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PRZEZNACZENIE
Wersja Polska
Drodzy Państwo,
Inhalator Siateczkowy SILENT MESH Sanity model AP 2717 PRO to wyrób
medyczny, przeznaczony do terapii inhalacyjnych dla całej rodziny.
Inhalator służy do leczenia stanów chorobowych górnych i dolnych dróg
oddechowych. Podawanie leku odbywa się szybko, bezpiecznie i wygodnie,
dzięki czemu urządzenie doskonale nadaje się dla wszystkich grup wiekowych. Aby leczenie było jak najbardziej komfortowe i skuteczne, inhalator
należy stosować pod nadzorem wykwalifikowanego lekarza i/lub terapeuty
oddechowego.
Produkt przeznaczony jest do leczenia astmy, przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (COPD), w tym rozedmy płuc, chronicznego zapalenia oskrzeli,
oraz innych chorób układu oddechowego, które charakteryzują się zaburzeniami przepływu powietrza. Zgodność przepisanego leku z urządzeniem
należy skonsultować ze swoim lekarzem i/lub farmaceutą. W przypadku
szczegółów dotyczących typu, dawki i warunków podawania leku należy
postępować zgodnie z instrukcjami lekarza lub terapeuty oddechowego.
Zachęcamy do dokładnego przeczytania niniejszej instrukcji, aby poznać
właściwości produktu. Prawidłowa konserwacja i eksploatacja inhalatora
zapewnią mu sprawność przez wiele lat.
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WSTĘP
O marce Sanity®
Sanity® jest obecna na rynku polskim już od 20 lat jako marka jakościowych
i funkcjonalnych produktów medycznych, ułatwiających powrót do zdrowia
oraz codzienną profilaktykę zdrowia i pielęgnację całej rodziny.
W portfolio marki Sanity® można znaleźć szeroki wybór urządzeń i akcesoriów medycznych służących do wykonywania podstawowych badań
diagnostycznych, zabiegów laryngologicznych i rehabilitacyjnych, a także
wspomagających codzienną pielęgnację ciała, troskę o zdrowie i higienę
dorosłych oraz dzieci.
Produkty marki Sanity® cechują wysoka jakość wykonania i praktyczne,
przyjazne użytkownikowi rozwiązania.
Nasze wyroby spełniają wymagania najsurowszych norm bezpieczeństwa,
pozytywnie przeszły testy kliniczne i otrzymały odpowiednie certyfikaty
potwierdzające zgodność ze standardami Unii Europejskiej.

Nasze wartości
Miłość stanowi podstawę naszego człowieczeństwa. To
ona napędza nas w życiu i powoduje, że stajemy się lepsi.
Troska jest efektem naszych uczuć oraz wrażliwości.
Troska o najbliższych kieruje naszymi działaniami i zmienia
nasze spojrzenie na przedmioty codziennego użytku.
Pomoc to przejaw miłości i troski. Obejmuje wszystkie,
nawet drobne czynności,
które wykonujemy dla drugiej osoby, dbając o nią w każdej
sytuacji.
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BUDOWA INHALATORA I AKCESORIA
Przycisk
pojemnika na lek
Siateczka
metalowa

Elektroda
Jednostka
główna

Zaślepka USB
Pokrywa baterii

Przycisk zasilania

Maska dla dorosłych

Maska dla dziecka

Ustnik

Etui
do przechowywania

Baterie alkaliczne
typu AA

Kabel USB
(opcja)
Zasilacz sieciowy
(opcja)
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SYMBOLE ZASTOSOWANE W INSTRUKCJI I NA OPAKOWANIU
Stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IPX2
Ochrona przed wodą kapiącą z różnych kierunków pod kątem do 15 stopni.
Część aplikacyjna typu BF

Chronić urządzenie przed wilgocią

Ważne zalecenia
dotyczące bezpieczeństwa

Numer seryjny

Wytwórca

Numer partii

Zapoznać się dokładnie z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania
Zgodność z wymaganiami dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG
Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem
użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki
w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą
usług utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
1.

 rządzenie jest sprzętem medycznym. Należy przestrzegać zaleceń
U
lekarza i zasad prawidłowego użytkowania.
2. Stosować się do wskazówek lekarza odnośnie typu, dawki i reżimu
podawania leku.
3. Charakterystyki nebulizacji przez urządzenie różnią się w zależności od
właściwości leku.
4. Szczególnie przy używaniu leku o dużej aktywności powierzchniowej
lub lepkości, jak na przykład środek rozpuszczający lek lub środek
wykrztuśny, szybkość nebulizacji może ulegać obniżeniu.Szybkość
nebulizacji może być również mniejsza, gdy temperatura leku jest niska.
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WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Uwaga: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami.
Następujące podstawowe środki ostrożności są konieczne podczas użytkowania produktu elektrycznego.
Uwaga: Nie zapoznanie się i nie przestrzeganie wszystkich
środków ostrożności może skutkować urazem ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
Następujące podstawowe środki ostrożności są konieczne podczas użytkowania produktu elektrycznego.
1. Inhalator siateczkowy SILENT MESH nigdy nie powinien pozostawać bez
nadzoru, gdy jest on podłączony do sieci.
2. Nie należy stosować urządzenia przy pustym pojemniku na lekarstwo,
aby uniknąć poważnych uszkodzeń siateczki.
3. Nie moczyć ani nie zanurzać urządzenia w wodzie i nie używać go
w wilgotnych pomieszczeniach.
4. W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy
wyjąć baterie.
5. Odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego przed przystąpieniem
do czyszczenia, napełniania i po każdym użyciu.
6. Nie należy dotykać podłączonego do sieci zasilającej urządzenia
mokrymi rękami; nie dopuścić do spryskania urządzenia wodą. Urządzenie
obsługiwać jedynie wtedy, gdy jest ono całkowicie suche.
7. W sprawie dotyczącej typu, dawki i warunków podawania leku należy
postępować zgodnie z instrukcjami lekarza lub terapeuty oddechowego.
8. Podczas używania urządzenia po raz pierwszy po zakupieniu lub po
długim okresie nieużywania, należy oczyścić i zdezynfekować pojemnik na
lek, maskę inhalacyjną i ustnik.
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WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
9. Bakterie mogą namnażać się i powodować infekcje dlatego czyść
i dezynfekuj pojemnik na lek, maskę inhalacyjną i ustnik po każdym użyciu.
Pamiętaj o osuszeniu oczyszczonych i zdezynfekowanych części i przechowuj je w czystym miejscu.
10. Urządzenie jest przeznaczone do osobistego użytku. Nie jest ono odpowiednie dla więcej niż jednego pacjenta.
11. Chronić urządzenie przed dziećmi i niemowlętami.
12. Zachodzi ryzyko połknięcia małych części. Jednostka główna może
ulec uszkodzeniu lub spowodować zranienie dzieci lub niemowląt. W razie
połknięcia małych części, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
13. Nie wolno myć jednostki głównej i kabla USB wodą ani gorącą wodą.
Nie zanurzać w wodzie.

Uwaga: Nie inhalować przy użyciu wody w pojemniku na lek.
14. Unikać rozlewania leku na jednostkę główną. Jeśli lek zostanie rozlany,
natychmiast wytrzeć go gazą.
15. Używanie mokrego urządzenia może spowodować problemy eksploatacyjne lub porażenie prądem.
16. Nie wtykać wacików bawełnianych ani szpilek do metalowej siateczki.
17. Należy unikać silnych uderzeń w jednostkę główną i pojemnik na lek. Elementy mogą w takim przypadku pęknąć i nie nadawać się do dalszego użytku
lub spowodować porażenie prądem.
18. Nie używać uszkodzonego kabla USB.
19. Nie rozbierać, naprawiać ani modyfikować urządzenia.
20. Jeśli wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość, należy natychmiast przestać
używać nebulizatora.
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UŻYTKOWANIE INHALATORA
Uwaga: Wyrób musi być stosowany zgodnie z zaleceniami
opisanymi w instrukcji użytkowania. Użytkownik nie może w wyrobie
wprowadzać żadnych zmian. Szanowny Kliencie – nasz wyrób jak każdy
wyrób elektryczny może zakłócać prace innych urządzeń elektrycznych
takich jak telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, routery –
bezpieczny dystans pracy urządzenia w stosunku do innych urządzeń
elektrycznych to w przybliżeniu 1 metr.
Uwaga: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami.
Przygotowanie źródła zasilania
Używanie zasilacza
Włóż wtyczkę zasilacza sieciowego
do gniazda urządzeniu, a następnie
podłącz zasilacz sieciowy
do gniazdka sieciowego.
Wkładanie baterii
Uwaga: W urządzeniu nie można używać
akumulatorów.
1. Otworzyć pokrywę baterii.

1

2

2 Prawidłowo włożyć baterie zgodnie
z biegunowością (+ i –) zaznaczoną na
baterii.
3

3 Zamknąć pokrywę baterii.
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UŻYTKOWANIE INHALATORA
Żywotność baterii i wymiana baterii
• Gdy używane są baterie alkaliczne: Urządzenie może być używane przez
około 3 dni (jeśli jest używane przez 30 minut dziennie).
• Gdy podświetlenie przycisku zasilania szybko miga (z częstotliwością
poniżej 0,3 sek.), stan naładowania baterii jest niski.
Wymienić obie baterie na nowe.
Zalecenia ogólne:
• Nie wstawiać baterii z nieprawidłową biegunowością (+ i -).
• Natychmiast wymienić zużyte baterie na nowe.
• Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas (3 miesiące lub
dłużej), wyjąć baterie.
• Jeśli nieużywane urządzenie pozostanie z bateriami wewnątrz, zachodzi
ryzyko wycieku z baterii i innych problemów.
• Nie używać baterii innych, niż podano w specyfikacji urządzenia.
Nie używać jednocześnie baterii zużytych z bateriami nowymi, ani baterii
różnego typu.
1

2

Jak wlewać lek?
1. Otworzyć pojemnik na lek.
2. Wlać lek, jak pokazano na rysunku.
3. Zamknąć szczelnie pojemnik na lek

3

Maksymalna poj. pojemnika na lek wynosi 8 ml
Lek można wlewać bezpośrednio do zmontowanego urządzenia lub oddzielnie do pojemnika na lek. Jeśli lek ma być
wlewany oddzielnie do pojemnika na lek, prosimy wyjąć pojemnik na lek
z jednostki głównej i wlać lek do pojemnika, a następnie dokładnie zamknąć
pojemnik na lek i wstawić go do jednostki głównej. (Rys. na stronie 12.)
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UŻYTKOWANIE INHALATORA
1. Nacisnąć przycisk pojemnika na lek
i przytrzymać go, a następnie wyjąć
pojemnik na lek.

1

2

2. Zamontować pojemnik na lek
w jednostce głównej.
Pojemnik na lek jest przymocowany do jednostki głównej dopiero wtedy,
gdy będzie słychać kliknięcie.
Podłączanie maski inhalacyjnej
lub ustnika.
Maska inhalacyjna jest zalecana,
gdy nebulizator jest używany
przez dziecko w wieku poniżej 5 lat.
Inhalacja
Przytrzymując jednostkę główną w ręku, rozpocząć inhalację.
Podczas nebulizacji podświetlenie przycisku zasilania
będzie powoli migać (w odstępach około 4 sekund).

• Jeśli w obudowie pojemnika na lek, w miejscu mocowania
maski/ustnika zgromadzi się zbyt dużo leku lub śliny, wyłączyć zasilanie
i zebrać lek lub ślinę gazą.
• Jeśli lek ma silną aktywność powierzchniową, może przesączać się przez
metalową siateczkę.
Uwaga: Nie wtykać wacików bawełnianych ani szpilek do metalowej siateczki. Siateczka metalowa mogłaby zostać uszkodzona i nie
nadawałaby się do dalszego użytku.
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UŻYTKOWANIE INHALATORA
• Jeżeli lek ma dużą aktywność powierzchniową lub lepkość, jak na
przykład środek rozpuszczający lek lub środek wykrztuśny, szybkość
nebulizacji może być zmniejszona.
• Podczas użytkowania możesz usłyszeć metaliczny dźwięk, jednak jest to
zjawisko normalne.
Po zakończeniu inhalacji, nacisnąć przycisk zasilania, żeby wyłączyć urządzenie.
Jeśli używany jest zasilacz, odłącz go od urządzenia. (Patrz strona 10)

CZYSZCZENIE
1. Wyjąć maskę inhalacyjną lub ustnik i pojemnik na lek z jednostki głównej.
2. Wylać pozostały lek.
3. Przemyć odłączone od jednostki elementy:
• Przemyć wodą maskę inhalacyjną lub ustnik i pojemnik na lek.
• Dokładnie wypłukać siateczkę metalową, jeśli używany był lek o dużej
aktywności powierzchniowej lub lepkości, jak na przykład środek rozpuszczający lek lub środek wykrztuśny, ponieważ lek często pozostaje na
siateczce.
• Nie dotykać bezpośrednio siateczki metalowej, ponieważ mogłaby zostać
uszkodzona i nie nadawać się do dalszego użytku.
4. Dokładnie wysuszyć części
Bezpośrednio po umyciu części wytrzeć wodę nową gazą i dokładnie je
wysuszyć.
5. Wytrzeć plamy na jednostce głównej.
Po zmontowaniu urządzenia, przechowywać je w czystym miejscu
Nie wolno wycierać wody bibułą ani szmatką.Pył lub kłaczki pozostawione
na siateczce metalowej mogą utrudnić nebulizację.
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DEZYNFEKCJA
Ustnik i maska inhalacyjna mają bezpośredni kontakt z ciałem użytkownika,
więc prosimy utrzymywać je w czystości!
Użyć 75% alkoholu medycznego do dezynfekcji ustnika i maski inhalacyjnej przez ponad 3
minuty, a następnie przechowywać je w czystym miejscu po wysuszeniu ustnika i maski
inhalacyjnej w czystym miejscu.

WYMIANA POJEMNIKA NA LEK
• Urządzenie może być zwykle używane przez około 1 rok (jeśli jest używane przez 30 minut dziennie).
• Jednakże, urządzenie może w niektórych przypadkach utracić skuteczność nebulizacji nawet przed upływem 1 roku, w zależności od tego, jak
jest używane.
• Zdolność nebulizacji może się obniżyć lub zaniknąć.
• W takich przypadkach należy wymienić pojemnik na lek na nowy.

Pojemnik na lek jest częścią eksploatacyjną.
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WYTYCZNE I DEKLARACJA PRODUCENTA
– EMISJE ELEKTROMAGNETYCZNE
Inhalator Siateczkowy SILENT MESH Sanity jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub
użytkownik urządzenia powinien zapewnić, że urządzenie jest używane
w wyznaczonym środowisku.
Test emisji

Zgodność

Środowisko elektromagnetyczne – wskazówka

Emisje na
częstotliwości
radiowej (RF)
CISPR 11

Grupa 1

Inhalator Siateczkowy SILENT MESH Sanity wykorzystuje
energię fal radiowych tylko do jego funkcji wewnętrznych.
Dlatego, emisje RF są bardzo niskie i jest nieprawdopodobne, żeby powodowały zakłócenia w sprzęcie
elektronicznym znajdującym się w jego pobliżu.

Emisje na
częstotliwości
radiowej (RF)
CISPR 11

Klasa B

Emisje harmonicznych prądu
IEC 61000-3-2

Klasa A

Wahania napięcia / migotanie
IEC 61000-3-3

Warunki
spełnione

Inhalator Siateczkowy SILENT MESH Sanity nadaje się do
użytku we wszystkich placówkach, łącznie z domami
i pomieszczeniach podłączonych bezpośrednio do
publicznej sieci niskiego napięcia zasilających budynki do
celów bytowych.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM

Szybkość
nebulizacji jest
bardzo mała

Urządzenie nie
rozpyla leku

MOŻLIWA PRZYCZYNA

JAK USUNĄĆ PROBLEM

Podświetlenie przycisku zasilania
szybko miga (< 0,3 sekundy)
i baterie wykazują niskie napięcie
lub są wyczerpane.

Wymienić baterie na nowe

Siateczka metalowa jest
zabrudzona.

Oczyść pojemnik na lek, żeby
usunąć brud. Jeśli problemu
nie można usunąć za pomocą
powyższej procedury, wymienić
pojemnik na lek na nowy.

Nieprawidłowa biegunowość
baterii (+ i -).

Włożyć baterie prawidłowo.

Niskie napięcie baterii.

Wymienić baterie na nowe

Kabel USB nie jest prawidłowo
podłączony.

Odłączyć kabel USB od jednostki
głównej i podłączyć prawidłowo

Pojemnik na lek nieprawidłowo
połączony z jednostką główną.

Zamontować pojemnik na lek
prawidłowo

Siateczka metalowa jest bardzo
silnie zabrudzona.

Wymienić pojemnik na lek na
nowy

Podświetlenie
Siateczka metalowa jest pęknięta.
przycisku zasilania
działa prawidłowo, Na elektrodach jednostki głównej
ale nie rozpyla leku. zebrała się woda lub lek.
Elektroda jednostki głównej jest
zabrudzona.

Wymienić pojemnik na lek na
nowy
Usunąć lek lub wodę
Wytrzeć brud

Jeśli urządzenie nie rozpyla leku normalnie po wykonaniu powyższej
procedury, skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta

CZĘŚCI ZAMIENNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Części zamienne są dostępne tylko u naszych lokalnych sprzedawców.
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DANE TECHNICZNE
Zasilanie

Dwie baterie alkaliczne AA (3 V) Mikro USB (5 V)

Pobór prądu

Około 2 W

Prędkość nebulizacji

≥ 0,20 ml/min

Częstotliwość pracy

Około 145 kHz

Pojemność pojemnika na lek

8ml

Wielkość cząsteczek

MMAD około 5 μm

Trwałość baterii

90 minut z dwiema bateriami alkalicznymi AA

Żywotność pojemnika na lek

180 godzin

Wymiary

48 mm (S) x 125 mm (W) x 58 mm (G)

Waga (samo urządzenie)

Około 90 g (bez baterii)

Akcesoria

Maska inhalacyjna (dla dzieci), maska inhalacyjna (dla
dorosłych), kabel USB, ustnik , etui do przechowywania, instrukcja obsługi

Warunki robocze

Temperatura: 10 do 40ºC
Wilgotność względna: 30 do 85%
Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa~106 kPa

Warunki przechowywania

Temperatura: -20 do 50ºC
Wilgotność względna: 30 do 85%
Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa~106 kPa

Objętość łączna (%)

Krzywa rozkładu wielkości cząstek
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KLAUZULA INFORMACYJNA
[Klauzula informacyjna dla osób korzystających z gwarancji producenta]
[Administrator Danych Osobowych]
Administratorem Twoich danych osobowych jest ALBERT POLSKA sp. z o.o.
z siedzibą w Dobczycach, ul. Obwodowa 4A, 32-410 Dobczyce, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000098464, NIP: 6811004325, REGON:
350815320 (dalej jako: „ADO”).
[Cel przetwarzania]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania przez ADO
zobowiązań ciążących na nim w związku z udzieloną Ci gwarancją na
zakupiony produkt. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przetwarzane
w celu wykonania przez ADO obowiązków wynikających z przepisów prawa
podatkowego i zasad rachunkowości. Twoje dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez
ADO, tj.: 1) dla sprawnej realizacji bieżącej działalności ADO, w tym realizacji
bieżących procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności ADO; 2) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń przysługujących ADO w związku z udzieloną Ci gwarancją
producencką.
[Podstawa prawna]
Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art.
6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale
niezbędne dla realizacji Twoich uprawnień gwarancyjnych.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
[Odbiorcy]
Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym ADO
powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych.
[Okres przechowywania]
Twoje dane będą przechowywane po wygaśnięciu gwarancji przez okres
niezbędny do wypełnienia przez ADO wszelkich obowiązków wynikających
z przepisów prawa oraz do czasu przedawnienie wszelkich roszczeń cywilnych oraz zobowiązań podatkowych wynikających z udzielonej Ci gwarancji
na zakupiony produkt.
[Prawa]
W zależności od konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, jak wskazano powyżej, przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych
osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych osobowych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci
także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
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PURPOSE
English version
Thank you for choosing Sanity Silent Mesh Inhaler. This product is a mesh
atomizer for treating the upper and lower respiratory tract. With proper
care and use, this inhaler will provide you with years of reliable treatments.
Treatments are delivered quickly, safely and conveniently, making this device
ideal for all ages. Please use the mesh nebulizer under the supervision of
a licensed physician and/or a respiratory therapist to obtain comfortable and
the most effective inhalation treatments.
Your nebulizer is intended for use in treatment of asthma, COPD (Chronic
Obstructive Pulmonary Disease), such as emphysema and chronic bronchitis
or other respiratory diseases that are characterized by obstruction to air flow.
Please consult with your physician and/or pharmacist to determine if your
prescribed medication is approved for use with this nebulizer. For type,
dose, and regime of medication, follow the instructions of your doctor or
respiratory therapist.
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INTRODUCTION
About Sanity®
Sanity® has been present on the Polish market for 20 years as a brand of quality and functional medical products, aiding the return to health, daily health
prevention and care for the whole family. Sanity’s® product portfolio includes
a wide range of medical devices and accessories used to perform basic
diagnostic tests, ENT and rehabilitation procedures, as well as treatments
supporting daily body care and care for the health and hygiene of adults and
children.
Sanity’s® products are characterised by their high quality and practical,
user-friendly solutions.
Our products comply with the most stringent safety standards, have
successfully passed clinical tests and received the corresponding certificates
confirming compliance with the EU standards.

Our values
Love is the basis of our humanity. It drives us in life and
causes that we become better.
Care is the effect of our feelings and sensitivity. Caring for
our close ones guides our actions and changes the way we
look at everyday objects.
Help is a sign of love and caring. It includes all, even
smallest tasks that we perform for the other person, caring
about them in every situation.
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PRODUCT IDENTIFICATION
Medicine
Cup Button
Metal Mesh

Electrode
USB Cover

Main Unit

Battery Cover
Power Button

Inhalation Mask
(Adult)

Inhalation Mask
(Children)

Mouthpiece

Storage bag

Battery

USB Cable
(optional)
AC adapter
(optional)
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SYMBOLS USED IN THE MANUAL AND ON THE BOX
The degree of protection provided by the housing: IPX2
Protection against dripping water from different directions at an angle of up
to 15 degrees.
Symbol for “TYPE BF APPLIED
PARTS”

Keep dry

Important safety instructions

Symbol for „SERIAL NUMBER”

Symbol for “MANUFACTURER”

Batch code

Carefully read the instructions before using this device
Symbol for “COMPLIES WITH MDD 93/42/EEC REQUIREMENTS

Symbol for “ENVIRONMENT PROTECTION – Wast electrical products should not be
disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with
your local authority or retailer for recycling advice”.

PRODUCT FEATURES
1.

T his unit is a medical instrument. Be sure to follow the instructions of
a doctor and use the unit correctly
2. For the type, dose, and regimen of medication, be sure to follow the
instructions of a doctor.
3. The nebulization characteristics of this unit differ by the properties of
medication.
4. Especially with the use of a medication having high surface activity
or viscosity such as medication solubilizing agent or expectorant, the
nebulization rate may be reduced
The nebulization rate may also be reduced when the temperature of
medication is low.
25

IMPORTANT SAFEGUARDS
Note: Read all instructions carefully before use.
The following basic precautions are needed when using an electrical product.
 aution! Failure to read and observe all precautions could result
C
in personal injury or equipment damage.
1. The mesh nebulizer should never be left unattended when plugged in.
2. Do not use the device when the medication container is empty, to avoid
a serious damage to the mesh.
3. Do not tip or submerge the device into water and do not use it in wet
room.
4. Remove the batteries from the device if you will not use the device for
an extended period.
5. Disconnect the unit from the electrical outlet before cleaning, filling and
after each use.
6. Do not touch the device with wet hands while it is plugged in; do not
allow any water to be sprayed onto the device. The device must be operated
only when it is completely dry.
7. In the matter regarding the type, dose and conditions of administration
of the drug, follow the instructions of your doctor or respiratory therapist.
8. When using the device for the first time after purchase or after a long
period of non-use, clean and disinfect the medicine container, inhalation
mask and mouthpiece.
9. Bacteries can multiply and cause infections, so clean and disinfect
the medicine container, inhalation mask and mouthpiece after each use.
Remember to clean cleaned and disinfected parts and store them in a clean
place.
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IMPORTANT SAFEGUARDS
10. The device is intended for personal use. It is not suitable for more than
one patient.
11. Protect the device against children and infants.
12. There is a risk of swallowing small parts. The main unit may be damaged
or cause injury to children or infants. If small parts are swallowed, consult
a physician immediately.
13. Nie wolno myć jednostki głównej i kabla USB wodą ani gorącą wodą.
Nie zanurzać w wodzie.
14. Do not wash the main unit and USB cable with water or hot water. Do
not immerse in water.
Caution: Do not inhale by using water in the Medicine Cup..
15. Avoid spilling the drug onto the main unit. If the medicine is spilled, immediately wipe it with gauze.
16. Using a wet device can cause operating problems or electric shock.
17. Do not stick cotton swabs or metal mesh pins.
18. Avoid strong knocks in the main unit and medicine container. The components may in this case break and be unusable or cause an electric shock.
19. Do not use a damaged USB cable.
20. Do not disassemble, repair or modify the device.
21. If any abnormality occurs, stop using the nebulizer immediately.
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OPERATING YOUR INHALER SILENT MESH
Caution! The product must be used in accordance with the
recommendations described in the operator’s manual. The user may
not implement any changes to the product. Dear Customer – like
any electrical device, our product may disturb the operation of other
electrical devices, such as cell phones, wireless telephones, routers
– safe distance from other electrical equipment with regard to device
operation is approximately 1 meter.
Caution! Prior to initial operation, the nebulizer should be thoroughly cleaned.
Preparation of the power source
Using the power adapter
Insert the plug of the AC adapter
to the device socket, then
connect the AC adapter
to the mains socket.
Inserting the battery
Be noted that rechargeable batteries can
not be used in the unit.
1. Open the Battery Cover..

1

2

2 Insert batteries correctly by aligning the
polarties (+ i –) with the battery indication
mark.
3

3 Close the Battery Cover.
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OPERATING YOUR INHALER SILENT MESH
Battery life and battery replacement
• When using alkaline batteries: The unit can be used for approximately
3 days (if it is used for 30 minutes a day).
• When the backlight of the Power Button flashes quickly (the interval is less
than 0.3 second), batteries will be worn out soon.
Replace both batteries with new ones.
General advice:
• Do not insert batteries with the polarities (+ i -) in the wrong direction.
• Immediately replace the worn batteries with new ones.
• If you are not going to use the unit for a long period of time (3 months or
more), remove the batteries.
• If you leave the unit without using while keeping the batteries in it, the
batteries may leak and cause trouble to the unit..
• Do not use the batteries other than the ones specified for the unit. Do
not use worn and new batteries together or different types of batteries
together.
1

2

How to Fill the Medication?
1. Open the Medicine Cup.
2. Fill the medication as shown in the Figure.
3. Close the Medicine Cup tightly

3

The maximum capacity Medicine Cup is 8 ml.
You can fill the medication in the sembled Unit
directly or fill the medication in the Medicine Cup separately. When you fill
the medication in the Medicine Cup separately, please take out the Medicine
Cup from the Main Unit and fill the medication in the Medicine Cup, then
close the Medicine Cup closely and assemble the Medicine Cup to the Main
Unit. (page 12.)
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OPERATING YOUR INHALER SILENT MESH
1. Press the Medicine Cup Button and
keep holding on, then take out the
Medicine Cup.

1

2

2. Assemble the Medicine Cup the Main
Unit. to The Medicine Cup is fixed to
the Main Unit only after a clear „click” is
noticed.
Install the inhalation Mask
or the Mouthpiece
Inhalation Mask is recommended
when the Unit is used by child
less than 5 years old.
Inhalation
Hold the Main Unit with your hand and start inhalation.
The backlight of the Power Button will flash slowly
(about 4 seconds interval) during nebulization

• If in the casing of the container for the drug, in the place of
attachment mask / mouthpiece will accumulate too much of the drug
or saliva, turn off the power and collect the drug or saliva with gauze.
• If a medication has high surface activity, it may exude from Metal Mesh.
Caution! Do not poke the Metal Mesh with a cotton swab or a pin.
The Metal Mesh will be damaged and can not be used.
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OPERATING YOUR INHALER SILENT MESH
• If the medication has high surface activity or viscosity such as medication
solubilizing agent or expectorant, the nebulization rate may be reduced.
• Metallic sound may be generated, but it is not a trouble.
When you finish inhalation, push the Power Button to turn off the power.
If the AC adapter is used, disconnect it from the device. (refer to page 27).

CZYSZCZENIE
1. R emove Inhalation Mask or Mouthpiece, and Medicine Cup from the Main
Unit.
2. Discard the remaining medication.
3. Wash the parts:
• Wash Inhalation Mask or Mouthpiece, Medicine Cup in water.
• Carefully rinse the Metal Mesh when using a medication having high
surface activity or viscosity such as medication solubilizing agent or
expectorant because the medication is often left on the Mesh.
• Do not to touch the metal mesh directly, otherwise the metal mesh may
be damaged and can not be used.
4. Dry the parts thoroughly
Immediately after washing the parts, wipe off water with new gauze and dry
them thoroughly.
5. Wipe off the stain on the Main Unit .
After assembling the unit, store it in a clean place.
Never try to wipe off water with tissues or cloth. Dust or lint left on the Metal
Mesh may affect nebulization.
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DISINFECTING
The mouthpiece and inhalation mask contact user directly, please keep it
clean!
Use 75% medical alcohol to scrub the mouthpiece and inhalation mask for more than
3 minutes, then storage them in the clean area
after dry the mouthpiece and inhalation mask
in clean environment.

REPLACE THE MEDICINE CUP
• You can usually use a Medicine Cup for approximately 1 year (if it is used
for 30 minutes a day).
• However, the unit may not nebulize even before using it a year depending
on how you use it.
• The unit also may not nebulize or nebulize extremely weak.
• In those cases, replace the Medicine Cup with a new one.

Medicine Cup is a consumable part
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GUIDANCE AND MANUFACTURE’S DECLARATION
– ELECTROMAGNETIC EMISSION
Sanity Silent Mesh Inhaler is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer of the user of the should assure that it is
used in such environment.

Emission test

Compliance

Electromagnetic environment – guidance

RF emissions
CISPR 11

Group 1

Sanity Silent Mesh Inhaler energy only for its internal
function. Therefore, Its RF emissions are very low and are
not likely to cause any interference in nearby electronic
equipment.

RF emissions
CISPR 11

Class B

Harmonic
emissions
IEC 61000-3-2

Class A

Voltage fluctuations / flicker
emissions
IEC 61000-3-3

Complies

Sanity Silent Mesh Inhaler is suitable for use in all
establishments, including domestic establishments and
those directly connected to the public low-voltage power
supply network that supplies buildings used for domestic
purposes.
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TROUBLESHOOTING
TROUBLE

The nebulization
rate is extremely
low

The unit does not
nebulize

The backlight
of Power Button
works correctly but
the unit does not
nebulize

POSSIBLE CAUSE

HOW TO CORRECT

The backlight of Power Button
flashed quickly (the interval is
less than 0.3 second), and the
batteries anre low / worm out

Replace the batteries with new
ones.

The Metal Mesh is stained.

Clean the Medicine Cup to remove the stain. If the trouble cannot
be corrected by the above-mentioned procedure, replace the
Medicine Cup with a new one.

The polarities (+ i -) of batteries
are in the wrong direction.

Insert batteries in the correct
alignment.

The batteries are low.

Replace batteries with new ones.

The USB Cable is not correctly
connected.

Remove the USB Cable from
the Main Unit and connect in
correctly.

The Medicine Cup is not installed
correctly to the Main Unit.

Install the Medicine Cup correctly.

The Metal Mesh is extremely
stained.

Replace the Medicine Cup with
a new one.

The Metal Mesh is broken.

Replace the Medicine Cup with
a new one.

Medication or water is collected
on the Electrodes of the Main
Unit.

Remove the medication or water.

The Electrode of the Main Unit
is stained.

Wipe off the stain

If the unit does not nebulize normally after taking the above-mentioned
procedure,contact with Customer Service

REPLACEMENT PARTS & OPTIONAL ACCESSORIES
Replacement parts are available through your local dealer.
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SPECIFICATIONS
Power Supply

Two AA alkaline batteries (3 V) Micro USB (5 V)

Power consumption

Approximately 2W

Nebulization Rate

≥ 0,20 ml/min

Ultrasonic Frequency

Approximately 145 kHz

Capacity of Medicine Cup

8ml

Particle Size

MMAD approximately 5 um

Battery Life

90 minutes with two AA alkaline batteries

Medicine Cup Life

180 hours

Dimensions

48 (W)mm x 125 (H) mm x 58 (D)mm

Weight

Approximately 90 g (not including batteries)

Accessories

Inhalation Mask (Children), Inhalation Mask (Adult), USB
Cable, Mouthpiece, Storage Bag (optional), Instruction
Manual

Working conditions

Temperature: 10 to 40 ºC
Humidity: 30 do 85% RH
Atmospheric Pressure:86 kPa~106 kPa

The storage conditions

Temperature: -20 do 50ºC
Humidity: : 30 do 85% RH
Atmospheric Pressure:86 kPa~106 kPa

Particle size distribution curve
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INFORMATION CLAUSE
[Information clause for a person who is executing the manufacturer`s
warranty]
[Personal Data Administrator]
The Administrator of your personal data is ALBERT POLSKA sp. z o.o. with its
registered seat in Dobczyce (Poland), address: ul. Obwodowa 4A, 32-410
Dobczyce, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court
Register kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 12th
Commercial Division of the National Court Register under the number:
0000098464, tax id number: 6811004325, statistical number: 350815320
(hereinafter referred to as the PDA).
[Purpose of processing]
Your personal data will be processed in order for the PDA to fulfill its obligations arising from the warranty granted to you for the purchased product.
In addition, your personal data will be processed in order for the PDA to
perform its obligations under the tax law and accounting rules. Your personal
data will be also processed for legitimate purposes carried out by PDA, i.e.:
1) for the efficient implementation of current PDA activities, including the
implementation of current business and administrative processes related to
the subject of PDA activities; 2) for the possible establishment, pursuing or
defense of claims due to the PDA in relation to the warranty granted to you.
[Legal basis]
The legal basis for the processing of personal data is contained in art. 6 par.
1 letters b), c) and f) of the GDPR. Providing data is voluntary, however it is
necessary for the execution of your warranty rights.
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INFORMATION CLAUSE
[Recipients]
The recipients of your personal data are suppliers of goods and services
necessary for the implementation of the abovementioned purposes and
entities to which the PDA entrusted the processing of your personal data.
[Data storage period]
Your personal data will be stored until the expiry of warranty and to the
extent required by law (i.e. tax law) or to secure any claims. After this time
your data will be deleted.
[Rights]
Depending on legal basis of processing of personal data as mentioned
hereinbefore, you have the right to access your personal data and the right
to rectify them, as well as the right to remove them or limit its processing and
the right to object to the processing or to transfer your personal data and the
right to object to their processing. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body - the President of the Office for Personal Data
Protection.
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Inhalator
Siateczkowy
SILENT MESH
Model: AP 2717 PRO

GWARANCJA / WARRANTY

2 LATA GWARANCJI
DOOR TO DOOR
NA TERENIE POLSKI

DANE NABYWCY (BUYER DATA)

INFOLINIA: 12 271 33 62

Data zakupu (Date of purchase)
Imię i nazwisko (Name)
Adres korespondencyjny (Address)

Telefon (Phone)

e-mail (mail)

Opis awarii, uszkodzenia (Defect description)

Pieczątka sprzedawcy (Retailer’s stamp)

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie gwarancyjnej zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2002 r., Nr101,poz.926, ze zmianami).

Podpis Klienta
Dane osobowe Klienta zawarte w niniejszej karcie gwarancyjnej będą wykorzystywane i przetwarzane przez Albert Polska Sp. z o.o. wyłącznie w celu
realizacji zobowiązań Albert Polska Sp. z o.o. związanych z przysługującymi lub mogącymi przysługiwać Klientowi roszczeniami reklamacyjnymi,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U.z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami).

GWARANCJA
KROK 2

zadzwoń na naszą infolinię

12 271 33 62
KROK 3

Twój Opiekun

KROK 1

masz wątpliwości
odnośnie
działania produktu
Twój troskliwy opiekun
w BOK znajdzie
rozwiązanie problemu
KROK 4

cieszysz się ze swojego
prawidłowo działającego
urządzenia

KROK 2

zadzwoń na naszą infolinię

KROK 1

masz wątpliwości
odnośnie
działania produktu

12 271 33 62
KROK 3

Twój troskliwy opiekun w BOK
przyjmuje zgłoszenie, tłumaczy
Ci całą procedurę i ustala termin
odebrania produktu przez kuriera.

Gwarancja
KROK 7

cieszysz się ze swojego
prawidłowo działającego
urządzenia

door to door

KROK 4

Firma kurierska przyjeżdża
na podany przez Ciebie adres
i odbiera zapakowany produkt.
KROK 6

kurier dostarcza
do Ciebie paczkę
z produktem

KROK 5

Analizujemy zgłoszenie
i znajdujemy rozwiązanie

W trosce o zdrowie Twojej rodziny
Odwiedzając naszą stronę internetową dowiesz się więcej
o produktach marki Sanity i ich przeznaczeniu.
Zapraszamy do zakupów i skorzystania
z dostępnych rabatów i promocji

www.sanity.pl
Nasza troskliwa strona:
www.sanity.pl
Twój Opiekun Sanity
w Biurze Obsługi Klienta Albert Polska:

12 271 33 62

Biuro czynne w dni robocze
od 8:00 do 16:00

Polska Marka
Albert Polska Sp. z o. o.
ul. Obwodowa 4a
32-410 Dobczyce, Polska
Posiada Certyfikowany System
ISO 13485
Ver. 10.01.2019

