’єднання вилки 
дроту живлення і розетки

Прогрівання триває довше 
15 секунд, і розпилення не 
починається

Неправильний рівень 
інгаляційної рідини в 
ємності (не відповідає 
рожевій позначці)

Налийте повторно 
інгаляційну рідину в ємність 
до необхідного рівня

Неправильний рівень води 
в резервуарі

Налийте повторно воду до 
резервуара, дотримуючись 
вказівок інструкції

Занадто висока 
температура інгаляційної 
рідини і води в резервуарі

Дочекайтеся зниження 
температури води та 
інгаляційної рідини 
приблизно до рівня 
кімнатної температури

Низька температура 
аерозолю

Не встановлено захисний 
елемент нагрівача

Встановіть захисний 
елемент нагрівача

Деренчливий звук із 
частини нагрівача

Цей звук виникає під час 
утворенні аерозолю

Це нормальний стан 
приладу

Гарячий корпус Нормальний стан приладу

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ
ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

• Для очищення корпусу та деталей картриджа від забруднень ви-
користовуйте м’яку суху тканину.

• Волога і бруд з електродів картриджа знімаються за допомогою 
ватної палички.

• Кришку картриджа, респіраторну маску, захист нагрівача і вен-
тилятор можна мити, використовуючи звичайний м’який мийний 
засіб (мильний розчин).

 Ємність для інгаляційної рідини відрізняється підвищеною 
крихкістю, тому її необхідно мити окремо.

• Один раз на тиждень або в разі забруднення необхідно діставати 
і чистити вентилятор картриджа. В іншому випадку забруднення 
може спричинити утруднення обертання вентилятора і стати при-
чиною поломки інгалятора.

• Не використовуйте вологе чищення корпусу приладу і картрид-
жа. Це може спричинити електричний шок і поломку приладу.

• З метою ефективного очищення не використовуйте кип’ятіння. Це 
може спричинити деформацію і зміну кольору деталей приладу.

ЗБЕРІГАННЯ
• Зберігайте прилад за кімнатної температури та оберігайте 

його від забруднення, різкого перепаду температур, підвищеної 
вологості, ударів і пилу.

• Зберігайте прилад в недоступному для маленьких дітей місці.
• Зберігайте прилад відключеним від мережі.
• Зберігайте прилад якомога далі від води, щоб уникнути ураження 

електричним струмом.

УПАКОВКА
Основний блок і все приладдя, за винятком гарантійної карти та 
інструкції з експлуатації, упаковані в целофанові пакети всередині 
індивідуальної упаковки з картону. 
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ПАМ’ЯТКА ЩОДО ВИБОРУ ЛІКІВ
• Не використовуйте препарати, які не були призначені фахівцем. 

В разі недотримання дозування і способу застосування вони мо-
жуть бути небезпечні для здоров’я.

• Ніколи не використовуйте розчини, що містять олії, і розчини, що 
містять зважені частки, в т. ч. відвари і настої трав.
Рис. 1. Препарати, рекомендовані для використання в інгаляторах 
(Ей енд Ді Компані, Лімітед, Японія):1

• компресорних (CN-231, CN-232, CN-233, CN-234)
• ультразвукових (UN-231, UN-232)
• МЕШ (UN-233)

1 Джерело: А. Б. Малахов, Н. Г. Колосова, «Небулайзерна терапія в педіатричній 
практиці», 
Пульмонологія. 2017; 27.
2 Зазначені препарати не підходять для ультразвукових інгаляторів UN-231 и UN-232.

Нестероїдні
   • Кромоглицієва кислота
Гормональні
   • Будесонід2

   • Беклометазон2

Сольовий розчин
   • Фізіотерапевтичний 
      розчин NaCl 0,9 %

Антибіотики
• Тіамфенікол2

• Колістин2

• Тобраміцин2

Антиагреганти
   • Ілопрост

М-холінолітики
   • Іпратропія бромід 
     β2-адреномиметики
   • Сальбутамол
   • Фенотерол
Комбіновані
   • Фенотерол
     +іпратропія бромід
   • Сальбутамол
     +іпратропія бромід

ПРОТИЗАПАЛЬНІ

АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ

ПРОТИ-
ТРОМБОТИЧНІ

БРОНХОРОЗШИРЮВАЛЬНІ

ВІДХАРКУВАЛЬНІ

Муколітики
   • Амброксил
   • Ацетилцистеїн2

   • Дорназа альфа2

     7 % натрію хлориду
     +0,1 % гіалуроната 
     натрію2

ЯК І КОЛИ РОБИТИ ІНГАЛЯЦІЮ
За яких захворювань може застосовуватися інгаляційна терапія
Інгаляції можна проводити для профілактики і лікування таких 
захворювань: ГРВІ, ларингіт, ларинготрахеїт, бронхіт, пневмонія, 
бронхіальна астма, хронічна обструктивна хвороба легень тощо. 
Інгаляція швидко та ефективно доставляє потрібні ліки в дихальні шляхи 
і при цьому мінімізує ризик системних побічних ефектів.

ЯК РОБИТИ ІНГАЛЯЦІЮ?

1. Інгаляції необхідно проводити не раніше, ніж через 1-1,5 години 
після їжі. Підготуйте інгалятор до роботи.

2. Помістіть до ємності лікарський препарат.
Більшість ліків необхідно розвести фізіологічним розчином 0,9 % 
хлориду натрію. Керуйтеся інструкцією до цих ліків.

3. Увімкніть інгалятор і почніть інгаляцію. Дихайте повільно і глибоко..

Як правильно дихати:

При захворюваннях: Вдих і видих робити:

носа, навколоносових пазух і носоглотки через ніс, використовуючи маску

горла і гортані через рот, використовуючи маску або 
насадку для рота

трахеї, бронхів, легенів через рот, використовуючи маску або 
насадку для рота

4. Загальна тривалість інгаляції: 10-15 хвилин.
5. Після інгаляції впродовж 1 години не рекомендується розмовляти, 

вживати їжу, виходити на вулицю (в прохолодну погоду).

Курс лікування залежить від складності захворювання і 
застосовуваного препарату. Перед інгаляцією обов’язково 
проконсультуйтеся з фахівцем!
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УТИЛІЗАЦІЯ
Прилад містить матеріали, що можна переробляти і повторно викори-
стовувати. Можлива утилізація як звичайного побутового сміття.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Відповідність продукції підтверджена декларацією про 
відповідність згідно із законодавством України.
Сертифікат відповідності № UA.TR.067.2.71-16 з терміном дії з 30 
червня 2016 року до 29 червня 2021 року.

        UA.TR.067

Виріб відповідає вимогам Додатку 1 до Технічного регламенту 
щодо медичних виробів(основні вимоги до медичних виробів), 
затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753. 
Декларація про відповідність №1 від 30.06.2016

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійний термін на основний блок — 5 років.

Гарантійний термін на мережевий адаптер, адаптер для автомобіля — 1 рік.

На інші комплектуючі: респіраторну маску для дорослих, респіраторну ма-
ску для дітей, з’єднувальну трубку, ємність для ліків, сумочку для зберігання і 
перенесення — гарантійний термін не встановлюється.

Термін служби приладу — 6 років.

До серійних номерів приладів компанії A&D Company, Limited (Ей енд 
Ді Компані, Лімітед) входить дата виготовлення приладу. Серійні номе-
ри мають такий вигляд: SNXXXXX XXXXX, де інформативними є виділені 
цифри — XXXX:

1 — рік виробництва, 2 — місяць виробництва.

Виробник: A & D Company, Limited, 3-23-14, Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, 
Tokyo, 170-0013, Japan / Ей енд Ді Компані, Лімітед, Японія, 3-23-14, Хігаші-
Іке6укуро, Тошіма-ку, Токіо, 170-0013, Японія

Місце виробництва:
1. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 364-8585 
Japan/Ей енд Ді Компані, Лімітед, 1-243 Асахі, Кітамото-ші, Сайтама-кен, 
364-8585 Японія.
2. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., Datianyang Industrial Zone, Tantou 
Village, Songgang Town, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province, 
518105, China/Ей енд Ді Електронікс (Шеньжень) Ко., Лтд., Датіаніанг 
Індастріал Зон, Тантоу Вілладж, Сонгганг Таун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, 
Гуангдонг Провінс, 518105, Китай.
3. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, Hengchangrong 
High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, 518125, P.R. China/Ей енд Ді Електроніку (Шеньжень) 
Ко., Лтд., 1-5/Ф, Білдінг 4, Хенгчангронг Хай Тек Індастрі Парк, Шангнан Іст 
Роад, Хонгтіан, Шажінг, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Ки-
тай.

Імпортер: ТОВ «МТІ»

Місцезнаходження:
б-р Лесі Українки, буд.4, м. Київ, Україна, 01023  
Поштова адреса: вул. Лугова,12, м. Київ, Україна, 04074  
Тел.: +380 44 207 4061; +380 44 207 4065
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Ей енд Ді, Японія


