
Máy xông khí dung 
IH 60

Mục lục

Trọn bộ sản phẩm
Xem Mô tả thiết bị và phụ kiện, trang 14.
• Thân máy
• Bình phun
• Ống dẫn khí nén
• Ống xông miệng
• Mặt nạ người lớn
• Mặt nạ trẻ em
• Ống xông mũi

• Tấm lọc thay thế
• Dây cáp USB
• Bộ dây điện
• Túi đựng
• Túi đeo
• Hướng dẫn sử dụng

1. Giới thiệu thiết bị
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm 
của chúng tôi. Chúng tôi chuyên cung cấp các phẩm 
chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong 
chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống ở 
các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp 
tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí.
Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận, giữ lại để 
tham khảo sau này cũng như để người dùng khác có thể 
đọc và làm theo hướng dẫn. 
Trân trọng, 
Đội ngũ Beurer.
Phạm vi sử dụng
Thiết bị xông khí này được dùng để phun sương các 
loại chất lỏng và thuốc lỏng (khí sol) và có tác dụng 
điều trị các bệnh về đường hô hấp trên và dưới. Bằng 
cách xông và hít các loại thuốc được chỉ định/khuyến 
cáo bởi bác sĩ, bạn có thể ngăn các loại bệnh ảnh 
hưởng đến đường hô hấp hoặc trong trường hợp đang 
ốm nặng, thiết bị có thể giúp giảm bớt các triệu chứng 
và đẩy nhanh khả năng phục hồi. Hãy tham khảo tư vấn 
của bác sĩ và dược sĩ để biết thêm thông tin về tác dụng 
của thiết bị.
Thiết bị phù hợp sử dụng trong nhà. Chỉ nên xông hít 
các loại thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Hãy đảm bảo 
bạn đang bình tĩnh và thư giãn khi sử dụng thiết bị, thở 
chậm và sâu để đảm bảo thưốc có thể đi thẳng tới phế 
quản thùy dưới. Thở ra bình thường.

Sau khi đã chuẩn bị xong, có thể tiếp tục sử dụng 
thiết bị. Các thao tác chuẩn bị bao gồm thay tất cả 
phụ kiện như bình phun, tấm lọc khí và khử trùng bề 
mặt thiết bị bằng chất khử trùng đạt tiêu chuẩn. Hãy 
chú ý nên thay tất cả các phụ kiện nếu có nhiều 
người sử dụng thiết bị.
2. Giải thích ký hiệu
Các biểu tượng sau được sử dụng trên hộp đựng và 
trên nhãn ghi của thiết bị và phụ kiện. 

Bộ phận ứng dụng,loại BF

Thực hiện theo hứng dẫn sử dụng

Lớp bảo vệ kép

Nhà sản xuất
I Bật 

O Tắt 

SN Số sê ri

30 ON /  
30 OFF

Vận hành 30 phút, sau đó nghỉ 30 
phút trước khi hoạt động trở lại
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IP 22
Thiết bị được bảo vệ khỏi dị vật có 
đường kính tối thiểu 12.5 mm và nước 
nhỏ giọt thẳng đứng khi vỏ bọc đặt 
nghiêng một góc tối đa 15°
Nhãn CE chứng nhận thiết bị được sản 
xuất tuân theo các yêu cầu quan trọng 
của Chỉ thị 93/42/EC đối với thiết bị y 
tế

3. Cảnh báo và lưu ý an toàn
Cảnh báo

• Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo thiết bị và phụ kiện
không có bất cứ dấu hiệu hỏng hóc nào. Nếu có,
không sử dụng thiết bị, hãy liên hệ với trung tâm 
bảo hành để kiểm tra.

• Trong trường hợp thiết bị có lỗi, xem Chương “10.
Xử lý sự cố”.

• Thiết bị không thể thay thế các bước hỗ trợ hay trị 
liệu y tế. Hãy luôn tham khảo ý kiến của bác sĩ trước 
khi sử dụng thiết bị nếu bạn thấy đau hay đang ốm.

• Nếu có bất cứ lo ngại nào về các vấn đề ảnh hưởng
tới sức khỏe, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ

• Hãy chú ý các biện pháp giữ vệ sinh chung khi sử
dụng bình phun.

• Bạn nên luôn thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ
về loại thuốc, liều lượng, tấn xuất sử dụng và thời
gian cho mỗi lần.
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• Chỉ sử dụng loại thuốc được chỉ định hay khuyến
cáo bởi bác sĩ và dược sĩ.
Hãy chú ý:
Khi trị liệu, chỉ sử dụng phụ kiện thiết bị được chỉ
định bởi bác sĩ theo chuẩn đoán cụ thể.

• Hãy kiểm tra trên giấy hướng dẫn sử dụng thuốc để
biết thuốc có chống chỉ định sử dụng điều trị bằng
khí dung hay không

• Nếu thiết bị hoạt động không đúng cách hoặc bạn
cảm thấy không khoẻ hay đau, hãy dừng sử dụng
thiết bị ngay lập tức

• Khi sử dụng, hãy để thiết bị xa mắt để tránh sương
thuốc có thể làm hại mắt

• Không để thiết bị chịu tác động mạnh từ bên ngoài
• Không sử dụng thiết bị gần các khu vực có khí dễ

gây cháy và oxit ni tơ
• Trẻ em và những người bị suy giảm thể chất, giác 

quan, tinh thần hoặc những người thiếu kinh nghiệm
và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được
giám sát hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị một
cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.

• Phải tắt thiết bị và ngắt kết nối với nguồn điện
trước mỗi lần vệ sinh hay bảo trì.

• Giữ túi bóng bọc thiết bị xa trẻ em để tránh nguy cơ
ngạt thở.

• Giữ dây điện và các ống khí xa tầm tay trẻ nhỏ để
tránh trẻ vấp phải hay bị nghẹt.

• Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng của nhà sản
xuất

• Chỉ được kết nối thiết bị với nguồn điện có thông số
được ghi rõ trên nhãn thiết bị.

• Không nhúng thiết bị vào trong nước và không sử
dụng thiết bị trong nhà tắm. Không để nước nhỏ
vào thiết bị trong bất kì trường hợp nào.

• Bảo vệ thiết bị khỏi các tác động mạnh từ bên ngoài
• Không chạm dây cáp USB bằng tay ướt để tránh

điện giật
• Không kéo dây cáp USB để tháo phích cắm khỏi ổ

điện.
• Không nghiền hay bẻ cong dây cáp USB, kéo dây

cáp trên vật có bề mặt sắc nhọn hay để dây treo lơ
lửng và bảo vệ dây khỏi các nguồn nhiệt.

• Không nên cuốn dây cáp lại khi đang sử dụng thiế
t bị để tránh dây bị quá nóng gây ra nguy hiểm.

• Phải thải bỏ dây cáp hay bộ dây điện bị hỏng. Hãy 
liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm 
chi tiết.

• Thiết bị bị mở có nguy cơ gây điện giật. Ngắt kết nối
giữa thiết bị và nguồn điện chỉ được đảm bảo khi 

• Không được phép sửa đổi thiết bị hay phụ kiện. 
• Không được sử dụng thiết bị khi thiết bị bị rơi, tiếp

xúc với độ ẩm cao hay bị hỏng. Hãy liên hệ bộ phận
chăm sóc khách hàng hay các đại lý nếu có bất cứ
thắc mắc nào.

• Máy xông khí dung IH 60 chỉ có thể vận hành cùng
với bình phun Beurer tương thích và các phụ kiện
Beurer phù hợp. Việc sử dụng bình phun và phụ kiện
không chính hãng có thể làm cho trị liệu ít hiệu quả và 
có thể làm hỏng thiết bị.

• Giữ thiết bị và phụ kiện xa tầm tay trẻ em, thú cưng.
 Quan trọng

• Cắt điện, trở ngại bất ngờ hay các điều kiện bất lợi
khác có thể làm cho thiết bị không thể vận hành. Trong 
các trường hợp này, bạn nên thay đổi sang thiết bị khác 
hoặc thay thuốc mới (được bác sĩ chấp thuận)
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• Nếu cần sử dụng thiết bị tiếp hợp hay cuộn dây dài,
hãy đảm bảo những thiết bị này đáp ứng yêu cầu an
toàn hiện hành, không vượt quá công suất giới hạn và 
điện năng đầu ra tối đa.

• Không cất thiết bị và bộ dây điện gần nguồn nhiệt
• Không sử dụng thiết bị trong phòng đã được phun nước

hay các loại chất khác trước đó. Thông gió phòng trước 
khi thực hiện trị liệu.

• Không sử dụng hiết bị nếu thiết bị tạo ra những âm
thanh khác thường

• Để giữ vệ sinh, mỗi người dùng nên tự dùng các phụ
kiện cho riêng mình.

• Luôn ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện sau khi sử
dụng xong

• Cất giữ thiết bị tại nơi được bảo vệ khỏi các ảnh hưởng
khí hậu với điều kiện môi trường đã được ghi rõ trong
hướng dẫn sử dụng.

Lưu ý khi xử lý pin
• Nếu da hoặc mắt của bạn tiếp xúc với nước chảy ra từ

pin, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng nước, sau đó, tới
các trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.

• Ngạt thở nguy hiểm! Trẻ nhỏ có thể sẽ nuốt pin
và nghẹt thở. Cất giữ pin xa tầm tay trẻ nhỏ.

• Bảo vệ để pin không bị nóng lên.
• Nguy cơ cháy nổ! Không ném pin vào lửa.
• Không tháo rời, tách hoặc nghiền pin.

• Chỉ sử dụng bộ sạc có thông số được ghi rõ trong
hướng dẫn sử dụng

• Phải sạc pin đúng cách trước khi sử dụng. Luôn tuân
theo các hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất và sử dụng
các phụ kiện có thông số ghi rõ trong hướng dẫn  để 
sạc pin đúng cách.

• Sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu (xem Chương
5).

• Để có thể sử dụng pin lâu dài, sạc đầy pin ít nhất hai
lần một năm

Các lưu ý chung
 Quan trọng

• Chỉ được sử dụng thiết bị:
– Cho con người
– Với mục đích mà thiết bị được thiết kế (xông hít khí

sol) và theo cách thức được chỉ rõ trong hướng dẫn
sử dụng.

• Sử dụng không đúng có thể gây ra nguy hiểm
• Trong trường hợp không may phải cấp cứu, hãy sơ

cứu bệnh nhân trước khi đưa tới bệnh viện
• Ngoài thuốc, chỉ sử dụng nước cất hoặc dung dịch 

muối. Các loại chất lỏng khác có thể sẽ làm thiết bị hoặc 
bình phun xảy ra lỗi.

• Không sử dụng hiết bị cho mục đích dịch vụ hay y tế 
lâm sàng; chỉ sử dụng thiết bị để tự trị liệu tại nhà.

Lưu ý trước khi sử dụng
 Quan trọng

• Tháo tất cả túi bóng bọc thiết bị trước khi sử dụng
• Bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn, ẩm ướt. Không

phủ lên thiết bị khi đang sử dụng.
• Không vận hành thiết bị tại khu vực bụi bặm
• Tắt thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị có lỗi hay 

hoạt động không đúng cách
• Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho

các trường hợp hỏng hóc gây ra bởi việc sử dụng bất
cẩn hay không đúng cách

Sửa chữa
 Lưu ý

• Không tự mở hay sửa chữa thiết bị trong bất cứ
trường hợp nào để đảm bảo thiết bị có thể vận

• Hãy liên hệ trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy 
quyền để sửa chữa thiết bị.

4. Mô tả thiết bị và phụ kiện
Tổng quan thiết bị

1

2

3 4

65

1 Công tắc nguồn
2 Đèn báo tình trạng pin 
3 Cổng USB đầu nhỏ 
4 Khe cài bình phun 
5 Nắp tấm lọc
6 Đầu nối ống
Tổng quan bình phun và phụ kiện

8 9

10
11

13

12

8 Ống dẫn khí nén
9 Bình phun 
10 Khoang chứa thuốc 
11 Đầu kết nối bình phun 
12 Ống xông miệng
13 Mặt nạ người lớn 
14 Mặt nạ trẻ em
15 Ống xông mũi 
16 Tấm lọc thay thế 
17  Phích cắm 
18 Cáp USB

14

15

16

17

18

hành không lỗi. Nếu không, bảo hành sẽ không còn 
hiệu lực.

5. Hướng dẫn sử dụng lần đầu
Chuẩn bị thiết bị.

Lưu ý trước khi sử dụng thiết bị lần đầu

Lấy thiết bị khỏi hộp đựng. 
Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng.

phích cắm được rút ra khỏi ổ điện và dây cáp không 
còn kết nối với các nguồn điện khác.

• Vệ sinh, khử trùng bình phun và phụ kiện trước khi
sử dụng lần đầu. Xem “Vệ sinh và khử trùng” tại
trang 5.

• Cắm ống dẫn khí nén [8] vào đáy khoang chứa
thuốc [10].

Máy xông khí dung IH60
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• Nối đầu còn lại của ống dẫn khí nén [8] vào đầu
nối ống thiết bị [6] bằng cách xoay nhẹ.

Sạc pin
Để sạc pin thiết bị, thực hiện như sau:
• Cắm đầu nhỏ của dây cáp USB đi kèm với thiết bị

vào cổng USB trên thiết bị như hình.
• Cắm đầu còn lại vào cổng USB trên phích cắm và

cắm phích cắm vào ổ điện.
 Lưu ý

Trong quá trình sạc, một (pin gần hết) đến bốn (pin 
đầy) đèn LED chỉ báo tình trạng pin [2] sẽ nháy theo 
tình trạng pin được sạc. Khi pin đã được sạc đầy, cả 
bốn đền LED sẽ cùng sáng.
Bật thiết bị
Để bật thiết bị, thực hiện như sau:
• Trượt công tắc nguồn trên thiết bị. Công tắc sẽ

sáng màu xanh. Lúc này, thiết bị đã được bật. Pin
phải được sạc đầy để khi sử dụng, thiết bị có thể
hoạt động đúng chức năng.

   Lưu ý 
Đèn LED xanh chỉ báo tình trạng pin sẽ biểu thị tình 
trạng pin hiện tại. 

1 đèn LED xanh nháy  = Pin gần hết, thiết bị sắp tắt

1 đèn LED xanh sáng = Dung lượng pin 25% 

2 đèn LED xanh sáng = Dung lượng pin 50% 

3 đèn LED xanh sáng = Dung lượng pin 75% 

4 đèn LED xanh sáng = Dung lượng pin 100%
6. Vận hành thiết bị

Quan trọng

• Để đảm bảo vệ sinh, hãy vệ sinh bình phun [9] và
phụ kiện sau mỗi lần sử dụng và khử trùng chúng
sau lần sử dụng cuối cùng trong ngày.

• Chỉ nên sử dụng các phụ kiện cho một người duy
nhất; không nên sử dụng cho nhiều người.
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• Nếu trị liệu cần bạn hít lần lượt một vài loại thuốc
khác nhau, hãy nhớ phải rửa bình phun bằng nước
sạch ấm sau mỗi lần thuốc. Xem “Vệ sinh và khử
trùng” tại trang 5.

• Hãy thực hiện theo các lưu ý trong hướng dẫn
sử dụng khi thay tấm lọc

• Trước mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra để chắc chắn
đầu nối ống được lắp cố định với thiết bị [6] và bình
phun [9]

• Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra để biết thiết bị có
hoạt động đúng cách hay không bằng cách bật nhanh
thiết bị (đã kết nối với bình phun nhưng chưa đổ
thuốc). Nếu có sương thoát ra từ bình phun [9], thiết
bị đang hoạt động tốt.

6.1 Lắp đầu kết nối bình phun
• Mở bình phun [9] bằng cách vặn đầu ngược chiều

kim đồng hồ trên khoang chứa thuốc [10]. Đặt đầu kết
nối bình phun [11] vào trong khoang chứa thuốc [10].

• Hãy đảm bảo phần đầu hình nón của đầu kết nối có tác
dụng điều chỉnh thuốc được lắp vừa vặn trên phần nắp
nón có tác dụng dẫn khí ở bên trong thiết bị.

6.2 Đổ dung dịch hay thuốc vào bình phun 
• Đổ trực tiếp dung dịch muối sinh

lý hoặc thuốc vào trong khoang
chứa thuốc [10]. Để tránh bị tràn. 
chỉ nên đổ một lượng tối đa là 6
ml.

• Chỉ sử dụng thuốc theo hướng
dẫn của bác sĩ với liều lượng và 
thời gian sử dụng phù hợp. 

• Nếu lượng thuốc được bác sĩ chỉ định ít hơn 2 ml, đổ
thêm dung dịch muối sinh lý vào khoang chứa thuốc
sao cho tổng thể tích ít nhất là 2 ml. Các loại thuốc
có độ nhớt cao cũng cần phải pha loãng. Luôn thực
hiện theo các hướng dẫn từ bác sĩ.

6.3 Đóng nắp bình phun
• Đóng bình phun [9] bằng cách vặn đầu trên khoang

chứa thuốc [10] theo chiều kim đồng hồ. Hãy đảm bảo
đầu kết nối đã được lắp đúng cách.

6.4 Kết nối phụ kiện vào bình ohun
• Kết nối bình phun [9] với phụ kiện bạn muốn (ống

 Lưu ý
Phương thức xông khí dung hiệu quả nhất là sử dụng 
ống xông miệng. Chỉ nên sử dụng mặt nạ để xông trong 
trường hợp không thể sử dụng ống xông miệng
(ví dụ cho trẻ chưa có khả năng hít thuốc bằng ống xông 
miệng)
Có thể cố định mặt nạ người lớn [13] và mặt nạ trẻ em 
[14] vào đầu bằng dây đai.
• Trước khi tiến hành trị liệu, hãy kéo bình phun

lên trên, tách rời khỏi khe cài [4].
• Bật thiết bị bằng công tắc nguồn [1].
• Thiết bị vận hành đúng cách khi có sương phun ra từ

bình phun.
6.5 Trị liệu
• Khi đang hít thuốc hay dung dịch, ngồi thẳng lưng và

thư giãn trên bàn, không ngồi trên ghế bành để tránh
đường dẫn khí bị nén và do đó, làm giảm hiệu quả trị
liệu.

• Hít thở sâu vào thưốc được phun.
 Quan trọng

Thiết bị không phù hợp vận hành liên tục; sau khi vận 
hành được 30 phút, phải tắt thiết bị và để thiết bị nghỉ 
trong 30 phút. 

 Lưu ý
Trong khi trị liệu, giữ bình phun thẳng đứng. Nếu 
không, chức năng phun sẽ không thể hoạt động và 
không thể đảm bảo thiết bị vận hành không lỗi. 

 Quan trọng
Các loại tinh dầu, si rô ho, nước súc miệng và các loại 
nước khác được sử dụng để thoa lên cơ thể hoặc trong 
phòng tắm hơi hoàn toàn không phù hợp sử dụng cho 
thiết bị này. Những nước này thường có độ nhớt cao 
và có thể gây ảnh hưởng tới việc vận hành đúng cách 
của thiết bị cũng như mức độ hiệu quả của thiết bị về 
lâu dài. Với những người có hệ thống phế quản quá 
mẫn cảm, trong một số trường hợp nhất định, thuốc 
chứa tinh dầu có thể gây ra co thắt phế quản cấp tính 
(tắc nghẽn đột ngột trong phế quản đi kèm với khó 
thở). Trong trường hợp này, hãy tham khảo tư vấn của 
bác sĩ hoặc dược sĩ.
6.6 Ngừng sử dụng thiết bị
Khi sương thoát ra từ thiết bị không đều hay có 
âm thanh khác lạ khi hít, bạn có thể dừng trị liệu.
• Tắt thiết bị sau khi kết thúc trị liệu bằng công tắc

• Đặt bình phun [9] trở lại vào khe kẹp [4]
6.7 Vệ sinh 
Xem “Vệ sinh và khử trùng” tại trang 5.
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 nguồn [1] và ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện. xông miệng [12], mặt nạ người lớn [13], mặt nạ trẻ 
em [14] hoặc ống xông mũi [15]).

7. Thay tấm lọc
Trong điều kiện vận hành thông thường, phải thay 
tấm lọc khí sau khi vận hành được khoảng 100 giờ 
hoặc một năm. Hãy kiểm tra tấm lọc thường xuyên 
(sau khi sử dụng thiết bị từ 10–12 lần). Thay tấm lọc 
nếu chúng quá bẩn hoặc bị tắc. Nếu tấm lọc bị ẩm, 
bạn cũng phải thay tấm lọc mới. 

 Quan trọng
• Không vệ sinh tấm lọc đã qua sử dụng và tái sử

dụng chúng.
• Chỉ sử dụng tấm lọc chính hãng để tránh làm hỏng

thiết bị và đảm bảo trị liệu bằng thiết bị có đủ hiệu
quả.

• Không sữa chữa hay lau tấm lọc khí trong khi
đang sử dụng tấm lọc khí đó.

• Không vận hành thiết bị khi chưa lắp tấm lọc.
Để thay tấm lọc, thực hiện như sau: 

 Quan trọng
• Trước tiên, hãy tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết

bị khỏi nguồn điện.
• Để thiết bị nguội lại
1. Kéo nắp tấm lọc [5] về

phía trước

  Lưu ý
Nếu tấm lọc vẫn còn ở trong thiết bị sau khi đã tháo 
nắp, hãy lấy tấm lọc ra khỏi thiết bị bằng nhíp hoặc 
các vật tương tự.
2. Lắp lại nắp tấm lọc [5] với tấm lọc mới vào thiết bị.
3. Đảm bảo tấm lọc được lắp cố định tại chỗ
8. Vệ sinh và khử trùng
Bình phun và phụ kiện

 Cảnh báo 
Hãy thực hiện theo các hướng dẫn vệ sinh dưới đây 
để tránh các nguy cơ có hại tới sức khỏe. 
• Bình phun [9] và phụ kiện được thiết kế để sử dụng

nhiều lần. Hãy chú ý các vùng khác nhau của thiết
bị  có các yêu cầu khác nhau về vệ sinh và công tác
chuẩn Không s bị trước khi vệ sinh.

5

Lưu ý:
• Không vệ sinh bình phun và phụ kiện thủ công bằng

cách dùng chổi hay các vật tương tự. Bởi vì chúng
Máy xông khí dung IH60
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• Hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ để biết thêm các yêu cầu
bổ sung cần thiết về việc chuẩn bị trước khi tiến hành vệ
sinh (vệ sinh tay, xử lý thuốc/dung dịch xông
hít) đối với những người dùng có bệnh thuộc nhóm có
nguy cơ nhiễm trùng cao (ví dụ bệnh nhân xơ nang).

• Hãy đảm bảo để bình phun và phụ kiện khô hoàn toàn sau
mỗi lần vệ sinh hay khử trùng. Nước dư thừa hoặc ẩm ướt
có thể làm gia tăng nguy cơ vi khuẩn sinh sôi trên thiết bị.

Chuẩn bị
• Ngay sau mỗi lần trị liệu, phải vệ sinh tất cả

các bộ phận của bình phun [9] và phụ kiện
đã được sử dụng để loại bỏ phần thuốc dư
lại và chất bẩn.

• Để làm được điều này, tháo rời bình phun
[9] thành các bộ phận riêng lẻ

• Tháo ống xông miệng [12], mặt nạ [13, 14] hay ống xông 
mũi [15] khỏi bình phun.

• Tháo rời bình phun bằng cách vặn nắp trên
khoang chứa thuốc [10] theo chiều kim đồng hồ

• Tháo đầu kết nối bình phun [11] khỏi
khoang chứa thuốc [10].

• Thực hiện lắp lại bình phun theo thứ tự các bước ngược lại
Vệ sinh

   Quan trọng
Phải tắt thiết bị, ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện và để 
thiết bị nguội lại trước khi vệ sinh. 
Bình phun và phụ kiện như ống xông miệng, mặt nạ, vv 
phải được rửa bằng nước nóng không đun sôi sau mỗi lần sử 
dụng. Lau khô các bộ phận cẩn thận bằng vải mềm và đặt 
chúng tại nơi khô ráo, kín đáo khi chúng hoàn toàn khô 
hoặc tiến hành khử trùng.
Khi vệ sinh, hãy đảm bảo loại bỏ hết tất cả các dư chất. 
Không sử dụng các chất vệ sinh có khả năng gây độc khi 
chúng tiếp xúc với da, màng nhầy hoặc khi chúng được nưốt 
hay hít vào.
Sử dụng vải mềm, khô và các sản phẩm làm sạch không gây 
mòn để vệ sinh thiết bị.  Không sử dụng các sản phẩm vệ 
sinh gây mòn và không nhúng thiết bị vào trong nước. 

 Quan trọng
• Đảm bảo không để nước nhỏ vào trong thiết bị
• Không rửa thiết bị hay phụ kiện trong máy rửa chén. 
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• Không chạm thiết bị bằng tay ướt khi thiết bị vẫn còn kết
nối với nguồn điện và không phun nước lên trên thiết bị.
Chỉ vận hành thiết bị khi thiết bị khô hoàn toàn.

• Chất lỏng nhỏ vào trong thiết bị có thể làm các linh
kiện điện tử và các bộ phận khác của thiết bị bị
hỏng, do đó, gây nên trục trặc khi vận hành thiết bị.

Vệ sinh ống dẫn có nước ngưng tụ
Ngưng tụ có thể hình thành trong ống dẫn phụ thuộc 
vào điều kiện môi trường xung quanh. Bạn cần phải 
loại bỏ những chất lỏng này để tránh vi khuẩn sinh 
sôi và đảm bảo có thể trị liệu đúng cách. Để làm 
được điều này, thực hiện như sau:
• Tháo ống dẫn khí nén [8] khỏi bình phun [9].
• Vẫn phải giữ kết nối ống với thiết bị [6].
• Vận hành thiết bị cho đến khi nước ngưng

tụ được loại bỏ bởi dòng khí thông qua.
• Trong trường hợp bị ô nhiễm nặng, hãy thay

ống mới.
Khử trùng 
Hãy thực hiện theo các thông tin dưới đây một cách 
cẩn thận khi khử trùng bình phun và phụ kiện. Bạn 
nên khử trùng các bộ phận riêng lẻ sau lần sử dụng 
cuối cùng mỗi ngày (Chỉ cần sử dụng một ít dấm 
trắng và nước cất)
• Trước tiên, vệ sinh bình phun và phụ kiện như

mô tả trong mục “Vệ sinh”.
• Đặt bình phun, ống xông miệng và ống xông mũi

đã được tháo rời vào nước sôi trong khoảng 5 phút.
• Với các phụ kiện còn lại, sử dụng dung dịch gồm  ¼

dấm và ¾ nước cất để khử trùng. Hãy đảm bảo
lượng nước nóng cũng như dung dịch đủ để các phụ
kiện và các bộ phận được ngâm hoàn toàn.

• Hãy để các phụ kiện trong dung dịch dấm khoảng 30
phút.

• Rửa các bộ phận bằng nước và lau khô cẩn
thận bằng vải mềm.

 Quan trọng 
Không đun sôi hay hấp ống dẫn khí nén và mặt nạ.
• Đặt các bộ phận vào cùng một nơi khô ráo, kín đáo

khi chúng đã khô hoàn toàn.
 Lưu ý

• Hãy đảm bảo các bộ phận được khô hoàn toàn sau khi
vệ sinh để tránh nguy cơ vi khuẩn sinh sôi.

• Sử dụng dung dịch khử trùng lạnh theo hướng
dẫn của nhà sản xuất.

Phơi khô
• Đặt các bộ phận riêng lẻ trên bề mặt sạch sẽ, khô

ráo, thấm nước và  để chúng khô hoàn toàn (ít
nhất 4 giờ).

Độ bền vật liệu

• Cũng như tất cả các cấu kiện nhựa khác, bình phun và
phụ kiện cũng bị mài mòn khi được sử dụng và vệ sinh
thường xuyên. Sau một khoảng thời gian, điều này có
thể làm thay đổi khí sol và dẫn tới tác động tiêu cực
tới sự hiệu quả của trị liệu. Do đó, bạn nên thay bình 
phun và các phụ kiện khác sau một năm sử dụng. 

• Hãy thực hiện theo điều dưới đây khi lựa chọn sản
phẩm làm sạch và chất khử trùng: chỉ sử dụng sản
phẩm làm sạch dịu nhẹ hoặc chất khử trùng có nồng
độ và lượng theo chỉ định của nhà sản xuất.

Cất giữ
• Không cất giữ thiết bị và phụ kiện trong điều kiện ẩm

ướt (như trong phòng tắm) và không vận chuyển cùng
với các vật ẩm ướt.

• Khi cất giữ và vận chuyển, bảo vệ thiết bị và phụ
kiện khỏi ánh sáng mặt trời

• Có thể cất gọn và cố định phụ kiện trong khoang phụ
kiện. Cất giữ thiết bị tại nơi khô ráo, lý tương nhất là
đặt trong hộp đựng ban đầu.

9. Thải bỏ
Để bảo vệ môi trường, không vứt thiết bị vào 
thùng rác sinh hoạt khi thiết bị không còn sử 
dụng được nữa. Xử lý thải bỏ thiết bị sao cho phù 
hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và 
thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy 
liên hệ chính quyền địa phương chịu trách nhiệm 
cho việc xử lý rác thải.
Phải thải bỏ pin đã hết hoàn toàn tại các hộp thu rác 
chuyên dụng, các điểm tái chế hoặc mang tới các đại lý 
bán lẻ đồ điện. Bạn thải thực hiện thải bỏ theo
quy định của pháp luật.
Pin chứa các chất độc hại được đánh dấu 
bằng các mã sau: 
Pb = Pin chứa chì
Cd = Pin chứa cát mi
Hg = Pin chứa thủy ngân

có thể gây hư hỏng không thể sữa chữa và do đó, không thể 
đảm bảo kết quả trị liệu tốt nhất cho người sử dụng. 

10. Xử lý sự cố

Sự cố/
câu hỏi

Nguyên nhân/Giải pháp 

Bình phun 
không thoát ra 
hoặc thoát ít 
khí sol

1. Thuốc trong bình phun quá ít
hoặc quá nhiều.
Tối thiểu: 2 ml,
Tối đa: 6 ml.

2. Kiểm tra vòi phun xem có bị
kẹt. Vệ sinh vòi phun nếu cần
thiết (bằng cách rửa nước). Sau
đó tiếp tục sử dụng bình phun.

QUAN TRỌNG: Cẩn thận cho 
nước chảy qua các đầu của ống 
dẫn theo hướng từ đầu dưới đến 
đầu trên. 

3. Chưa giữ bình phun thẳng đứng
4. Đổ thuốc lỏng không phù hợp

vào trong khoang chứa (ví dụ
thuốc quá nhớt).

Nên sử dụng thuốc lỏng theo 
chỉ định của bác sĩ 

Sương phun ra 
quá chậm

Ống bị xoắn, tấm lọc bị tắc, quá 
nhiều dung dịch thuốc lỏng.

Loại thuốc 
thích hợp để 
xông hít

Hãy tham khảo tư vấn của bác 
sĩ về vấn đề này. 
Theo quy luật, tất cả các loại 
thuốc phù hợp và được phê 
chuẩn sử dụng cho thiết bị xông 
khí đều có thể dùng để xông hít.

Có dung dịch 
xông khí thừa 
trong bình 
phun

Điều này hoàn toàn bình thường 
và do nguyên nhân kỹ thuật. 
Dừng xông khí khi bình phun bắt 
đầu có âm thanh bất thường.

Những điều 
cần chú ý khi 
sử dụng thiết 
bị cho trẻ sơ 
sinh và trẻ em

1. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ em,
nên đeo mặt nạ phủ phần
miệng và mũi để đảm bảo hiệu
quả xông khí.

2. Đối với trẻ em, cũng nên đeo
mặt nạ phủ cả phần miệng và
mũi. Không xông khí cho
người đang ngủ bởi vì trong
trường hợp này, dung dịch
thuốc chạm tới phổi sẽ không
đủ để trị liệu.

Lưu ý: Trẻ em không được sử 
dụng thiết bị khi ở một mình, chỉ 
nên thực hiện xông khí khi có sự 
giám sát và hỗ trợ của người lớn.

Xông khí bằng 
mặt nạ mất 
nhiều thời 
gian hơn

Nguyên nhân do kỹ thuật. Bạn hít 
được ít thuốc trong mỗi lần hít thở 
qua lỗ trên mặt nạ hơn là qua ống 
xông mũi. Khí sol bị trộn với 
không khí xung quanh qua các lỗ 
này. 

Tại sao nên 
thay bình 
phun thường 
xuyên?

Có hai lý do:
1. Để đảm bảo phổ phân tử có

hiệu quả về mặt trị liệu, lỗ vòi
phun không được vượt quá

Máy xông khí dung IH60
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Sự cố/
câu hỏi

Nguyên nhân/Giải pháp 

2. Cũng nên thay bình phun
thường xuyên để đảm bảo
vệ sinh

Mỗi người 
dùng có nên 
có bình phun 
riêng?

Có, điều này rất cần thiết 
để đảm bảo vệ sinh.

11. Thông số kỹ thuật

Loại IH 60
Kích thước 
(D x R x C)

110 x 62 x 47 mm

Trọng lượng 222 g
Áp suất vận hành Khoảng 0.25 tới 0.5 bar
Lượng thuốc và 
dung dịch sử dụng

Tối thiểu 2 ml
Tối đa 6 ml

Tốc độ phun thuốc
Khoảng 0.25 ml/phút.

Áp suất âm thanh      Tối đa. 45 dBA 
Theo DIN EN 13544-1 mục 26)

Nguồn điện               Đầu vào: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; 
0.5 A 
Đầu ra: 5 V ;                2 A

Vòng đời sử dụng 
dự tính

400 h

Điều kiện vận hành Nhiệt độ: +10 °C tới +40 °C 
Độ ẩm tương đương: 10% tới 95% 
Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa
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Điều kiện cất giữ 
và vận chuyển

Nhiệt độ: -20 °C tới +60 °C 
Độ ẩm tương đương: 10% tới 95%
Áp suất khí quyển: 700 – 1060 hPa

Đặc tính khí sol         1) Lượng khí sol phát ra: 0.15 ml
2) Tốc độ phát khí sol: 0.03 ml/phút
3) Kích cỡ hạt (MMAD): 4.12 µm

Pin:
Dung lượng
Điện áp định mức
Loại pin

2570 mAh
3.7 V
MLP763871

Pin sẽ có các thay đổi về mặt kỹ thuật để nâng cấp. Số 
sê ri được in trên thiết bị hoặc trong khoang pin. 
Biểu đồ kích cỡ hạt

Kích thước các hạt được đo bằng cách sử dụng dung 
dịch natri florua cùng với vòi phun “Next Generation 
Impactor” (NGI). Do đó, biểu đồ này không áp dụng 
cho nước ngưng tụ và các loại thuốc có độ nhớt cao. 
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo ý kiến 
của nhà sản xuất về loại thuốc của bạn. 
Các bộ phận thay thế
Tên Vật liệu REF 
Gói phụ kiện (bao gồm ống 
xông miệng, ống xông mũi, 
Mặt nạ người lớn, trẻ em, bình 
phun, ống dẫn khí nén và tấm 
lọc

PP/PVC 163.904

 Lưu ý
Nếu không sử dụng thiết bị theo các hướng dẫn đã được 
ghi rõ, nhà sản xuất sẽ không thể đảm bảo thiết bị có 
thể vận hành không lỗi! Chúng tôi đã đăng ký quyền 
thay đổi các thống số kỹ thuật để cải thiện và phát triẻn 
sản phẩm. Thiết bị và phụ kiện này được sản xuất tuân 
theo tiêu chuẩn Châu Âu EN60601-1, EN60601-1-2 và 
EN13544-1 và các biện pháp liên quan đến tính tương 
thích điện tử. Hãy chú ý các hệ thống liên lạc HF di 
động và cầm tay có thể gây ảnh hưởng tới thiết bị. Để 
biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ bộ phận chăm 
sóc khách hàng hoặc đọc thông tin ở cuối hướng dẫn sử 
dụng. Thiết bị đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị Châu Âu  
93/42/EC đối với thiết bị y tế, cũng như Medizinpro-
duktegesetz (Điều luật về thiết bị y tế tại Đức).
TÍNH TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỬ
• Thiết bị được sản xuất tuân theo các yêu cầu mới có

hiệu lực gần đây về tính tương thích điện tử và phù
hợp sử dụng trong tất cả các tòa nhà bao gồm cả các
khu nhà cho dân cư ở. Tần số vô tuyến phát ra từ thiết
bị cực kì nhỏ và không có khả năng gây nhiễu cho
những thiết bị ở gần.

• Không nên đặt thiết bị trên bề mặt hoặc gần các thiết 
bị khác. Nếu có nhiễu xảy ra với các thiết bị

khác, hãy di chuyển thiết bị hoặc kết nối thiết bị 
với một ổ điện khác. 
Các thiết bị vô tuyến có thể ảnh hướng tới việc 
vận hành của thiết bị.y = 1.4337ln(x) - 2.0789 

R = 0.99817 
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đường kính cụ thể. Do ứng suất 
cơ và ứng suất nhiệt, các phần 
nhựa sẽ chịu một độ mài mòn 
nhất định. Đầu kết nối bình 
phun [11] đặc biệt nhạy cảm. 
Đầu này cũng có thể thay đổi 
sự hình thành của các giọt khí 
sol, tác dụng trực tiếp đến hiệu 
quả trị liệu.
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