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HVORDAN SKAL MAN

Pakning indhold

INDSTILLE SIT APPARAT
Inden at tilkoble SMART PEAK FLOW til en
smartphone,
installer
applikationen
SMART ASTHMA, som du kan downloade gratis
fra App Store (for Apple), og fra Google Play
(for Android udstyr.)

2409
Inden at åbne boksen, tjek om den øverste og den nederste holografisk
sikkerhedsklistermærker ikke er rodet med. Hvis ja, brug ikke apparatet, og send det
direkte tilbage for erstatning.

Peak flow meter
turbinen

Plastik
munddel

ADVARSEL
Når SMART PEAK FLOW er anvendt for
at overvåge astma skal du være under
omsorg af en læge eller anden
autoriseret sundhedsperson.
Ifølge bedst nuværende bevis fra videnskabelige
studier, forskningsafhandlings emner og
klinisk ekspertise, er PEF bevist at være en god
indikator af luftstrøm-funktionen i sundhed og
sygdom, som kan indikere hvor godt du puster,
og hjælper dig i at fastslå om der var ændringer
i din luftstrøm. Den regelmæssige måling af PEF
sørger for bevis af sygdommens progression.

Efter at have taget ud apparatet fra forpakningen, tjek om der ikke findes nogen visibel
skade. Hvis ja, brug ikke apparatet, og send det direkte tilbage for erstatning.

Tjek om boksen indehoder alle dele som er vist nedenfor:

hvormed en person kan puste luft ud lungerne
efter at puste ind så meget – en så stor
indådning som er muligt.

SMART PEAK FLOW tilkobles til din smartphone
gennem den 3,5 mm audio jack port (jackstik
og prop). Tilkobling er automatisk såsnart
applikationen SMART ASTHMA er blevet
installeret på din telefon.
Hvis din smartphone ikke har en
høretelefon jack port, brug adapteren
som er anbefalt af producenten af dit
apparat for at tilkoble SMART PEAK
FLOW. Du kan også tilkoble SMART
PEAK FLOW til din smartphone
gennem en 4-polet, 3.5 mm audio jack
forlængerkabel.

VIGTIG OPLYSNING ANGÅENDE
SIGTET BRUG
SMART PEAK FLOW er et elektronisk apparat
for hjemmebrug som præcist måler din «peak
expiratory ��;(PEF)» dvs. den maksimale
lufthastighed, hvormed du kan puste luft
ud. Apparatet er designet til børn (over 5 år),
teenagere og voksne.
SMART PEAK FLOW er tilgivet for at overvåge
din astma. PEF er maksimum hastigheden,

Guide For Asthma Management And Prevention
(Vejledning for behandling og forebyggelse af
astma) – sidst opdateret og udgivet i 2018 – af
GINA (Global Strategy for Asthma Management
and Prevention – Global Strategi for Astma
Behandling of Forebyggelse) anbefaler, at en
effektiv astma selv-behandling kræver den
følgende:
• Selv-overvåging af symptomerne og/eller
lungefunktion (PEF)
• Skriftlig astma aktionsplan
• Regelmæssig medicinsk vurdering
Når du er engageret i selv-behandling af astma,
kan din lungetilstand kan effektivt overvåges
i overenstemmelse med den skriftlige
aktionsplan forberedet af din læge.

ADVARSEL
Råd fra sundhedsperson kræves til at
tolke betydningen og vigtigheden af
målingerne meddelt af SMART PEAK
FLOW, og til at beslutte sig angående
en hensigtsmæssig aktionsplan.

Ved første brug vil applikationen bede dig om HVORDAN MÅLER DU DIN PEF-VÆRDI
at gemme din personlig bedste (PB) peak
expiratory (PEF) – pustehastighedsværdi. Hvis ADVARSEL
du ikke kender din PB-værdi, kan denne
Mundstykket skal desinficeres inden
estimeres ved at taste ind dit køn, din alder
første brug og periodevis bagefter,
og hvor høj du er. Applikationen SMART PEAK
som det er vist i sektionen RENGØRING
FLOW vil bruge disse oplysninger til at udregne
OG DESINFICERING.
din PEF mållinje værdi, og vil bruge den til at
udpege et farvet spor (stribe) til din test (grøn,
ADVARSEL
gul eller rød).
ADVARSEL
Det er vigtigt at du forstår rigtigt
betydningen af din mållinje værdi, og
hvordan den forholder sig til din
behandlingsplan. Hvis du får problemer
med at fastslå din mållinje værdi, bed
din læge om hjælp.
Hver eneste PEF måling som du udfører vil
vises på din smartphone (man skal blæse tre
gange til en måling.) Venligst brug den farvede
indikator (grøn, gul eller rød), og følg lægens råd
– de vil hjælpe dig i at udføre testen præcist, og
anbefaler aktioner når der måles reducerede
værdier.

Skridt 2.
Sæt igang applikationen og tillad adgang til
mikrofonen, samt media
og deres
lokation idin smartphone, når den spørger
efter tilladelse.

Skridt 3.
Indfør apparatet i din mund over tænderne, og
luk læberne fast rundt mundstykket. Sørg for
at dine læber udformer en fast forsegling rundt
mundstykket.

En voksens tilsyn kræves når test af
børn og teenagere (mellem alderen
5-14) udføres, og i tilfælde af
funkstionshæmmede.
Tag følgende skridt for at udføre en måling:

Skridt 1.

Skridt 4.

Tilslut mundstykket til turbinen på en af siderne
og kobl den i høretelefon jack porten på din
smartphone (hvis der ikke �«
des en høretelefon
jack(stik), brug en passende adapter som er
anbefalt af producenten af dit apparat).

Sørg for at du er på et velbelyst område.
Apparatet skal nok have brug for lys (naturlig
eller elektrtisk) for at gå gennem det lille vindu
på turbinens topp for at kunne udføre PEFmålinger.

ADVARSEL
Udfør altid PEF målinger med SMART
PEAK FLOW inden at bruge din
inhalator.

ADVARSEL
Udfører du målingen enten stående,
eller ret siddende, BLIV KONSISTENT
hver gang for at få pålidelig
information om udviklingen af din
astma tilstand.
En højere PEF-værdi betyder normalt at luften
bevæger sig nimt gennem lungerne. Når astma
anfald forekommer, kan luften ikke bevæge sig
nimt gennem lungerne, og der vil måles lavere
PEF-værdier. I almindelighed anbefales det at
udføre dine målinger to gange om dagen – om
morgenen, når du vågner, og om aftenen, inden
du lægger dig.
SMART PEAK FLOW skulle også bruges når du
mærker symptomer af problemer med åndedræt
for at hjælpe dig og lægen og bestemme hvor
alvorlige dine pusteproblemer er, og hvor godt
din behandling virker. Rådfør dig med din læge,
når og hvor tit du skulle bruge dit SMART PEAK
FLOW.

ADVARSEL
IKKE DÆK vinduet på toppen med din
hånd eller fingrene under kalibrering
eller måling. Hold apparatet stille
under Kalibrering (normalt tager dette
1-2 sekunder.)

ADVARSEL
Aldrig indfør SMART PEAK FLOW i din
mund,
hvis
fysisk
hudeller
slimhindekontakt er enten brudt, eller
kompromitteret.

Skridt 5.
Du skal stå op eller sidde jævnt – hvilken som
helst position du foretrækker, BLIV KONSISTENT
når du udfører målingen, hver gang, for at få
pålidelig information om udviklingen af din
astma tilstand. Tryk på knappen ‘PRESS TO
START’ (tryk for at starte) på skærmen og hold
apparatet fast under Kalibrering (normalt tager
det 1-2 sekunder), sørg for at topvinduet ikke er
dækket og står i lyskildens retning.

Skridt 6.
Tag en dyb indådning til dine lunger er opfyldt
på alle kanter. Hold pusten mens du sætter
apparatet i din mund. Luk læberne rundt det, og
IKKE hold tungen imod det eller inde i hullet.
Blæs ud så hårdt og hurtigt du bare kan i en
udånding. Det vigtigste er når luften brister for
første gang (at blæse gennem en længere tid vil
ikke påvirke dit resultat.) IKKE spyt eller host i
apparatet.
Læs resultatet som er vist på skærmen
på din smartphone —, dette bliver din PEFknappen “How it works?”
værdi. Tryk på
(Hvordan fungerer det?) på hjemmeskærmen
for
at
gennemskue
«Skridt-for-skridt
brugsanvisningen», eller for at se en kort video
om den korrekte brug af SMART PEAK FLOW.
Efter at du har blæst, vil applikationen bede dig
om at Vente til rotoren inde stopper at snurre.
IKKE blæs igen indtil applikationen instruerer dig
til at fortsætte.
Gentag Skridt 6. to gange mere, så i alt får du
3 værdier. Applikationen vil nok kun gemme den
højeste af de tre værdier, og denne vil også vises
på din Resultat-skærm.

Skridt 7.
Efter brug, sluk (deaktiver) dit SMART PEAK
FLOW apparat ved at koble det fra audio jack
porten på din smartphone.
TOLK RESULTATERNE
3 tester er udført ved hver eneste lejlighed,
og bagefter vælger applikationen automatisk
den højeste PEF-værdi og retter dig straks til
Resultat skærmen, hvor du kan se den højeste
værdi sammenlignet med din PB. En reduktion
af din PEF-værdi fra en måling til den næste kan
nok betyde at din astma bliver værre.

Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, tryk
på knappen “Discard” (Smid ud), og gentag
målingsprocessen. Hvis du er tilfreds med
resultatet, gem det ved at trykke på knappen
“I’m done for now” (Jeg er færdig for nu.).
Du kan også altid gemme bemærkninger
til
dine
resultater
(f.eks.
vedrørende
omstændighederne, eller om din tilstand på
målingens tidspunkt).
Applikationen viser et grafisk spor bag resultatet
– grønt, gult eller rødt. Betydningen af disse
grafiske spor er forklart herunder i tabellen, og
er også tilgængelig i applikationen, ved at trykke
på ikonen under resultatet.
Farve

Resultat
GÅ
ZONE

Grøn

>80%
af PB
FORSIGTIGHEDENS
ZONE

Gul

80-60%
af PB

FAREZONE

Rød

<60%
af PB

Aktion

HVORDAN SKAL RESULTATERNE
SPORES OG DELES?
Applikationen SMART ASTHMA fører register af
dine højeste aflæsninger af PEF, både når det
gælder morgen- og aftenmålinger, som du
kan se i Chart view. (Diagram billedet).
Prikkerne imellem på hinanden følgende
registreringer
af
aflæsninger
er
sammenbundet
på
den måde at de
udformer en tendens graf. Denne løbende
registrering er en vigtig del af din astma
aktionsplan. Din PB er indikeret af en
uafbrudt, hvid, uafbrudt <-> prikket linje
på grafens topplan.
For at have en bedre oversigt, kan du tjekke
din tendens i Weekly, Quarterly and Yearly
view. (Ugentligt, kvartals- og årligt diagram.)

Din respirations
tilstand virker at være
under kontrol. Din medicinering fungerer.
Fortsæt med dine
normale aktiviteter.

Ved at trykke på
Export /Eksporter/ (for
Apple) eller
Share /Del/ (for Android)
knappen, kan applikationen eksportere dit
diagram i en .PDF eller .CSV fil, som du også
kan sende som bilag til din læge eller til dig selv.

Vis forsigtighed i din
aktivitet.
Der henvises til Astma
Aktionsplanen lavet
af din læge angående
aktionen som skal
udføres.

Trykk på
knappen på hvilket som helst
tidspunkt for at få en kort vejledning (lektion)
om funktioner og optioner i Chart view (Diagram
billedet).

Medicinsk alarm!
Du skulle søge
omgående
medicinsk opmærksomhed.
Opfør dig som lægen
instruerer dig.

ADVARSEL
Bed din læge om at se på dig når du
bruger SMART PEAK FLOW inden du
satser på målingerne.

ADVARSEL
Aktionsplanen som er givet til dig af
din læge skal fortælle dig hvilken
aktion du skal tage når der findes
ændringer i dine PEF-værdier.

ADVARSEL
Uanset hvad din måling bliver, hvis du
har tegn og symptomer som tæthed i
brystkassen, åndenød, hoste eller
pibende vejrtrækning, skal du kontakte
din læge omgående.

Vurdering af målte data kan hjælpe dig og
din læge i at tjekke nøje din respirations
tilstand for at kunne sørge for den bedste
behandling for dig.
Applikationen kan måle og lagre et
ubegrænset antal af aflæsninger, som også
trygt er lagret i cloud (i skyen). Dette kan være
livsnødvendigt for at opbevare dine data, i
tilfælde du ændret eller mistet dit apparat.
KONTO OG INDSTILLINGER
Inden
du
først
åbner
applikationen,
bliver du bedt til at oprette en konto, eller
at logge ind, hvis du allerede har én. Senere
vil du nok have muligheden (optionen) for at
ændre
dine
kontoindstillinger,
i
applikationens
Profile (Profil) sektion.
Valgfrit kan du også tilføje et foto som dit
profilbillede
for
at
have
en
mere
personaliseret konto.
Tryk
på
knappen
“Personal
best” (Personlig bedst) for at indtaste din
PB, eller for at estimere den ved at angive
hvor høj du er, din alder og dit køn. Tryk på
”Estimate” og gem resultatet bagefter.

Gå til ”App settings” (Indstillingerne) for
at sætte Reminders / Påmindelser (push
notifications) til dig selv. Det er anbefalt at sætte
to påmindelser om dagen (en for morgen- og en
anden for aftenmålingen), alligevel, du har også
muligheden (optionen) at indstille så mange
påmindelser som du bare vil. Aldrig forspild en
chance for at følge op med din astma sporing.
VARSLINGER OG FORANSTALTNINGER
Venligst læs gennem alle oplysninger i denne brugsanvisning inden du bruger apparatet. Hvis du
ikke forstår disse instruktioner
eller hvis du har spørgsmål om
din PEF måler og dens brug, rådfør dig med din læge.
Når SMART PEAK FLOW
er anvendt for at overvåge lungetilstander, som astma, skal du
være under omsorg af en læge
eller anden autoriseret sundhedsperson.
Råd fra sundhedsperson kræves til
at tolke betydningen og vigtigheden af målingerne meddelt af
SMART PEAK FLOW, og til at beslutte sig angående en hensigtsmæssig aktionsplan.
Selv-måling betyder kontrol, og
hverken diagnose eller behandling. I alle tilfælder, venligst sørg
for at rådføre dig om dine målte værdier med din læge eller anden autoriseret sundhedsperson.
De vil også forklare dig hvilke
værdier er dem som er normale for dig.
Uanset hvad din måling bliver,
hvis du har tegn og symptomer
som tæthed i brystkassen, åndenød, hoste eller pibende vejrtrækning, skal du kontakte din
læge omgående.
Følg instruktionerne nøje for at få
en præcis aflæsning af dine PEF
værdier. Hvis du ikke er i stand til
at få fat i en aflæsning, tag kontakt til din sundhedsperson.
Du skulle aldrig forandre doseringen af hvilken som helst lægemiddel uden at tale med din
læge om det.

ADVARSEL

VIGTIGE SIKKERHEDSVARSLINGER
Vedligeholdelsesaktiviteter
fastslået i Brugsanvisningen
skal gennemføres med stor forsigtighed. Fejl i at følge instruktionerne kan føre til målingsfejl eller misfortolkningen af de
målte værdier.

En voksens tilsyn kræves når
test af børn (over 5 år) og teenagere (aldre 5-14) udføres,
og i tilfælde af funkstionshæmmede.

Producenten kan ikke holdes
ansvarlig for skade forårsaget
af brugerens fejl i at følge disse
instruktioner nøje.

Du må ikke modificere apparatet uden producentens autorisation. Alle modificeringer,
justeringer, reparationer, rekonfigureringer (omstruktureringer) skal udføres af autoriseret
personel. I tilfælde af problemer, prøv ikke at reparere apparatet selv.

Kun originale komponenter eller tilbehør, som er specificeret
af producenten skal bruges med
apparatet.

Aldrig kobl SMART PEAK FLOW
til din smartphone mens dens
batteri nok oplades.

Tjek periodevis om der ikke findes urenheder eller fremmede
dele, som hud, sputum eller hår
deponeret inde i turbinen. Dette kan forårsage fejl i målingen,
eller kompromittere apparatets
korrekte funktion. Brug af et
ikke passende mundstykke kunne også beskadige turbinen eller skade patienten.
Du må ikke droppe apparatet,
eller behandle det groft på hvilken som helst måde. Undgå
stærke vibrationer. Du må ikke
udsætte apparatet for ekstrem
temperatur, fugtighed, støv,
sand eller kemiske midler, eller direkte luftstrømmer (f.eks.
vind), varme-eller kuldekilder.
Brug og opbevar apparatet i
overenstemmelse med de miljømessige forhold som er specificeret i Tekniske Specifikationer.
Hvis apparatet er underkastet
andre miljømessige forhold end
de specificerede, kan det have
funkstionfejl og/eller vise ukorrekte resultater.

Varslinger
i
tilfælde
af
brug
i
elektromagnetiske omgivelser
På grund af et øgende antal af elektroniske
apparater (computere, trådløse telefoner,
mobiltelefoner,
osv.),
kan
medicinske
apparater
være
følsomme
over
elektromagnetisk interferens fra andre udstyr.
Sådan elektromagnetisk interferens kunne
forårsage funktionsfejl i det medicinske
apparat, og dermed skabe en muligvis usikker
situation.

For at undgå turbinens ubodelige
skade, BRUG IKKE alkoholiske eller
olieholdige rengørings opløsninger,
og apparatet MÅ IKKEnedsænkes i
varmt vand eller opløsninger. PRØV
IKKE at sterilisere turbinen i
kogende vand. PRØV IKKE at
rengøre turbinen under direkte stråle
af vand eller andre væsker.

Turbinernes korrekte funktion er kun garanteret
hvis den er ren og fri for fremmede genstande
som påvirker dens bevægelse. Tilstdeværelse
af støv og fremmede genstande (som hår,
sputum osv.) kunne bremse eller blokere
turbinens bevægelige dele, og gøre resultatet
mindre præcist, eller beskadige selve turbinen.
Efter hver brug, tjek turbinens renhed. Hvis en
fremmede genstand kom ind i turbinen, læg
dem sammen og bevæg turbinen blidt i lunkent
vand, til den fremmede genstand bliver fjernet.
Efterfølgende, udfør mundstykkets desinficering
(se nedenfor), og lad apparatet helt tørre inden
brug. Det er anbefalt at udføre regelmæssig
rengøring af turbinen for at undgå en
ubemærket ansamling af fremmede genstande
inden for turbinen.
DESINFICERINGENS PROCEDURE
Det er anbefalt at rengøre og desinficere
mundstykket
efter
hver
brug.
Opløs
desinfektionsmidlet
i
lunkent
(ca.
35
celsiusgrader) vand, læg sammen mundstykket,
og lad det være i opløsningen i omtrent 5
minutter. Den desinficerende aktiv agens
som blev testet var carbamidperoxid. For
at fastsætte doseringen og fortyndningens
sats,
følg
instruktionerne
angivet
af
desinfektionsmidlets producent.

SMART PEAK FLOW er i overenstemmelse
med
EN
60601–1–
2:
2016
om
Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC for
medicinske udstyr) både for immunitet og
udslip.

HYPEROL

~5 min

RENGØRING OG DESINFICERING
Selv om SMART PEAK FLOW er et apparat som
kræver lille vedligehold, skal mundstykkets
rengøring og desinficering udføres efter hver
brug, og udstyret skal opbevares helt uden
smitte mellem anvendelser (når det ikker er i
brug).

Det skylles i rent vand, og ryst det blidt for at
fjerne evt. overskydende vand. Lad det tørre i
luften på et håndklæde. Opbevar hjemme, på et
rent, tørt og sikkert sted.

ADVARSEL

FEJLMEDDELELSER

Det er obligatorisk at desinficere
mundstykket før den første brug,
som
beskrevet
i
sektionen
RENGØRING
OG
DESINFICERING(se nedenfor).

Hvis du får problemer ved at bruge SMART PEAK
FLOW, vil en besked fremgå på smartphonens
display, for at advare dig om fejlen.

Fejlmeddelelse

Fejlens
årsag

Turbinen
blev trukket ud
af audio
jack(stik) kontakt og fatning
utilsigtet.
Intet apparat
blev fundet

Turbinen er
ikke tilsluttet
eller tilkoblet
ordentligt.

Din smartphone oplades nu.
Hmm,
noget gik
galt....

Aktionen som
skal udføres
For at fortsætte
med aflaesninger
tilslut din turbine i
audio jack porten,
og tryk på knappen
“OK, try again” (OK,
prøv igen). Sørg
for at den går ned
hele vejen i din
smartphone.
For at starte med
at måle, tilslut din
turbine hele vejen
ned i audio jack
porten.
Telefonen
skal kobles fra
opladeren fordi
den kan forårsage
interferens. Når
den er koblet fra,
kan du fortsætte
med at bruge
applikationen.

•

•

Hmm, din
forespørgsel
virker at være
udløbet venligst, prøv
igen.

Efter at have
trykket på
START, får
applikationen
ingen data i
mere end 10
sekunder.

•

•

Sørg for at
apparatet
er tilsluttet
ordentligt.
Sørg for at
lysforholdene
er optimale.
Vinduet på
apparatets top
må ikke
dækkes af
dine e.
Apparatet skal
«pakkes rundt»
af din mund
ordentligt

Tryk på knappen
“OK, try again”
(OK, prøv igen) for
at fortsætte.

Hmm, din
måling virker
at være uden
for rækkevidde.

PEF målt er
højere end 800
l/min. SMART
PEAK FLOW
is certificeret
til at give
præcis måling i
rækkevidden af
60-800 l/min.

Sørg for at du ikke
spytter eller hoster
i apparatet. Udfør
PEF målingen som
instrueret af din
læge.
Tryk på knappen
“OK, try again”
(OK, prøv igen) for
at fortsætte.

FEJLFINDING

(Teknisk) fejl

Mulig årsag

Dette produkt er produceret af
Smart Respiratory Products Ltd., 4th
Floor, I-Hub, Imperial College
London, 84 Wood Lane
London W12 0BZ United Kingdom

Aktionen som
skal udføres

Når du får en uvanlig lav
kan det- te
betyde at din SMART PEAK FLOW måler er i
stykker, eller det kan også betyde at ningen er
præcis, og din astma bliver værre.

SMART PEAK FLOW

Tjek for at være sikker på at måleren ikke er i
stykker. Du skal følge anvisningerne nøje,
som de er instueret, for at opnå præcise
resultater. Hvis din måler ikke er i stykker,
følg instruktio- nerne som gælder lave
i din akti- onsplan, og tag kontakt til din læge
eller autori- seret sundhedsperson.
Hvis du har spørgsmål angående brug af dette apparat, venligst rådfør dig med din læge.
(Teknisk) fejl

Mulig årsag

Parti- eller batch nummer

2409

Aktionen som
skal udføres
Turbinen kan være
beskidt.

SMART
ASTHMA
applikationen
genkender
ikke
apparatet

Turbinens
jack(stik) er
ikke tilsluttet
hele vejen ned i
smartphonens
audio jack port.
Der findes et
fremmede stof
(dun, støv)
ophobning
på bunden af
telefonens
audio jack port,
og forårsager
blokering i
signaloverføringen.

Sørg for at
du tillader appen
adgang til
mikrofonen.
Hvis du
tilsluttet
apparatet
hele vejen
ned, og
appen
stadigvæk ikke
genkender
udstyret,
tjek om der
ikke ���
(teknisk) fejl
ved audio jack
port.
Hvis der er
mistanke om
en ophobning
af fremmede
stof ved audio
jack porten, nå
ind blidt med
et passende
værktøj, og træk
ud blokeringens
årsag. Vær
ekstra blid og
meget forsigtig,
så du ikke
beskadiger
audio jack
porten.

Testresultaterne er upålidelige.

Testen blev udført
på en forkert
måde

Der findes ikke nok
lys til at udføre
målingen

Konsulter brugsintruktionerne for
vigtige varslingsoplysninger.

Rengør turbinen
som beskrevet i
sektionen
Rengøring og
Des��
cering.
Hvis nødvendigt,
erstat
turbinen med
en ny,
eller tag kontakt
til producenten.
Gentag testen,
ved at følge
anvisningerne
på skærmen.
Undgå
pludselige
bevægelser når
du afslutter med
udåndingen.
Rådfør dig med
din læge
vedrørende
værdien.

Sørg for at
tilstrækkeligt lys,
og at du ikke
dækker vinduet
med din hånd
el ene.

CE-mærke: indikerer at udstyret er cer
et, og tilpasser kravene fra direktivet
93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Autoriseret repræsentant i Europensamfundet

Beskyttes mod sollys.

Opbevares tørt- apparatet skal
beskyttes mod fugt.

eIFU

Følg betjeningsanvisnigerne: dette indikerer
nødvendigheden, at brugeren gennemlæser
instruktioner for vigtig information.IFU er
tilgængelig på vores hjemmeside
www.SmartAsthma.com

Type B anvendt del

IP22

aftryk og genstande som er
større end 12 mm. Beskyttet
mod kondensering.
I overenstemmelse med IEC EN
60601-1-2:2015 i sektion 5.1.1.
gældende produkter, som indeholder
RF transmitter.

ETIKETTER OG SYMBOLER
Dette symbol kræves af europeisk
direktiv 2002/96/EF om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) Ved slutningen af dets nyttige
liv, må apparatet ikke bortskaffes
som normalt husholdningsaffald. I
stedet, skal det hentes til et WEEEautoriseret samlingscenter. På grund
af bygge(anlægs-)materialer som blev
brugt i udstyret, bortskaffelse som
normalt affald kunne beskadige miljø
og/eller sundhed.

SMART PEAK FLOW er i overenstemmelse
med Væsentlige Krav fra Direktivet 93/42/ EØF
om Medicinsk Udstyr. Denne erklæring er
baseret på CE Cer (CE Cer nr. 144797-18-11-08
udstedt af CE Certiso Kft. (A/S), Body no.
(Bemyndiget organ IDnr.) 2409.

Type

Beskrivelse

Betjeningsforhold

Temperatur: Min 0° C,
Maks 50° C
Fugtighed: Min 10% RH;
Maks 95% RH

Opbevaringsforhold

Temperatur: Min 0° C,
Maks 50° C
Fugtighed: Min 10% RH;
Maks 95% RH

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type

Beskrivelse

Flow (strøm)
målingssystemer

Dobbeltrettet turbine

Målingsprincippet

Lys afbrydelse

Krævet lysstyrke

100 lux minimum

Anvendelige lyskilder

Wolfram-halogen-, LED
lyspære og naturligt lys.

Kommunikations
grænseflade (interface)

3.5 mm jack stik

PEF – Peak Expiratory
Flow (maksimal
pustehastighed)

Liter/minut

Strømkilde

Batteri i den
smartphone som er
tilkoblet

Strømforsyning

maks. 5V DC

Dimensioner

Turbine:
54 × 32 × 39 mm
Mundstykke:
39 × 33 × 33 mm

Vægt

Turbine: 15 g
Mundstykke: 4 g

Transportforhold

Temperatur: Min 0° C,
Maks 50° C
Fugtighed: Min 10% RH;
Maks 95% RH

Forventet levetid

2 år

GARANTIBETINGELSER
SMART PEAK FLOW er garanteret for 2 års
brug. Garantien gælder fra første gang når
udstyret bruges, og det skal bevises af faktura
eller salgskvittering. Apparatet skal tjekkes på
købets tidspunkt, eller ved levering, og alle evt.
klager skal omgående meddeles skriftlig til
producenten.
Denne garanti dækker reparation eller
erstatning af produktet eller defekte dele
(efter fabrikantens skøn), uden at afkræve
delenes eller arbejdets omkostninger.
Produktgaranti gælder ikke, efter fabrikantens
valg, i følgende tilfælde:
• Forkert behandling, forkert installering,
apparatets forkerte betjening, eller hvis
installeringen ikke opfylder de lokale
tekniske eller sikkerhedskrav, - regler.
• Produktets ikke hensigtsmæssige brug
eller fejl i at følge anvisningerne.
• Reparation, adaptation, modificering af
tredje parti, eller hvis tredje parti piller
ved apparatet.

Målingsrækkevidde

60-800 L/min

Målingernes præcisitet

10%

• Skade forårsaget af mangel på eller
ukorrekt vedligeholdelse

IP beskyttelsesniveau

IP22

• Skade forårsaget af urægelmessig fysisk
eller elektrisk stress

Erstatning eller reparation beskrevet i denne
garanti er sikret for varer som er sendt på
kundens bekostning til cer ede service
centre, som er autoriserede af producenten.
For detaljer om disse centre, venligst
tag kontakt til din lokale leverandør eller
producenten. Hvilken som helst uatoriseret
åbning af apparatet afkræfter alle
garantikrav.

EF-OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

Kunden skal være ansvarlig for alle
transport-, told- og leveringsomkostninger
angående produkterne. Hvert produkt, eller
tilbehør, del, som bliver sendt ind skal
ledsages af en klar og detaljeret forklaring af
fejlen. At sende produktet videre til
fabrikanten kræver skriftlig tilladelse fra
selve producenten.
Producenten – Smart Respiratory Products
Ltd. – forbeholder sig retten til at erstatte
produktet eller udføre ændringer, hvis
nødvendig.
Behold den originale emballage! Hvis
produktet har problem, anvend den originale
emballage, og send det tilbage til din lokale
distributør:
Smart Respiratory Products Ltd. 4th Floor, IHub, Imperial College London, 84 Wood
Lane

Produktbeskrivelse: Peak expiratory
(maksimal
pustehastighed)
måler

London W12 0BZ United Kingdom Tel: +44
(0)203 769 22 04
Email: info@smartrespiratory.com
Netside: www.smartasthma.com
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for
hvilken som helst skade som forårsages af
brugerens fejl i at følge instruktionerne,
som denne brugsanvisning indeholder.

Producent (fabrikant):
Products Ltd.

Smart

Respiratory

Registreret kontor: 4th Floor, I-Hub, Imperial
College London, 84 Wood Lane
London W12 0BZ United Kingdom
flow
med

software applikation
Produktets navn: Smart Peak Flow
er i overenstemmelse med forordningerne i
det
anvendte
direktiv,
93/42/EØF
om
medicinsk udstyr (rettet i 2007/47/EF af
Europa-Parlamentet), som medicinsk udstyr
klasse II.
EF-attestens registreringsnummer:
144797-18-11-08
Harmoniserede standarder, som er anvendt:
EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN 60601-1-6
IEC 62366-1
EN ISO 10993-1
EN ISO 23747
EN 62304
EN ISO 13485
EN ISO 14971
U všech standardů používáme nejnovější platnou
verzi
Jméno “Notified Body”: CE Certiso Orvos- és
Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Korlátolt
Felelősségű Társaság
Adresa: Erdő u. 101., 2092, Maďarsko
ID-nummeret for Bemyndiget Organ: NB2409
Registreringsnummeret for
Kvalitetssikringssystemets Certifikat:
145184-22-01-07
Udstedt: den 07 januar 2022
Udløbsdato: den 06 november 2025

Thomas Antalffy
Administrerende direktør

2409

