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Thân máy với khoang chứa thuốc
Ống xông họng
Phích cắm
Mặt nạ người lớn
Mặt nạ trẻ em

1. Giới thiệu thiết bị

Máy xông khí dung IH 40 là máy xông siêu âm, giúp trị liệu đường hô hấp trên và dưới. Sol 
khí được tạo ra bởi rung động tần số cao, có kích thước hạt nhỏ từ 1-5 μ m do đó rất phù hợp 
để vận chuyển các chất hoạt tính đã được làm bốc hơi trực tiếp đến đường hô hấp phía dưới.
Bằng cách xông thuốc và hít thuốc được bác sĩ kê đơn, bạn có thể ngăn ngừa các bệnh ảnh 
hưởng đến đường hô hấp, hoặc trong trường hợp đang mắc bệnh như vậy, bạn có thể giảm 
bớt các triệu chứng và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Tham vấn bác sĩ hoặc dược sĩ để biết 
thêm thông tin về các ứng dụng chữa trị của thiết bị.
Thiết bị này phù hợp cho việc xông khí tại nhà và cũng có thể được sử dụng nhiều lần trong 
một ngày ngay cả khi di chuyển. Chỉ nên sử dụng thuốc xông theo hướng dẫn của bác sỹ.
Đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn khi xông thuốc. Hít thở từ từ và sâu để đảm bảo 
rằng thuốc đi xuống sâu dưới phế quản. Thở ra bình thường. 
Thiết bị có thể được sử dụng lại ngay sau khi đã thực hiện xử lý đúng cách. Các bước xử lý 
thiết bị bao gồm thay tất cả phụ kiện, bao gồm bầu xông và tấm lọc không khí, đồng thời làm 
sạch bề mặt thiết bị bằng chất tẩy rửa đạt chuẩn. Lưu ý, phải thay thế tất cả phụ kiện nếu sử 
dụng thiết bị cho người khác.Chúng tôi khuyên bạn nên thay thế bầu xông và các phụ kiện 
khác sau một năm sử dụng.
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Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi chuyên 
cung cấp các phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe 
và nâng cao chất lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp 
tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-xa và không khí.
Hãy đọc hướng dẫn sử dụng này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này cũng như để người 
dùng khác có thể đọc và làm theo hướng dẫn. 
Trân trọng, 
Đội ngũ Beurer.
Trọn bộ sản phẩm
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Bộ lọc thay thế
Bộ nguồn
Túi bảo quản
Hướng dẫn sử dụng

2. Lưu ý an toàn
Cảnh báo
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Trước khi sử dụng, đảm bảo rằng thiết bị và phụ kiện không có dấu hiệu hư hỏng. Nếu có, 
không sử dụng thiết bị và liên hệ với nhà bán lẻ hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng.
Thiết bị không thay thế cho việc tư vấn và điều trị y tế. Tham vấn bác sĩ trước nếu bạn đang 
bị bệnh hoặc bị đau.
Nếu bạn đang mang thai, mắc các bệnh mãn tính hoặc các loại bệnh khác, hỏi ý kiến bác sĩ 
trước khi bắt đầu xông trị liệu.
Lưu ý các biện pháp vệ sinh chung khi sử dụng thiết bị. 
Vì lý do vệ sinh, mỗi người sử dụng nên sử dụng bộ phụ kiện của riêng mình.
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Luôn luôn làm theo hướng dẫn của bác sĩ về loại thuốc dùng, liều lượng, tần suất và thời 
gian xông. 
Chỉ sử dụng thuốc do bác sĩ hoặc dược sĩ chỉ định hoặc khuyên dùng.
Nếu thiết bị hoạt động không bình thường, hoặc bạn cảm thấy không khỏe hoặc đau, hãy 
dừng sử dụng ngay lập tức. 
Khi sử dụng, hãy để thiết bị xa mắt để tránh sương thuốc có thể làm hại mắt.
Luôn chú ý quan sát khi thiết bị đang hoạt động.
Không tháo nắp trên thiết bị khi đang hoạt động (khi đèn báo màu xanh đang sáng). 
Không sử dụng thiết bị gần các chất dễ bắt lửa.
Không sử dụng thiết bị gần các thiết bị phát điện từ.
Trẻ em và những người bị suy giảm thể chất, giác quan, tinh thần hoặc những người thiếu 
kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng 
dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
Chỉ sử dụng các bộ phận chính hãng của nhà sản xuất.
Không làm rơi thiết bị xuống nước hoặc các chất lỏng khác và không sử dụng thiết bị trong 
phòng tắm. Nếu thiết bị rơi vào chất lỏng hoặc nước, không chạm vào thiết bị, hãy rút dây 
cắm khỏi nguồn điện ngay lập tức. 
Không để thiết bị bị va chạm mạnh.
Nếu thiết bị bị rơi, tiếp xúc với độ ẩm cao hoặc bị hư hỏng khác, không được sử dụng thiết 
bị được nữa. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc đại 
lý bán lẻ. 
Máy xông khí dung IH 40 chỉ có thể vận hành cùng với bình phun Beurer tương thích và 
các phụ kiện Beurer phù hợp. Việc sử dụng bình phun và phụ kiện không chính hãng có 
thể làm cho trị liệu ít hiệu quả và có thể làm hỏng thiết bị.
Không kéo phích cắm ra khỏi ổ điện bằng cách kéo dây điện.
Không đè hoặc uốn cong dây điện, không để dây tiếp xúc với các vật sắc nhọn hay để dây 
treo lơ lửng và bảo vệ dây khỏi các nguồn nhiệt.
Phải thải bỏ dây cáp hay bộ dây điện bị hỏng. Hãy liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để 
biết thêm chi tiết.
Đảm bảo chỉ cắm, rút phích cắm khỏi ổ điện và ấn nút Nguồn bằng tay khô.
Trong quá trình vận hành, ống xông hoặc mặt nạ có thể đạt đến nhiệt độ 43°C trong vòng 
15 phút. 
Động cơ xông khí bị tắc không gây nguy hiểm cho người sử dụng. 
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Không sử dụng thiết bị khi khoang chứa nước hoặc cốc đựng thuốc trống. Chỉ được đổ
nước lọc hay nước cất vào khoang chứa nước. Việc sử dụng các chất lỏng khác có thể gây
ra thiệt hại không thể khắc phục được đối với thiết bị.
Không để thiết bị gần nguồn nhiệt.
Không sử dụng thiết bị trong phòng đã được phun nước hay các loại chất khác trước đó.
Thông gió phòng trước khi thực hiện trị liệu.
Cất giữ thiết bị tại nơi được bảo vệ khỏi các ảnh hưởng khí hậu với điều kiện môi trường
đã được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
Không sử dụng thuốc dạng bột (kể cả loại thuốc có bột trong dung dịch).
Không lắc máy vì nó có thể làm cho chất lỏng rò rỉ ra ngoài và làm hỏng thiết bị.
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Chỉ sử dụng bộ nguồn chính hãng đi kèm với thiết bị.
Đảm bảo rằng ổ cắm điện không tiếp xúc với chất lỏng.
Nếu bạn cần ổ cắm nối tiếp hoặc ổ cắm mở rộng, đảm bảo các phụ kiện này đáp ứng các 
yêu cầu an toàn về nguồn điện sử dụng. Không được vượt quá công suất điện và công suất 
tối đa được chỉ định cho bộ nguồn.
Luôn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện sau khi sử dụng.
Chỉ sử dụng thiết bị với nguồn điện có thông số được chỉ định trên bộ nguồn.

•
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•
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Quan trọng
• Chỉ sử dụng thiết bị đối với người và với mục đích được thiết kế và theo cách thức được chỉ

định trong hướng dẫn sử dụng. 
Bất kỳ hình thức sử dụng không đúng cách đều có thể gây nguy hiểm.
Trong trường hợp không may phải cấp cứu, hãy sơ cứu bệnh nhân trước khi đưa tới bệnh 
viện.
Ngoài thuốc, chỉ sử dụng nước cất hoặc dung dịch muối. Các loại chất lỏng khác có thể sẽ 
làm thiết bị hoặc bình phun xảy ra lỗi.
Không sử dụng hiết bị cho mục đích dịch vụ hay y tế lâm sàng; chỉ sử dụng thiết bị để tự 
điều trị tại nhà.

 Quan trọng

Bộ nguồn
Quan trọng

Lưu ý chung

•

•

Không tự mở hay sửa chữa thiết bị trong bất cứ trường hợp nào để đảm bảo thiết bị có thể 
vận hành không lỗi. Nếu không, bảo hành sẽ không còn hiệu lực.
Hãy liên hệ trung tâm bảo hành hoặc các đại lý ủy quyền để sửa chữa thiết bị.

•
•
•
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Tháo rời tất cả các bao bì đóng gói trước khi sử dụng thiết bị.
Không sử dụng thiết bị ở nơi có nhiều bụi.
Đảm bảo thiết bị và phụ kiện ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng chúng.
Tắt thiết bị ngay lập tức nếu thiết bị bị lỗi hoặc hoạt động không bình thường.
Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh do sử dụng không đúng 
cách hoặc bất cẩn

Lưu ý trước khi sử dụng
Quan trọng

Sửa chữa

1

2

4

7
8
9

10
11

3

5
6

3. Mô tả thiết bị
Tổng quan 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Đầu nối phụ kiện
Nắp đậy
Cốc đựng thuốc
Khoang chứa nước
 Nút Nguồn
 Đèn LED hiển thị trạng thái
hoạt động
 Núm xoay điều chỉnh tốc độ

8.
9.

10.
11.

luồng khí 
Viền cố định nắp đậy 
Vạch đo mức nước 
Lỗ cắm nguồn
Bộ lọc với nắp
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Mở thiết bị
Lấy thiết bị ra khỏi hộp đựng và tháo túi bóng bọc thiết bị. Đặt thiết bị trên một bề mặt chắc 
chắn và bằng phẳng. Đảm bảo rằng lỗ thoát không có vật cản. Lấy các phụ kiện ra.
Trước khi sử dụng lần đầu:

Tổng quan về bộ xông và phụ kiện
12 Đầu nối 
13 Mặt nạ cho người lớn
14 Mặt nạ cho trẻ em
15 Ống ngậm
16 Ống dẫn khí ( có khả năng kéo giãn)  
17 Phích cắm và dây
18 Túi bảo quản
19 Tấm lọc thay thế

12 15

16

17

18

13

14

19

Lưu ý
• Vệ sinh và khử trùng bộ phận xông và phụ kiện trước khi sử dụng lần đầu. Xem mục "Vệ

sinh và khử trùng".

4. Hướng dẫn sử dụng lần đầu

• Đảm bảo có ổ cắm điện gần khu vực trị liệu.
Để dây điện gọn gàng để người đi qua không bị vấp.
Để ngắt kết nối thiết bị sau khi xông, tắt thiết bị sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

•
•

•

•

•
•

Trước khi sử dụng, luôn rửa và khử trùng khoang chứa nước, nắp đậy, 
đầu nối với mặt nạ, ống dẫn khí có thể kéo giãn, ống xông miệng và 
mặt nạ theo hướng dẫn trong mục "Vệ sinh và khử trùng".
Nếu trị liệu cần bạn hít lần lượt một vài loại thuốc khác nhau, hãy nhớ 
phải rửa bình phun bằng nước sạch ấm sau mỗi lần thuốc. Xem phần 
“Vệ sinh và khử trùng”.
Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng.
Tháo nắp (hình 1).

 Ghi chú

Vận hành thiết bị

1

5. Vận hành thiết bị

Đổ vào khoang chứa nước
Dung tích khoang chứa nước là 20 ml. Đổ nước sạch (tốt nhất là nước cất) vào khoang chứa 
nước [4] theo vạch đo mức nước [9]. Không đổ thuốc trực tiếp vào khoang chứa nước.

•
•

Chỉ kết nối thiết bị với nguồn điện có thông số được ghi rõ trên nhãn bộ nguồn.
Lắp giắc cắm nguồn [17] vào lỗ cắm nguồn [10] và cắm phích cắm [17] vào ổ điện.

Đổ thuốc
Đặt cốc đựng thuốc vào khoang chứa nước (hình 2) và sau đó đổ thuốc 
(hình 3). Đảm bảo không vượt quá dung tích tối đa 8 ml.

~ 8 ml
2

2.1

2 4

3

Trước khi đổ thuốc, hãy xem các vạch đánh 
dấu dung tích trên cốc đựng thuốc (Hình 
2.1).

Tuân thủ hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn 
liều lượng thuốc được sử dụng. Nếu cần, 
pha loãng thuốc với dung dịch natri clorid, 
đổ dung dịch vào trong cốc đựng thuốc và 
sau đó thêm liều lượng thuốc theo yêu cầu.

-

4 5

Đóng buồng xông bằng nắp đậy [2] đi kèm 
(ảnh 4). 

Bây giờ nối ống với đầu nối phụ kiện [1] 
vào máy xông (hình 5). Sau đó lắp các phụ 
kiện bạn muốn sử dụng (mặt nạ hoặc ống 
ngậm) với ống.

Bật thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn. Khi thiết bị hoạt động đúng cách, khí sương sẽ được 
phun ra.
Núm xoay điều khiển tốc độ luồng không khí. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ luồng không khí 
bằng cách sử dụng núm xoay điều khiển luồng không khí [7]. Bạn có thể tăng luồng không 
khí bằng cách xoay núm ở bên trái và giảm bằng cách xoay sang phải.
Dừng xông
•
•
•

•

Khi bạn đã hoàn tất việc trị liệu, tắt thiết bị bằng nút Nguồn [5].
Đèn LED [6] sẽ tắt.
Nếu hết thuốc, thiết bị sẽ tự động tắt. Vì lý do kỹ thuật, một lượng nhỏ thuốc sẽ vẫn được 
lưu lại trong cốc đựng thuốc [3].
Không sử dụng nữa và rút phích cắm [17] khỏi ổ điện.

Tự động tắt
Thiết bị có chức năng tắt tự động. Khi chỉ còn lại một lượng thuốc nhỏ hoặc chất lỏng còn 
lại, thiết bị sẽ tự động tắt. Thiết bị sẽ tự động tắt sau 15 phút hoạt động. Nếu bạn muốn tiếp
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Tuân thủ các hướng dẫn vệ sinh sau đây để tránh những rủi ro về sức khoẻ.
•

•

Bình phun và phụ kiện được thiết kế để sử dụng nhiều lần. Vui lòng lưu ý những phụ kiện 
khác nhau có thể cần vệ sinh theo các cách khác nhau.
Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ về các yêu cầu cần thiết khác liên quan đến quá trình vệ 
sinh (vệ sinh tay, xử lý thuốc/dung dịch xông khí) cho người dùng mắc bệnh nặng (ví dụ: 
bệnh xơ nang).

Xông qua ống xông miệng

Xông khí thông qua mặt nạ

•

•
•

•
•
•

Sử dụng ống xông miệng nếu bạn đang mắc các bệnh đường hô hấp dưới, chẳng hạn như
ho hoặc nhiễm trùng phế quản.
Ngồi thẳng.
Kết nối ống dẫn khí [16] với đầu nối phụ kiện [1]. Sau đó nối ống xông miệng [15] vào ống
dẫn khí.
Bật thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn.
Hít thật chậm, sâu qua miệng và thở ra đường mũi.
Sau khi hít vào, giữ hơi thở một lúc để tăng hiệu quả trị liệu. Thả lỏng và thư giãn trong
quá trình xông khí. Hít thở thường xuyên và không thở quá nhanh. Nếu bạn muốn tạm
dừng xông khí một lúc, tắt thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn và lấy ống xông miệng ra.

•
•
•

•
•
•

Mặt nạ thích hợp cho việc trị liệu vòm họng.
Ngồi thẳng.
Kết nối ống dẫn khí [16] với đầu nối phụ kiện [1]. Bây giờ nối đầu nối [12] với ống và mặt 
nạ.
Ấn nhẹ mặt nạ vào mũi; mặt nạ phải che miệng và mũi mà không ấn quá mạnh.
Hít thở sâu và chậm qua mũi. Sau khi hít vào, giữ hơi thở một lúc để tăng hiệu quả trị liệu. 
Thả lỏng và thư giãn trong quá trình xông khí. Hít thở thường xuyên và không thở quá 
nhanh. Nếu bạn muốn tạm dừng xông khí một lúc, tắt thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn và 
tháo mặt nạ ra. Để tiếp tục xông khí, đặt mặt nạ trở lại mũi và miệng, và bật thiết bị bằng 
cách nhấn nút Nguồn.

•
•

•

Không làm sạch và tái sử dụng tấm lọc đã qua sử dụng!
Chỉ sử dụng các tấm lọc chính hãng đi kèm với thiết bị. Nếu không, thiết bị có thể bị hư 
hỏng hoặc việc trị liệu sẽ không còn hiệu quả.
Tuyệt đối không sử dụng thiết bị mà không có tấm lọc.

8. Xông đúng cách

Quan trọng

Thở đúng cách
•

•

Thở đúng cách rất quan trọng, giúp đảm bảo các hạt khí được phân bố rộng rãi nhất có thể 
qua đường thở. Để đảm bảo các hạt có thể tiếp xúc với đường hô hấp và phổi, bạn phải hít 
thở thật chậm và sâu, sau đó giữ hơi thở của bạn lại từ 5 đến 10 giây và sau đó thở ra 
nhanh.
Chỉ nên sử dụng thiết bị để điều trị các bệnh về đường hô hấp sau khi tham khảo ý kiến bác 
sĩ. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn về loại thuốc và liều lượng thích hợp để xông khí dung.

•
•

•

Không nghiêng hoặc đặt thiết bị ở góc.
Các loại tinh dầu, siro ho, các dung dịch xúc miệng và các giọt thuốc dùng để xoa hoặc 
dùng trong phòng tắm hơi hoàn toàn không phù hợp để hít bằng thiết bị. Các chất như vậy 
thường có độ nhớt cao, do đó, có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị và hiệu quả 
hoạt động về lâu dài.
Với những người có hệ thống phế quản quá mẫn cảm, trong một số trường hợp nhất định, 
thuốc chứa tinh dầu có thể gây ra co thắt phế quản cấp tính (tắc nghẽn đột ngột trong phế 
quản đi kèm với khó thở). Trong trường hợp này, hãy tham khảo tư vấn của bác sĩ hoặc 
dược sĩ.

Thay thế cốc đựng thuốc
Cốc đựng thuốc nên được thay thế sau mỗi lần xông trị liệu, giúp tránh những chất cặn lắng 
lại và phản ứng hóa học do các sản phẩm y tế gây ra. Trong hộp sản phẩm có đi kèm thêm 12 
cốc đựng thuốc thay thế cho các cốc đã sử dụng. Để mua thêm cốc đựng, vui lòng liên hệ bộ 
phận chăm sóc khách hàng.
Kiểm tra tấm lọc thường xuyên (sau lần sử dụng lần thứ 10). Thay tấm lọc đã sử dụng nếu 
quá bẩn hoặc bị tắc (chậm nhất là sau 6 tháng). Nếu tấm lọc bị ướt, cần thay thế tấm lọc mới.

Cảnh báo

Để thay tấm lọc, hãy thực hiện theo các bước sau:
 Cảnh báo

Tắt máy và rút phích cắm khỏi ổ điện.
Để cho thiết bị nguội lại.
Tháo nắp tấm lọc [11] xuống.
Sau khi thay tấm lọc cũ bằng tấm lọc mới, đặt lại nắp vào vị trí.
Đảm bảo rằng nắp được lắp đúng.

6. Vệ sinh và khử trùng

tục trị liệu, hãy bật lại thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn. Không sử dụng thiết bị khi cốc 
đựng thuốc hoặc khoang chứa nước rỗng.

•
•
•
•
•

Cảnh báo 

•

•

•
•
•

•

Thiết bị phải được tắt và để nguội trước khi vệ sinh (đầu dò siêu âm nóng lên đáng kể trong 
quá trình sử dụng).
Không làm sạch đầu dò siêu âm hoặc các phụ kiện bằng bàn chải hoặc dụng cụ tương tự vì 
điều này có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục được và việc trị liệu có thể không hiệu 
quả.
Không để thiết bị rơi xuống nước!
Không làm sạch thiết bị hoặc phụ kiện trong máy rửa bát!
Không chạm vào thiết bị bằng tay ướt khi thiết bị đang bật và không để nước bắn vào thiết 
bị. Thiết bị chỉ có thể hoạt động khi khô hoàn toàn (không bao gồm chất lỏng trong ngăn 
chứa nước và cốc đựng thuốc).
Không để chất lỏng rơi vào lỗ thông khí! Chất lỏng xâm nhập vào thiết bị có thể gây hư hại 
cho thiết bị điện tử hoặc các bộ phận xông thuốc khác và dẫn tới sự cố.

Quan trọng

Vệ sinh máy
Đầu tiên, tháo bộ nguồn ra khỏi thiết bị và tháo vỏ máy ra. Đổ hết lượng thuốc dư ra khỏi cốc
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•
•
•

Không ngâm thiết bị dưới nước để vệ sinh.
Khi vệ sinh, đổ tất cả cặn dư của thuốc ra ngoài và làm khô tất cả các bộ phận.
Không sử dụng các chất vệ sinh có khả năng gây độc khi chúng tiếp xúc với da, màng 
nhầy hoặc khi chúng được nưốt hay hít vào.

Khử trùng
Hãy thực hiện theo các thông tin dưới đây một cách cẩn thận khi khử trùng bình phun và 
phụ kiện. Bạn nên khử trùng các bộ phận riêng lẻ sau lần sử dụng cuối cùng mỗi ngày
Bạn có thể khử trùng thiết bị và phụ kiện theo hai cách: sử dụng 70% cồn ethyl hoặc nước 
sôi. 
Trước hết, làm sạch bầu xông và các phụ kiện như mô tả trong phần "Vệ sinh". Sau đó bắt 
đầu khử trùng.

•

•

Chỉ sử dụng một sản phẩm làm sạch nhẹ hoặc chất khử trùng có nồng độ và liều lượng do 
nhà sản xuất quy định.
Cũng như tất cả các phụ kiện nhựa khác, bình phun và phụ kiện cũng bị mài mòn khi được 
sử dụng và vệ sinh thường xuyên. Sau một khoảng thời gian, điều này có thể làm thay đổi 
khí sol và dẫn tới tác động tiêu cực tới sự hiệu quả của trị liệu. Do đó, bạn nên thay bình 
phun và các phụ kiện khác sau một năm sử dụng. 

•

•

Không để thiết bị trong phòng có độ ẩm cao (như phòng tắm) và không vận chuyển cùng với 
các vật dụng ẩm.
Khi bảo quản và vận chuyển, bảo vệ thiết bị và phụ kiện khỏi ánh sáng mặt trời.

• Nhỏ một vài giọt rượu cồn vào đầu dò siêu âm và đợi 10 phút.
Ngâm các phụ kiện đã sử dụng trong cồn ethyl trong 10 phút hoặc sử dụng một loại thuốc 
khử trùng tương tự.
Rửa sạch tất cả các bộ phận bằng nước.

Không được ngâm mặt nạ và ống dẫn khí trong nước nóng!
• Bạn nên khử trùng mặt nạ và ống bằng chất có chứa cồn, bán sẵn trên thị trường.

•
•
•

Ống xông miệng có thể được khử trùng bằng nước sôi trong 10 phút.
Tránh để phụ kiện của thiết bị chạm vào đế nóng của dụng cụ đựng nước sôi.
Bạn cũng có thể khử trùng ống xông bằng cách sử dụng máy xông hơi có sẵn trên thị 
trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất máy 
xông hơi.

Hãy đảm bảo các bộ phận được làm khô hoàn toàn sau khi vệ sinh và khử trùng trước khi 
sử dụng trở lại hoặc bảo quản để tránh nguy cơ vi khuẩn sinh sôi.
Lắp các bộ phận lại với nhau khi đã hoàn toàn khô và cất các bộ phận trong hộp đựng ban 
đầu.

• Lau khô các bộ phận cẩn thận bằng vải mềm.
Để các bộ phận riêng lẻ lên bề mặt sạch, khô, thấm nước và để chúng khô hoàn toàn (ít 
nhất 4 giờ).

đựng thuốc và khoang chứa nước.
Các phụ kiện đã sử dụng như ống xông miệng, mặt nạ, đầu nối, v.v phải được rửa bằng 
nước ấm nóng sau mỗi lần sử dụng. Lau khô các bộ phận cẩn thận bằng vải mềm và bảo 
quản các bộ phận trong hộp kín hoặc tiến hành khử trùng.
•
•

Làm sạch khoang chứa và nắp bằng vải được ngâm trong nước hoặc giấm.
Lau sạch bề mặt của thiết bị bằng vải ẩm (thấm nước hoặc dung dịch làm sạch nhẹ). Lau 
khô thiết bị bằng vải không xơ.

Quan trọng

Khử trùng với nước sôi
Quan trọng

 Ghi chú

Lau khô

 Ghi chú

Độ bền của phụ kiện

Bảo quản

. . Xử lý sự cố

Vấn đề/ Câu hỏi Nguyên nhân/ biện pháp khắc phục 

Máy xông không tạo ra 
bất kỳ lượng khí hoặc sản 
sinh ra rất ít

1. Không có nước trong khoang chứa nước

2. Không đủ lượng thuốc trong máy xông.

4. 

Công suất thấp Kiểm tra núm điều khiển luồng không khí được đặt chính xác 
hay chưa.

Thuốc gì thích hợp cho 
việc xông?

Chỉ có bác sĩ mới có thể quyết định loại thuốc nào nên được sử 
dụng để xông khí cho tình trạng của bạn. Vui lòng tham khảo ý 
kiến bác sĩ liên quan đến vấn đề này. Với IH40, bạn có thể xông 
với thuốc có độ nhớt nhỏ hơn 3.

Có dung dịch xông khí 
thừa trong cốc thuốc

Điều này là bình thường và cần thiết vì lý do kỹ thuật. Ngừng 
xông khi không có sương phun ra hoặc thiết bị sẽ tự động tắt khi 
thuốc còn ít.

Những điều cần chú ý khi 
sử dụng thiết bị cho trẻ sơ 
sinh và trẻ em

1.

2.

Xông với mặt nạ có mất 
lâu thời gian hơn không?

 Không để đầu phun theo chiều thẳng đứng3.
Thuốc không phù hợp để xông khí (ví dụ: quá nhớt - độ nhớt 
phải nhỏ hơn 3). Thuốc nên được bác sĩ kê toa

Đối với trẻ sơ sinh, mặt nạ nên che kín miệng và mũi để đảm 
bảo xông khí có hiệu quả.

Đối với trẻ em, mặt nạ cũng nên che phủ cả mũi và miệng. 
Không nên xông khí cho trẻ em khi đang ngủ vì không đủ 
thuốc để xông lên phổi. Lưu ý: Xông khí chỉ được thực hiện 
dưới sự giám sát và trợ giúp của người lớn và không nên để 
trẻ em sử dụng một mình.

Điều này là đương nhiên vì lý do kỹ thuật. Bạn sẽ hít được ít khí 
hơn qua lỗ thông của mặt nạ so với ống xông đằng miệng. Sol 
khí được trộn với không khí xung quanh qua các lỗ 

Mỗi người nên dùng riêng 
một máy xông không? 

Có, điều này là cần thiết
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8. Thông tin kĩ thuật
Kích thước
(DxRxC)

201 x 147 x 141 mm

315gTrọng lượng

Dung tích tối đa

Tốc độ chảy của thuốc   

Tần số đầu dò siêu âm 1.7 MHz

Chất liệu gia dụng mã     

Công suất 100 – 240  V~; 50 – 

Điều kiện hoạt động Nhiệt độ: +5 °C đên +40 °C
Độ ẩm tương đối: < 85% không ngưng tụ

Điều kiện lưu trữ và 
vận chuyển

Nhiệt độ: -20 °C to +70 °C
Độ ẩm tương đối: < 95% không ngưng tụ

Dung tích của hộp chứa thuốc: 8 ml 
Dung tích bình chứa nước: 20 ml

0,4 ml / phút.

ABS

9. Bảo hành
Thời hạn bảo hành: 24 tháng theo chính sách bảo hành đăng tải tại website: http://
thietbiyte-eu.vn/
Sản phẩm được bảo hành theo tem điện tử. Các bước kích hoạt bảo hành điện tử như 
sau:

Bước 1: Cào lớp tráng bạc để nhận mã số xác thực

Bước 2 : Xác thực sản phẩm qua SMS  Soạn KBH _ [Mã số xác thực] gửi 8055 (phí 
1000đ / 1SMS ) VD : KBH BEU717905224554 gửi 8055 

•

•

Bước 3: Để kiểm tra thời gian bắt đầu và kết thúc bảo hành, vui lòng truy cập website: 
http://baohanh.beurer.vn/
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