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ОПРЕЗ

Садржај пакета

2409
Пре отварања кутије, проверите да li su горње и доње холографске сигурносне налепнице
oštećene. Ако јесu, немојте користити уређај и пошаљите га директно назад на замену.

Након што извадите уређај из амбалаже, проверите да нема видљивих оштећења.
Ако постоји, немојте користити уређај и пошаљите га директно назад на замену.

Проверите да ли кутија садржи све ставке приказане у наставку:

Турбина са
мерачем максималног протока

Пластични
усник

Када се СМАРТ ПЕАК ФЛОВ користи за
КАКО ДА ПОДЕСИТЕ ВАШ УРЕЂАЈ
праћење астме, требало би да будете
Пре него што повежете СМАРТ ПЕАК ФЛОВ sa
под надзором лекара или другог
паметним телефоном, инсталирајте
лиценцираног здравственог радника.
апликацију СМАРТ АСТМА, коју можете бесплатно
Према најбољим актуелним доказима из
да преузмете са Аппле Сторе-а (за Аппле) и са
научних студија, темама истраживачких радова
Гоогле Плау-а (за Андроид уређаје).
и клиничкој експертизи, ПЕФ се показао као
добар показатељ функције протока ваздуха у
здрављу и болести који може да укаже на то
колико добро дишете и може вам помоћи да
утврдите да ли постоје промене у вашем
протоку ваздуха. Редовно мерење ПЕФ-а
пружа доказе о прогресији болести.
Водич за управљање астмом и за превенцију–
последњи пут ажуриран и објављен
2018. – од стране ГИНА (Глобална стратегија за
управљање и превенцију) препоручује да
СМАРТ ПЕАК ФЛОВ се повезује са вашим
ефикасно самоконтролисање астме
паметним телефоном преко 3,5 мм аудио захтева:
прикључка.
• Самоконтрола симптома и/или функције
Веза је аутоматска када се СМАРТ
плућа (ПЕФ)
апликацијаI AСТМА инсталира на ваш
• Писани акциони план за астму
паметни телефон.
• Редовни медицински преглед
У случају да ваш паметни телефон нема
прикључак за слушалице, користите
адаптер који препоручује произвођач
вашег уређаја да повежете СМАРТ ПЕАК
ФЛОВ. Такође можете да повежете
СМАРТ ПЕАК
ФЛОВ са својим
паметним телефоном преко 4-полног
продужног кабла за аудио
прикључак од 3,5 мм.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
О НАМЕЊЕНОЈ УПОТРЕБИ
СМАРТ ПЕАК ФЛОВ је електронски уређај за
кућну употребу који прецизно мери ваш вршни
експирациони
проток
(ПЕФ). Уређај
је дизајниран за децу (старију од 5 година),
адолесценте и одрасле.
СМАРТ ПЕАК ФЛОВ је дизајниран за праћење
астме. ПЕФ је максимална брзина којом особа
може да избаци ваздух из плућа након
што удахне што је могуће већу количину
ваздуха.

Уколико се бавите самолечењем астме,
станје ваших плућа се могу ефикасно
пратити у складу са писаним акционим
планом који је припремио ваш лекар.

ОПРЕЗ
Неопходан је савет здравственог
радника да би се протумачило
значење и важност мерења које
извештава СМАРТ ПЕАК ФЛОВ и да би
се одлучило о одговарајућем акционом
плану.
При првом коришћењу апликација ће од вас
тражити да сачувате своју лични најбољи (ПБ)
вршни експираторни проток (ПЕФ). Ако не знате
своју ПБ вредност, она се може проценити
уносом вашег пола, старости и висине.
Апликација СМАРТ АСТХМА
ће користити ове податке за израчунавање
ваше основне вредности ПЕФ-а

и користиће је за
додељивање маркера у боји вашем тесту
(зелено, жуто или црвено).

КАКО ДА ИЗМЕРИТЕ СВОЈУ ПЕФ ВРЕДНОСТ

Корак 2.

Корак 3.

ОПРЕЗ

Покрените апликацију и дозволите приступ
микрофону паметног телефона, библиотеци
медија и локацији када се траже дозволе.

Уметните уређај у уста иза зуба и чврсто
затворите усне око усника. Уверите се да ваше
усне чврсто затварају простор око усника.

ОПРЕЗ
Важно је да јасно разумете
значење ваше основне
вредности и како се она односи на ваш
план лечења. Ако имате проблема да
одредите своју основну вредност,
замолите свог лекара за помоћ.

Усник се мора дезинфиковати као
што
је
приказано
у
одељку
ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА пре
прве употребе и периодично након
тога.

ОПРЕЗ
За тестирање деце и адолесцената
(између 5-14 година), те особа са
посебним потребама нужан је
надзор одрасле особе.

Свако мерење ПЕФ које извршите биће
приказано на вашем паметном телефону (три
покушаја да бисте завршили једно мерење). Предузмите следеће кораке да бисте
Молимо вас да користите индикаторе у боји извршили мерење.
(зелени, жути или црвени) и следите савете свог
Корак 1.
лекара - они ће вам помоћи да одредите како
тачно да извршите тест и препоручиће радње
Причврстите усник на турбину на било коју страну
када се измере смањене вредности.
и укључите га у прикључак за слушалице
вашег паметног телефона (у случају да
ОПРЕЗ
телефон
нема прикључак за слушалице, користите
Увек мерите ПЕФ помоћу СМАРТ
ПЕАК ФЛОВ пре употребе инхалатора. одговарајући адаптер који препоручује
произвођач вашег уређаја).

Корак 4.
Уверите се да сте у добро осветљеном
простору. Уређају је потребно светло (природно
или електрично) да прође кроз мали прозор на
врху турбине да би могао да извриши ПЕФ мерење.

ОПРЕЗ
Без обзира да ли мерите стојећи или
седећи
усправно,
ОСТАНИТЕ
ДОСТОЈНИ сваки пут да бисте добили
поуздане информације о напретку
вашег стања астме.
Виша вредност ПЕФ-а обично значи да се ваздух
лако креће кроз плућа. Када дође до напада
астме, ваздух се не може лако кретати кроз
плућа и измериће се ниже вредности ПЕФ-а.
Уопштено се препоручује да ПЕФ мерите два
пута дневно — ујутру када се пробудите и увече,
пре него што одете у кревет.
СМАРТ ПЕАК ФЛОВ такође треба користити
када осећате симптоме проблема са дисањем
како бисте помогли вама и вашем лекару да
утврдите колико је озбиљан проблем са
дисањем и колико добро ваш лек функционише.
Разговарајте са својим лекаром када и колико
често да користите свој СМАРТ ПЕАК ФЛОВ.

ОПРЕЗ

ОПРЕЗ
НЕ покривајте прозор на врху
руком или прстима током калибрације
или мерења. Држите уређај мирно
током калибрације (обично траје 1-2
секунде).

Никада немојте уметати СМАРТ ПЕАК
ФЛОВ у уста, у случају да пробије
слузокожу.

Корак 5.
Устаните или седите усправно – који год
положај желите. ОСТАНИТЕ ДОСТОЈНИ када
мерите сваки пут да бисте добили поуздане
информације о напретку вашег станја астме.
Притисните дугме 'ПРЕСС ТО СТАРТ'
на екрану и држите уређај чврсто током
калибрације (обично траје 1-2 секунде),
пазећи да горњи прозор није прекривен
и да је окренут у правцу извора светлости.

Ако нисте задовољни резултатом, притисните
„Одбаци“ и поновите сесију мерења. Ако сте
задовољни резултатом, сачувајте га додиром
на дугме „Сачувај“.
Такође можете да сачувате белешке о вашим
резултатима (нпр. о околностима вашег стања у
време мерења).
Апликација приказује графички маркер иза
резултата — зелену, жуту или црвену. Значења
ових графичких маркера су објашњена у
табели испод, а доступна су и у апликацији,
додиром на икону испод резултата.

Корак 6.
Дубоко удахните док вам се плућа не попуне
до краја. Задржите дах док ставите уређај у уста.
Затворите усне око усника и НЕМОЈТЕ
стављати језик уз или унутар отвора.
Издувајте што јаче и брже можете једним
покушајем. Ваш први налет ваздуха је најважнији
(дуже дување неће утицати на ваш резултат).
НЕМОЈТЕ пљувати или кашљати у уређај.
Прочитајте резултат приказан на екрану вашег
паметног телефона — ово је ваша ПЕФ вредност.
Додирните „Како функционише?“ дугме на
почетном екрану да бисте прегледали водич
корак по корак или погледали кратак видео о
правилној употреби СМАРТ ПЕАК ФЛОВ-а.
Након вашег покушаја, апликација ће вас
замолити да сачекате док ротор изнутра не
престане да се окреће. НЕМОЈТЕ поново дувати
док вас апликација не упути да наставите.
Поновите корак 6. још два пута, тако да добијете
укупно три вредности. Апликација
ће сачувати само највишу од три вредности и то
ће се појавити на екрану са резултатима.

Корак 7.
Након употребе, зауставите свој СМАРТ ПЕАК
ФЛОВ уређај тако што ћете га искључити из
аудио прикључка на паметном телефону.
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА

Боја

Резлтат

Зелена

САМО
НАПРЕД
>80%
PB-а

ЗОНА
ОПРЕЗА

Жута

60-80%
PB-а

План
Ваше дисање делује под
контролом. Ваши лекови
делују. Само напред са
вашим нормалним
активностима.

Будите опрезни у
својим активностима.
Обратите пажнју на
Акциони план за астму,
који је израдио ваш
лекар, како би знали
које радње треба
предузети.
Meдицинско упооренје!

ЗОНА
ОПАСНОСТИ потражите лекара одмах!

Црвена

<60%
PB-а

Поступајте према
упутама лекара.

ОПРЕЗ
Замолите свог лекара да гледа како
користите свој СМАРТ ПЕАК ФЛОВ пре
него што се ослоните на било каква
мерења.

ОПРЕЗ
Акциони план који вам је дао ваш
лекар ће вам рећи шта да предузмете
када дође до промена ваших ПЕФ
вредности.

ОПРЕЗ
Три теста се изводе по сесији, након
чега апликација аутоматски бира највишу
Без обзира на ваше мерење ПЕФПЕФ вредност и одмах вас упућује на
а, ако имате знакове и симптоме као
екран са резултатима, где можете видети највишу
што су стезање у грудима, кратак дах,
вредност у поређењу са вашим ПБ. Смањење
кашаљ или звиждање, одмах се
вашег ПЕФ-а са једне сесије мерења на другу
обратите свом лекару.
може значити да се ваша астма погоршава.

КАКО ДА

своју астму.

СВОЈЕ РЕЗУЛТАТЕ ПРАТИТЕ И ДЕЛИТЕ

УПОЗОРЕЊА И
Апликација СМАРТ АСТХМА води виденцију
МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ
о очитањима ваших највиших вредности ПЕФ-а
за јутарње и вечерње сесије,
које можете видети у приказу графикона. Тачке
Молимо прочитајте све информације
између узастопно снимљених очитавања су
у овом корисничкомп риручнику пре
употребе овог уређаја. Ако
повезане како би се формирао графикон
не разумете ова упутства или
тренда. Овај текући запис је важан део вашег
ако имате питања о свом ПЕФ
акционог плана за астму. Ваш ПБ је означен
мерачу и његовој употреби, обратите
континуираном, белом, непрекидном <->
се свом лекару.
тачканом линијом у горњем нивоу графикона.
За бољи преглед, можете да проверите свој
тренд у недељном, тромесечном и годишњем
приказу.
Додиром на дугме Извези (за Аппле) или Дели
(за Андроид), апликација може да извезе ваш
графикон у .ПДФ или .ЦСВ датотеку, коју
можете да пошаљете као прилог свом лекару
или себи.
Притисните дугме у било ком тренутку да бисте
добили кратак водич о функцијама и опцијама у
приказу графикона.
Преглед измерених података може помоћи
вама и вашем лекару да пажљиво проверите
ваше
респираторно стање
како бисте
обезбедили најбољи третман за себе.
Апликација може да мери и складишти
неограничен број очитавања, која се такође
безбедно чувају у облаку. Ово може бити од
виталног значаја за чување ваших података у
случају да промените или изгубите уређај.
НАЛОГ И ПОДЕШАВАЊА
Пре него што први пут покренете апликацију, од
вас ће бити затражено да подесите налог или
да се пријавите, у случају да га већ имате.
Касније ћете имати опцију да промените
подешавања налога у одељку Профил
апликације. Опционо, такође можете да
поставите слику као слику профила да би ваш
налог био персонализованији.
Додирните дугме „Персонал Бест“ да бисте
унели свој ПБ или га проценили подешавањем
висине, старости и пола. Притисните „Процена“,
а затим сачувајте резултат.
Идите на „Подешавања апликације“ да
бисте поставили подсетнике
(самиобавештења). Препоручује се
да подесите два подсетника дневно (један за
јутарње и један за вечерње
мерење), међутим, имате опцију да
подесите онолико подсетника колико желите.
Никада не пропустите прилику да проверите

Када се СМАРТ ПЕАК ФЛОВ
користи за праћење стања плућа
као што је астма, требало би да
будете под надзором лекара
или другог лиценцираног
здравственог радника.
Савет здравственог радника је
неопходан за тумачење
значења и важности мерења
које извештава
СМАРТ ПЕАК ФЛОВ и како
да се одлучи о одговарајућем
акционом плану.
Само-мерење значи контролу, а
не дијагнозу или лечење. У
сваком случају, обавезно разговарајте
о вашим измереним вредностима
са својим лекаром илид ругим
лиценцираним здравственим
радником. Они ће такође објаснити
које вредности су нормалне за вас.

Без обзира на ваше ПЕФ мерење,
ако имате знакове и симптоме
као што су стезање у грудима,
кратак дах, кашаљ или звиждање,
одмах се обратите свом
лекару.

Пажљиво пратите упутства
да бисте добили тачно
очитавање ваших ПЕФ
вредности. Ако не можете да
добијете очитавање, обратите се
свом здравственом
раднику.
Никада не би требало да мењате
дозу било ког лека
без разговора са својим лекаром.

ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА

Радње одржавања
које су наведене у Упутству за
употребу морају се обављати са
највећом пажњом. Непоштовање
упутстава може
довести до грешака у мерењу
или погрешног тумачења
измерених вредности.

За тестирање деце (изнад 5
година), адолесцената
(5-14 година) и особа са
посебним потребама
неопходан је надзор одрасле
особе.

Немојте модификовати уређај
без одобрења произвођача. Све
модификације, подешавања,
поправке и реконфигурације
мора да изврши произвођач
или овлашћено особље.
У случају проблема, не
покушавајте
сами да поправите уређај.

Произвођач се не може
сматрати одговорним за
штету проузроковану
пропустом корисника
да прати ова упутства
правилно.

Уз уређај се
мора користити само оригинална
Упозорења
за
додатна опрема коју је одредио
окружењима
произвођач.
Никада не повезујте СМАРТ
ПЕАК ФЛОВ са паметним
телефоном док се
његова батерија пуни.
Периодично проверавајте да се
нечистоће или страна тела, као
што су кожа, пљувачка, длаке
нису наталожене унутар турбине.
Ово може проузроковати грешке
у мерењу или угрозити исправно
функционисање уређаја.
Употреба неодговарајућег
усника такође може оштетити
турбину или нашкодити пацијенту.
Немојте испуштати уређај
или га третирати грубо на било
који начин. Избегавајте јаке
вибрације. Не излажите
уређај екстремној
температури, влажности,
прашини, песку или
хемијским супстанцама, или
директним струјама ваздуха
(нпр. ветру), изворима
топлоте или хладноће.
Користите и чувајте уређај
у складу са условима
животне средине наведеним
у Техничким
спецификацијама. Ако је
уређај подвргнут
другим условима околине од
наведених, може доћи до
квара
и/или приказивања нетачних
резултата.

употребу

у

електромагнетним

Због све већег броја електронских
уређаја (рачунара, паметних телефона, итд.)
медицински уређаји могу бити подложни
електромагнетним сметњама од друге

Исправан рад турбине је загарантован
само ако је чиста и без страних предмета
који утичу на њено кретање. Присуство прашине
или страних тела (као што су длаке, пљувачка итд.)
може успорити или блокирати покретне делове
турбине и учинити резултат мање тачним или
оштетити саму турбину. После сваке употребе
проверите чистоћу турбине. У случају да страни
предмет уђе у турбину, уроните и лагано померите
турбину у млакој води док се страни предмет не
уклони. Након тога, извршите дезинфекцију
наставка за уста (погледајте доле) и оставите уређај
да се потпуно осуши пре употребе.
Препоручује се редовно чишћење турбине како би
се избегло непримећено накупљање страних предмета
унутар турбине.
ПОСТУПАК ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ
Препоручује се чишћење и дезинфекција
усника благим дезинфекционим средством.
Растворите дезинфекционо средство у млакој
(отприлике 35 степени Целзијуса) води, уроните
наставак за уста и оставите га у раствору око
пет минута. Да бисте одредили дозу и брзину
разблаживања, пратите упутства
произвођача дезинфекционог средства.

опреме. Такве електромагнетне сметње
могу узроковати квар медицинског уређаја
и створити потенцијално небезбедну ситуацију.
СМАРТ ПЕАК ФЛОВ је у складу са ЕН 60601– 1– 2: 2016 о
електромагнетној компатибилности (ЕМЦ за медицинске
уређаје) и за имунитет и за емисије.
ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Иако је СМАРТ ПЕАК ФЛОВ уређај који захтева мало
одржавања, чишћење и дезинфекција наставка за уста
треба да се обавља после сваке употребе и треба да се
чува од контаминације између употреба. Исперите уређај
у чистој води и протресите га како бисте уклонили
вишак воде. Оставите да се осуши на пешкиру. Чувајте на
чистом, сувом и безбедном месту код куће.

ОПРЕЗ

Да бисте избегли непоправљиво
оштећење
турбине,
НЕМОЈТЕ
користити никакве алкохолне или
уљне растворе за чишћење,
укључујући воду са вапуном јер
могу оставити остатке и НЕМОЈТЕ
урањати у топлу воду или растворе.
Уређај се мора оставити да се
природно осуши све док се сва вода не
осуши.
Не сушите електричним сушачем.

MILD
NFECT

~5 min
Ако наиђете на било какве проблеме када
користите свој СМАРТ ПЕАК ФЛОВ, на екрану
паметног телефон ће се појавити порука која
вас упозорава на квар.

Порука грешке

Могући узрок

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Неисправност
Акција коју треба
предузети

Турбина
је извучена из
аудио
утичнице
случајно.

Ниједан
уређај није
пронађен.

Хм,
нешто
је пошло
наопако…

Турбина
није
прикључена
или није
повезана
правилно.

Смарт
телефон
се
пуни.

Да бисте наставили
са
очитавањем,
укључите турбину
у аудио прикључак
и притисните
дугме „ОК, покушај
поново“. Уверите
се да приклјучак
улази скроз у
паметни телефон.
Да бисте започели
мерење,
прикључите
турбину
до краја у аудио
прикључак.

Искључите
паметни телефон
из пуњача
јер може изазвати

Ако добијете неуобичајено ниско очитавање,
то може
значити да је ваш СМАРТ ПЕАК ФЛОВ мерач
покварен или може значити да је очитавање
тачно и да се ваша астма погоршава.
Проверите да мерач није покварен. Морате
следити упуте тачно према упутствима да
бисте добили тачне резултате. Ако ваш
мерач није покварен, пратите упутства у
свом акционом плану за ниска очитавања и
контактирајте свог лекара или другог
лиценцираног здравственог радника.
Ако имате било каквих питања у вези са
употребом овог уређаја, обратите се свом
лекару.
Неисправност

Прикључак
турбине није
утакнут до
краја у
порт за
аудио
прикључак
паметног
телефона.

сметње. Када
прекинете везу,
можете наставити
да користите
апликацију.

• Проверите да ли
је
уређајприкључен
правилно.
• Уверите се да су
Након притиска светлосни услови
на СТАРТ
оптимални.
апликација није • Не покривајте
примила
прозор
никакве податке на врху
Хмм, изгледа да више од 10
уређаја
секунди.
је ваш захтев
прстима.
–
истекао
•омотајте
покушајте
–
уста око
поново.
покушајте
уређаја
поново.
Правилно.
Притисните дугме
„ОК, покушајте
поново“ да бисте
наставили.

Могући узрок

Апликација
СМАРТ
АСТХМА
не препознаје
уређај.

Акција коју треба
предузети
Уверите се да сте
дозволили
апликацији да
приступи
микрофону. ако ти
укључио уређај до
краја, а апликација
и даље не ради,
проверите да ли је
порт за аудио
прикључак исправан.

Постоји страна
супстанца
(паперје, прашина)У случају да сумњате
картон на дну
да је аудио
Смартпхоне
прикључак
аудио јацк
зачепљен страном
портаје,изазива материјом, нежно
блокадусигнала. посегните унутра
преноса
одговарајућим
алатом и уклоните
узрок блокаде.
Будите изузетно
нежни и веома
опрезни
да не оштетите
порт за аудио
прикључак.

Могући узрок

Турбина је
можда прљава.

Резултати
теста су
непоуздани.
Тест је изведен
погрешно.

Акција коју треба
предузети

Пазите да не
пљунете или не
кашљате
у уређај.
Извршите ПЕФ
мерење према
упутствима вашег
лекара.
Притисните дугме
„ОК, покушајте
поново“ да бисте
наставили.

Држите даље од сунчеве светлости.

Чувајте на сувом – уређај треба да буде
заштићен од влаге.

Поновите тест, пратећи
упутства на екрану.
Избегавајте нагле
покрете када
завршите издисај.
Разговарајте о
вредности са
својим лекаром.

eIFU
Нема довољно
светла за
мерење.

Уверите се да има
довољно светла и
да не покривате
прозор
руком или прстима.

Следите упутства за употребу: указује
на потребу да корисник консултује
упутства за важне информације.
ИФУ је доступан на нашој веб страници
ввв.СмартАстхма.цом

Примењени део типа Б.

Заштићен од додира прстима и
предметима
већим
од
12
милиметара. Заштићен од прскања
воде испод 15 степени од вертикале.

НАЛЕПНИЦЕ И СИМБОЛИ

У складу са ИЕЦ ЕН 60601-1-2
:2015 у одељку 5.1.1 за производе
укључујући РФ предајник.

Овај производ производи
Смарт Респиратори Продуцтс Лтд.,
4. спрат, И-Хуб, Империал Цоллеге
Лондон, 84 Воод Лане Лондон
В12 0БЗ Уједињено Краљевство

СМАРТ ПЕАК ФЛОВ
Измерени ПЕФ
је већи од 800 л/
мин. СМАРТ
ПЕАК ФЛОВ
је сертификован
за
Хмм, изгледа да прецизно
је ваше мерење мерење
у
ван опсега.
опсегу од 60-800
л/мин.

Погледајте упутства за важне
информације упозорења.

Очистите турбину
као што је описано у
одељку Чишћење и
дезинфекција. Ако је
потребно, замените
турбину новом
или се обратите
произвођачу.

Овлашћени представник у
европској заједници

Овај симбол захтева европска
директива 2002/96/ЕЕЦ о отпадној
електричној и електронској опреми
(ВЕЕЕ). На крају свог радног века
овај уређај се не сме одлагати
као уобичајени кућни отпад. Уместо
тога , мора се испоручити у ВЕЕЕ
овлашћени сабирни центар. Због
градивних материјала који се
користе за уређај, одлагање као
уобичајени отпад може нанети штету
животној средини и/или здрављу.

СМАРТ ПЕАК ФЛОВ је у складу са основним
захтевима
Директиве
93/42/ЕЕЦ
о
медицинским уређајима. Ова изјава је дата на
основу ЦЕ сертификата бр. 144797-18-11-08
издато од стране ЦЕ Цертисо Кфт.,
Нотификовано тело бр. 2409.
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Број серије.
ЦЕ ознака: означава да је уређај
сертификован и да је у складу са
захтевима 93/42/ЕЕЦ директиве о
медицинским уређајима.

Тип

Опис

Системи за
мерење протока .

Двосмерна турбина.

Тип

Опис

Принцип мерења.

Светлосни прекид.

Потребна
јачина осветљења.

Мин. 100 лук.

Применљиви извори
светлости.

Волфрам, халогена, ЛЕД
сијалица и природно светло.

Комуникациони интерфејс.

3,5 мм утикач.

ПЕФ – Вршни Експираторни
Литар/минута.
Проток
Извор напајања.

Батерија повезаног
паметног телефона.

Напон напајања. .

мак. 5В ДЦ.

Димензије.

TТурбина: 54 × 32 × 39 мм.
Усник:
39 × 33 × 33 мм.

Тежина.

Турбина: 15 г.
Усник: 4 г.

Раздаљина.

60-800 Л/мин.

Тачност мерења.

10%.

ИП ниво заштите.

IP22.

Услови рада.

Температура: Мин. 0° Ц,
Макс. 50° Ц.
Влажност: Мин. 10% РХ;
Мак 95% РХ.

Услови складиштења.

Температура: Мин. 0° Ц,
Макс. 50° Ц.
Влажност: Мин. 10% РХ;
Мак 95% РХ.

Услови транспорта.

Температура: Мин. 0° Ц,
Макс. 50° Ц.
Влажност: Мин. 10% РХ;
Мак 95% РХ.

Очекивано трајање живота. 2 године.

УСЛОВИ ГАРАНЦИЈЕ
СМАРТ ПЕАК ФЛОВ има гаранцију на две
године коришћења. Гаранција ступа на снагу
од првог коришћења и мора бити доказана
фактуром или рачуном о продаји. Уређај се
мора проверити у тренутку куповине или
приликом испоруке, а све рекламације морају
одмах бити поднете у писаној форми
произвођачу.

Ова гаранција покрива поправку или замену
(по нахођењу произвођача) производа или
неисправних делова без накнаде за делове
или рад.

Произвођач се не може сматрати одговорним за било
какву штету насталу услед тога што корисници не
поштују упутства садржана у овом приручнику.

Гаранција за производ се неће примењивати,
према нахођењу произвођача, у следећим
случајевима:

Произвођач: Смарт Респиратори Продуцтс Лтд.

• Неправилно руковање, неправилна
инсталација,
неисправан рад уређаја или ако
инсталација није у складу са локалним
техничким или безбедносним прописима
• Употреба производа у друге сврхе
осим оних које су дате или непоштовање
упутстава
• Поправка, прилагођавање или модификација
неовлашћено од треће стране
• Оштећења узрокована недостатком или
неправилним одржавањем
• Оштећења узрокована абнормалним
физичким или електричним стресом

ЕЦ ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Регистрована канцеларија: Смарт Респиратори
Продуцтс Лтд. Империал И-Хуб Левел 4, 84 Воод Лане,
Вхите Цити Лондон, Енглеска, В12
0БЗПиковнииздисаја
Опис производа:мерач протока
са софтверском апликацијом
Назив производа: Смарт Пеак Флов
је у складу са одредбама примењује
93/42/ЕЕЦ директиву о медицинским уређајима,
Анекс ИИ искључујући (4) (измењен 2007/47/ЕЦ
Европског парламента), као медицинскикласе ИИ.а.
уређај
Сертификата ЕК Матични број:
144797-18-11-08

Поправка или замена описана у овој
гаранцији је предвиђена за робу враћену о
трошку купаца у овлашћене сервисне центре
овлашћене од стране произвођача. За
детаље о овим центрима контактирајте
локалног добављача или произвођача.
Свако неовлашћено отварање уређаја
поништава све гаранције
Купац је одговоран за све
трошкове транспорта, царине и испоруке
робе. Сваки производ или прибор који се
шаље на поправку мора бити пропраћен
јасним и детаљним објашњењем квара.
За прослеђивање произвођачу потребна је
писмена дозвола самог произвођача.

Хармонизовани стандарди примењени:
РУ 60601-1
РУ 60601-1-2
СР 60601-1-6
ИЕЦ 62366-1
ИСО 10993-1
ИСО 23747:
ЕН 62304
ИСО 13485 СР
ИСО 14971

Произвођач – Смарт Респиратори Продуцтс
Лтд. – задржава право да замени производ
или изврши било какве промене које сматра
неопходним.
Чувајте оригинално паковање! Ако ваш
производ има проблем, користите
оригинално паковање да га вратите свом
локалном дистрибутеру:
Смарт Респиратори Продуцтс Лтд. 4. спрат,
И-Хуб, Империал Цоллеге Лондон, 84 Воод
Лане Лондон В12 0БЗ Уједињено
Краљевство
Тел: +44 (0)203 769 22 04
Емаил: info@SmartRespiratory.com
Веб-сајт: www.SmartRespiratory.com

Регистрациони систем управљања квалитетом
Сертификат број:
145184-22-01-07 Издато: 07. јануара 2022.
Датум истека: 06. јануара 2025.

Thomas Antalffy
Managing Director
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