
AVISO IMPORTANTE
Antes de usar, leia com atenção e siga as orientações.
Em caso de dúvidas, leia o manual do usuário.

RECOMENDAÇÕES ANTES DO USO

INSERINDO AS  PILHAS

MONTAGEM E INALAÇÃO COM O NEBZMART

DESMONTAGEM

1 Aperte levemente o botão para 
liberar o Copo de Medicação. 2 Puxe o Copo de Medicação 

para cima.

CUIDADO:
encaixe a máscara até o 
limite indicado na figura, 
sem forçar, para não 
obstruir as aberturas de 
ventilação.

1 Vire a unidade de 
cabeça para baixo. 2 Pressione suavemente, com os polegares, 

a tampa do compartimento de pilhas. 
Deslize no sentido do bocal e levante-a.

3
Insira duas pilhas alcalinas AA ou duas 
pilhas recarregáveis AA/Ni-MH, de acordo 
com a polaridade indicada na tampa do 
compartimento de pilhas (ver figura acima).

4
Feche a tampa do compartimento de pilhas 
pressionando e empurrando no sentido indicado 
até fazer um clique e travá-la.

1 2Posicione o Copo 
de Medicação.

Coloque o líquido a ser 
nebulizado.

3 Encaixe a máscara 
no aparelho. 4 Ligue o aparelho pressionando o Botão Liga/Desliga. 

A seguir, posicione a máscara contra nariz e boca.

Uso incorreto, com a 
máscara pressionada

além do limite

POLOS
DAS

PILHAS
(+) E (-)

O desempenho do 
aparelho depende 
de vários fatores, 
incluindo o estado 
das pilhas.

Liga/Desliga

“click”

Limite do
encaixe da máscara

sac@glenmarkpharma.com

Veja aqui um vídeo com o 
passo-a-passo da limpeza de 
seu Nebzmart. Basta focar a 
imagem ao lado em seu leitor 
de QR Code:



LIMPEZA E DESINFECÇÃO

1 2

4

Jogue fora o restante do 
medicamento.

Acrescente um pouco 
de água filtrada. 

Retire o copo de medicação 
da unidade. Lave e enxague 
o copo de medicação.

3 Ligue o aparelho para 
nebulizar por 1-2 min para 
eliminar o resíduo.

LIMPEZA APÓS O USO

PARA A LIMPEZA DA UNIDADE PRINCIPAL 
ONDE ESTÁ O CIRCUITO ELÉTRICO, USE 
UMA GAZE LEVEMENTE ÚMIDA E PASSE
DELICADAMENTE, REMOVENDO AS 
SUJEIRAS.
JAMAIS USE ÁGUA CORRENTE.

DESINFECÇÃO DO COPO APÓS O USO

5 Remova o excesso de água e deixe 
o copo de medicação secar em papel 
toalha ou em uma toalha limpa e seca.

Não lave com água a Unidade 
Principal onde está o circuito, 
pois isso pode danificar o 
dispositivo.

21
Não use objetos estranhos 
ou pontiagudos para furar ou 
manipular a rede vibratória.
Isso pode danificá-la, prejudicando 
o funcionamento do dispositivo.

RECOMENDAÇÕES ANTES DO USO

4 Siga as orientações 
médicas quanto ao 
uso de medicamentos.

Banhe o copo em água fervente (imediatamente 
após desligar o fogo). Deixe-o submergido por 
10 minutos com a tampa aberta.

1

3
Use somente o adaptador 
de tomada com as 
especificações descritas 
no manual.

Especificação 
do adaptador 
de tomada.

Especificação 
da fonte.

INDICAÇÃO
DAS LUZES

Luz verde acesa ininterruptamente: funcionamento normal

Luz laranja acesa ininterruptamente: alerta de baixa energia

Luz laranja piscando: funcionamento anormal

Ocorrendo funcionamento anormal, consulte no manual a solução 
para os problemas mais comuns ou contate a revendedora.

Lâmpada 
ligada

Deixe o copo secar sobre um papel-
toalha ou toalha limpa e seca.2

USANDO O CABO DE ENERGIA (CABO USB)

1
Desloque a tampinha protetora 
da entrada do conector
do cabo de força.

2 Insira o conector 
do cabo de força. 3

• Remova as pilhas antes de usar o 
cabo USB.

• Entretanto, se não for utilizar as pilhas 
por longo período, é recomendável 
removê-las do aparelho.

• Use somente adaptador que segue 
padrão IEC60601-1: 2005. 

• Especificação do adaptador: 
CC 5V/1A.

• Especificação do conector do 
adaptador: 3,5 x 1,35 x 9,5 mm.

Insira a parte USB 
do cabo em um 
adaptador e conecte-o 
em uma tomada padrão.  

PARTE
INFERIOR DO 
APARELHO

NÃO DEIXE O COPO DE MEDICAÇÃO IMERSO EM ÁGUA FERVENTE EM TEMPO MAIOR 
QUE 10 MINUTOS, POIS ISSO PODE DANIFICAR A MALHA VIBRATÓRIA.

JAMAIS TENTE FAZER A DESINFECÇÃO DO COPO DE MEDICAÇÃO USANDO MICRO-ONDAS, 
ESTERILIZADORES DE MAMADEIRAS OU MESMO EM AUTOCLAVES.

AO UTILIZAR SEU APARELHO PARA NEBULIZAÇÃO COM MEDICAMENTOS,  
RECOMENDAMOS FAZER A DESINFECÇÃO APÓS CADA USO.

SE O APARELHO FOR USADO SOMENTE COM SORO FISIOLÓGICO, A DESINFECÇÃO 
PODE SER FEITA UMA ÚNICA VEZ, NO FINAL DO DIA, APÓS A ÚLTIMA NEBULIZAÇÃO. 

Remova a máscara ou bocal e  lave-os com 
detergente neutro em água corrente. Em 
seguida, proceda a limpeza do Copo de 
Medicação conforme descrito a seguir.

Remova a máscara ou bocal e lave-os com detergente neutro em água corrente. 
Efetue o procedimento de limpeza descrito anteriormente, para somente depois 
efetuar a desinfecção do Copo de Medicação conforme descrito a seguir:
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