EP‐2100
ORTA KULAK HAVALANDIRMA AYGITI
KULLANIM KILAVUZU

KULLANIM ENDİKASYONLARI
EarPopper negatif orta kulak basıncının tedavisinde
kullanılmaktadır.
Negatif orta kulak basıncı orta kulakta sıvı birikmesi, işitme
zorluğu ve işitme kaybına neden olabilir. EarPopper burun
ve Östaki borusu aracılığı ile orta kulağa hava verilerek orta
kulağın
havalandırılmasına
yönelik
bir
yöntem
sağlamaktadır. Orta kulak basıncının dengelenmesi sıvı
birikmesini engelleyebilir ve işitme kaybını önleyebilir.
UYARILAR
DİKKAT: KULLANIMDAN ÖNCE PROFESYONEL BİR SAĞLIK
ÇALIŞANINA DANIŞILMASI GEREKİR.
 Aleti geniz boşluğuna doğru itmeyin.
 Uyum sağlamak amacıyla, EarPopper ilk kez tavsiye
edilirken, doktorun aygıtın düzgün kullanımını
göstermesi gerekir.
 Temiz, sağlam bir burunluk olmadan EarPopper’ı
kullanmayın.
 Bu ürün kullanılırken, yetişkin denetimi gereklidir.

EARPOPPER’IN PARÇALARI

Çıkarılabilir Burunluk
Güç Düğmesi
Tedavi Seçim Düğmesi (Arka Taraf)
Pil Bölmesi Kapağı
KULLANIM TALİMATLARI
1. Temiz bir burunluk takın. Şekil 1’e bakınız.

Şekil 1

Kontrendikasyonlar
Aygıtı evde kullanacak hastaların şiddetli kulak enfeksiyonu,
üst solunum yolu enfeksiyonu, ağır geniz tıkanıklığı veya
soğuk algınlığı semptomları bulunması halinde, EarPopper’ı
sağlık çalışanlarına danışmadan kullanmaması hususunda
uyarılması gerekir.
2. EarPopper’ın burunluk bölümünü bir burun deliğine
doğru sıkıca tutun. Diğer elin işaret parmağını
kullanarak diğer burun deliğini kapalı tutun. Burun
deliğinin iyi bir şekilde kapanması çok önemlidir. Hava
akışını başlatmak için güç düğmesine basın ve aygıt
çalışırken ağız kapalı şekilde yutkunun.

İşlemden önce ağızda az miktarda sıvı tutulması
yutkunmaya yardımcı olacaktır.
 Tedavi yalnızca yutkunma sırasında gerçekleşir.
Şekil 3’e bakınız.

SAKLAMA: EarPopper’ı oda sıcaklığında temiz, kuru bir
yerde saklayın ve zarar görmesi veya kirlenmesini
önlemek üzere temiz bir burunluğun takılı olmasını
sağlayın.
Uzun süreli saklama (6 ay veya daha fazla) durumunda,
pili çıkarın.

Şekil 3
Hastanın kulağında herhangi bir değişiklik hissetmemesi
durumunda, işlemi tekrar edin, EarPopper’ın burun deliğine
sıkı bir şekilde yerleştirildiğinden ve hastanın ağzı
kapalıyken yutkunduğundan emin olun.
4. İşlemi diğer burun deliğinde de tekrar edin.
5. Beş dakika bekleyin ve 3‐4 no’lu adımları tekrar edin. Bu
işlem bir tedaviyi tamamlayacaktır.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ:
Pilin bitip bitmediğini kontrol etmek için aşağıdaki
adımları izleyin:
1. Aygıtı yüksek ayara (II) getirin.
2. Parmağınızı burunluğun ucundaki deliğe yerleştirin.
3. Aygıtı çalıştırmak için Güç Düğmesine basın.
4. Motorun aralıklı olarak çalışması veya durması
halinde pili değiştirin.
Aygıtın arka tarafında bulunan boşluğa parmağınızla
bastırarak pil bölmesini açın, daha sonra, pil bölmesi
kapağını ileri ittirin ve çıkarın. 4 yeni AAA pil yerleştirin.
Aygıtın ön tarafında bulunan tırnağa bastırarak kapağı
yerleştirin ve daha sonra diğer kapağı yerleştirin. Şekil
5’e bakınız.

Not:


TEDAVİ ÖNERİLERİ:
 Kulak zarının arkasındaki sıvı (Sıvı birikimi ile birlikte
orta kulak iltihabı) için, 7‐11 hafta veya işitme
normale dönene kadar günde iki kez kullanın.
 Diğer negatif kulak basıncı sorunları için
gerektiğinde kullanın.
Tedavi Önerileri klinik çalışmalara dayalı kılavuz ilkelerdir.
Herhangi bir tedaviye başlamadan önce, profesyonel bir
sağlık çalışanına danışın.
BAKIM, TEMİZLİK & SAKLAMA
Periyodik temizlik için burunluğu çıkarın. Sabun ve ılık su ile
temizleyin. Temizlikten sonra, ılık su ile durulayın ve
kullanımdan önce tamamen kurumasını sağlayın. Temizlik
esnasında valfin burunluktan çıkması halinde, valfi tekrar
yerleştirin.
Şekil 4’e bakınız.

Şekil 4

TEMİZLİK: Aygıtın dış tarafı yumuşak, nemli bir bezle
silinmek sureti ile temizlenebilir. OTOKLAV VEYA AŞINDIRICI
TEMİZLİK MADDELERİ VEYA KİMYASALLAR YADA
DEZENFEKTANLARI KULLANMAYIN VE EARPOPPER AYGITINI
HİÇBİR SIVIYA DALDIRMAYIN.

Şekil 5
AYGITIN İMHA EDİLMESİ
Aygıt ve pilin imha işlemleri ulusal veya yerel
düzenlemelere göre gerçekleştirilir. Kurşun, kadmiyum,
cıva veya bromit alev geciktirici ihtiva etmemektedir.
GARANTİ
Bu aygıt normal kullanım altında satın alma tarihinden
itibaren bir yıl boyunca imalat hatalarına karşı
garantilidir. Bu garanti kaza veya hatalı kullanımdan
kaynaklanan ürün hasarını kapsamamaktadır.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
EarPopper’ın çalıştırılması ile ilgili sorular için veya
aksesuarlar ile yedek parçaların sipariş verilmesi amacı
ile www.bilarmed.com adresini ziyaret edin veya bu
kılavuzun arka tarafından bulunan iletişim bilgilerini
kullanarak telefon edin veya yazın.

