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TANImLAR

Tanımlar
Bu belgede aşağıda belirtilen tanımlar kullanılmıştır. Bu 
paragrafları dikkatle okumanız rica olunur.

Uyarı
 RKaçınılmadığı takdirde hayati tehlike arz eden yaralanmaya 
neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu 
belirtir.

Dikkat
 RKaçınılmadığı takdirde ufak veya orta düzeyde yaralanmaya 
neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu 
belirtir. Bu uyarı kelimesi güvenli olmayan uygulamaları 
veya potansiyel ekipman hasarlarını vurgulamak için de 
kullanılabilir.

Kullanıcı Yardım Bilgileri
Breelib™ İnhalasyon Sistemi ile ilgili sorularınız için bu Kullanım 
Kılavuzunun arka kapağında yer alan İletişim Bilgilerine 
bakabilirsiniz.
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1. GÜVENLIK TALImATLARI

1. Güvenlik Talimatları
Bu kullanım kılavuzunu daima yakınınızda bulundurun. Bu 
kılavuz, Breelib™ İnhalasyon Sisteminin bir parçasıdır ve ürünün 
kullanım amacı doğrultusunda bir gerekliliktir.
Breelib™ ürününü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu 
tamamen okumalı ve anlamalısınız.

Uyarı
 RBreelib™ ürününü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunun 
tamamını okuyun. Doğru ve güvenli çalıştırma yalnızca bu 
kullanım kılavuzuna uyulduğunda mümkündür. Yanlış 
kullanım tedavinin etkisini azaltabilir.
 Rİleride tekrar bakabilmek için bu kılavuzu saklayın.
 RBreelib™ ürününü yalnızca, bu kullanım kılavuzunda 
belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanın (bkz. 
sayfa 5, “3. Kullanım Amacı”).
 RBreelib™ ürününü yalnızca bir hekim tarafından reçete 
edildiğinde ve yalnızca Breelib™ için reçete edilen ilaçla 
kullanın.
 RBreelib™ ürünü ile birlikte VENTAVIS® dışında ilaç 
kullanmayın. Başka ilaçların kullanımı ciddi sağlık riski 
yaratabilir veya Breelib™ ürününe hasar verebilir.
 RSize ait olan Breelib™ ürününü başka kişilerle paylaşmayın. 
Bu şekilde bir kullanım, enfeksiyona neden olabilir. Breelib™ 
tek hasta tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
 RKullanmadan önce Breelib™ ürününün uygun şekilde 
temizlenip dezenfekte edildiğinden emin olun.

 RSabit performans elde etmek için aylık kitte yer alan sarf 
malzemelerini bir aydan uzun süre kullanmayın.
 RBreelib™ acil serviste ve yaşam destek ünitelerinde 
kullanıma yönelik olarak tasarlanmamıştır.
 RHasar görmüşse veya üzerinde değişiklik yapılmışsa 
Breelib™ ürününü kullanmayın. Yalnızca servis ortağı 
tarafından sunulan aksesuarları kullanın.
 RYalnızca Vectura Group plc veya Vectura Group plc 
tarafından yetkilendirilen bir servis ortağı Breelib™ ürününü 
onarma iznine sahiptir. Yanlış kullanımdan kaynaklanan 
hasar veya arızalardan Vectura Group plc sorumlu değildir.
 RAna üniteyi açmayın veya demonte etmeyin. Bu işlem, 
garanti kapsamında yer almayan hasara eden olabilir
 RArtan ilaçları daha sonraki tedavilerde kullanmayın.
 RKontaminasyonu önlemek için Breelib™ ürününü küçük 
çocuklardan uzak tutun.
 RŞarj kablosuyla boğulmayı önlemek için Breelib™ ürününü 
küçük çocuklardan uzak tutun.
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2. TERImLER

Dikkat
 REMC (Elektromanyetik Uyumluluk) konusunda Breelib™ için 
özel önlemler gerekmektedir. Ürünün sayfa 37'de yer 
alan “11.9. Elektromanyetik Uyumluluk” bölümünde 
belirtilen EMC bilgilerine göre kullanılması gerekmektedir.
 RBreelib™ cep telefonları veya bilgisayar ekipmanları gibi 
taşınabilir veya mobil RF (radyo frekansı) iletişim 
cihazlarından etkilenebilir. Ana ünitenin arızalanması 
durumunda taşınabilir veya mobil RF iletişim 
ekipmanından uzaklaştırın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
sayfa 37, “11.9. Elektromanyetik Uyumluluk”.

2. Terimler

Kullanılan terim Açıklama
Breelib™ VENTAVIS® inhalasyon çözeltisini 

nebülize etmek için kullanılan 
inhalasyon sistemi

PAH Pulmoner arteriyel hipertansiyon
VENTAVIS® İnhalasyon çözeltisi
Ana ünite Donanımı içeren bileşen
Ağızlık VENTAVIS® ürününü solumak için 

kullanılan bileşen
Nebülizatör ünitesi VENTAVIS® aerosolunu üretmek için 

kullanılan bileşen
Aylık kit Tekrar kullanılabilir nebülizatör ünitesi 

+ ağızlık
İlaç dozlama sistemi VENTAVIS® ürününü dozlamak için 

kullanılan sistem
Membran İlacın aerosolunu üreten nebülizatör 

ünitesi bileşeni
Yanıp Sönen LED LED yavaş yanıp söner
Hızlı Yanıp Sönen LED LED hızlı yanıp söner
Sürekli Yanan LED LED sürekli yanar
Cam ampul Cam kapta bulunan VENTAVIS® ilacı
RF Radyo frekansı
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3. KULLANIm AmACI

3. Kullanım Amacı
Breelib™ İnhalasyon Sistemi, pasif akışa ve aktif hacim 
kontrolüne sahip, nefesle etkinleştirilen titreşimli bir ağ 
nebülizatördür. VENTAVIS® nebülizatör çözeltisinin oral 
inhalasyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Breelib™ İnhalasyon Sistemi, VENTAVIS® için hassas ilaç 
dozlaması ve hedeflemesi sağlar.
Breelib™ ürününün nefesini kontrol edebilen yetişkin, bilinçli, 
işbirliği yapan hastalar tarafından kullanılması amaçlanmıştır. 
Hasta cihazı profesyonel bir sağlık tesisi dışında kullanabilir 
(evde kullanım). Cihazın tek bir hasta tarafından kullanılması 
amaçlanmıştır.
Tekrar Kullanım Kılavuzu
Dikkatli kullanması ve hasarsız olması koşuluyla Breelib™ 
bileşenleri tekrar kullanılabilir.
Kirli veya hasarlı bileşenler kullanıldığında oluşan hasarlardan 
veya dolaylı hasarlardan ve cihazın güvenliliğinden, 
güvenilirliğinden ve performansından Vectura Group plc 
sorumlu olmayacaktır.
Hijyen ve performans nedenlerinden ötürü, aylık kitte yer alan 
nebülizatör ünitesini ve ağızlığı yalnızca bir ay kullanın.
Temizleme sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bkz. 
sayfa 20, “8.2. Temizleme ve Dezenfeksiyon”.

4. TANIm

Dikkat
Bileşenlerin herhangi biri kayıp, hasarlı veya eksikse Breelib™ 
servis ortağınızla veya reçetenizi yazan hekiminizle irtibata 
geçin.

4.1. Kit İçeriği
Başlangıç kitinde aşağıdakilerin bulunduğundan emin olun:

 RKullanım kılavuzu
 RHızlı başvuru kartı
 RAna üniteyi içeren taşıma kutusu
 RŞarj cihazı
 RAylık kit (nebülizatör + ağızlık)
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4. TANIm

Başlangıç kiti

A Ana üniteyi içeren taşıma kutusu
B Şarj cihazı
C Aylık kit

Nebülizatör ünitesi

A Kapak
B İlaç dozlama sistemi
C Nebülizatör gövdesi

D Ağızlık
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4. TANIm

E Pilli ana ünite

Breelib™ kullanımı için ayrıca aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:
 RTemizleme için damıtılmış su
 RYıkama için cilt bakım katkı maddeleri (örneğin balsam) 
içermeyen veya dezenfektan özellikleri bulunmayan bulaşık 
deterjanı
 RStandart bulaşık deterjanı (elle yıkama için pH değeri 6 ila 8 
arasında)
 RKurutma için temiz, kuru ve tüy bırakmayan kağıt havlular
 RVENTAVIS®

4.2. LED Göstergeleri ve Düğmeler
Ana ünitede yer alan LED göstergeleri, mevcut Breelib™ 
durumunu gösterir.
Hiçbir LED yanık değilse ana ünite KAPALI konumdadır ve/veya 
pili bitmiştir.

Aşağıdaki tabloda tüm LED göstergelerinin ve düğmelerin 
açıklaması yer almaktadır.

A AçmA/KAPAmA düğmesi
Breelib™ ürününün AÇIK veya KAPALI konuma getirilmesi 
konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 14, “6.4. Ana 
ünitenin AÇIK/KAPALI Konuma Getirilmesi”.
B Kablosuz Bağlantı LED göstergesi

Sabit mavi Bağlantı başarılı. 
Yanıp sönen mavi Bağlanma devam ediyor. 
Hızlı yanıp sönen 
mavi

Bağlantı başarısız.
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4. TANIm

C Reset düğmesi
Donanımı resetlemek için bkz. sayfa 33, “10.2. Donanımın 
Resetlenmesi”.
D Otomatik Test LED göstergesi

Tüm LED 
göstergeleri kısa 
bir süreliğine yanar

Otomatik test devam ediyor.

E Güç LED göstergesi
Sürekli yanan yeşil Pil tamamen şarj oldu (bkz. 

sayfa 14, “6.4. Ana ünitenin AÇIK/
KAPALI Konuma Getirilmesi”).

Yanıp sönen yeşil Pil şarj oluyor.
Sürekli yanan 
turuncu

Bir sonraki tedavinin ardından ana 
ünitenin pilini doldurun.

Yavaş yanıp sönen 
turuncu

Bir sonraki tedavi öncesinde ana 
ünitenin pilini doldurun.

F Ağızlık LED göstergesi
Sürekli yanan yeşil İnhalasyon modu (bkz. sayfa 16, 

“7.1. Genel İnhalasyon Kılavuzu”).
Yanıp sönen yeşil Tedavi tamamlandı (bkz. sayfa 16, 

“7.1. Genel İnhalasyon Kılavuzu”).
Sürekli yanan 
turuncu

Çalıştırma hatası:  
Yanlış kullanım. 
Breelib™ hala açık (bkz. sayfa 16, 
“7.1. Genel İnhalasyon Kılavuzu”)

Yanıp sönen 
turuncu

Cihaz hatası: 
Breelib™ kapanır. (bkz. sayfa 16,  
“7.1. Genel İnhalasyon Kılavuzu”)

4.3. İnhalasyon Sistemi
Bu bölümde Breelib™ ürününün işlevselliği ve doğru tedavi 
yöntemi açıklanmaktadır. Breelib™ nefesle harekete geçen bir 
inhalasyon sistemidir. Etkin ilaç tedavisine yönelik hassas ilaç 
dozlaması ve hedeflemesi sağlamak için akışı ve hacmi kontrol 
eder.
Cihaz, hava akış hızını sınırlayan akışa bağlı valf içerir.
Başarılı bir tedavi için orta hızda birkaç kez nefes alıp nefes 
vermelisiniz.
Breelib™ orta hızda nefes alıp vermenizi sağlamak için her 
inhalasyonun arasında 1 saniyeliğine duraklar. 5 dakikadan 
fazla duraklarsanız Breelib™ kapanır. Tedaviyi başarılı bir 
şekilde tamamladıysanız ağızlık LED göstergesi 5 saniyeliğine 
yeşil renkte yanıp söner. Bir tedavinin doğru bir şekilde nasıl 
yapılacağını anlatan adım adım talimatlar için bkz. sayfa 16, 
“7. Tedavi Uygulaması”.

4.3.1. VENTAVIS® Aerosol Üretimi

Nebülizatör ünitesinin alt tarafında yer alan titreşimli 
membran, VENTAVIS® inhalasyon çözeltisinden bir aerosol 
üretir. Hasta nefes alırken Breelib™ yoluyla bu aerosolu içine 
çekecektir.

86887002_01.indd   8 3/21/2019   7:59:15 AM



Packaging Technology Berlin gbkop  Bayer AG
client: GVDE material-no.: 86887002 PZ: 2780A-2 code-no.:  
Reference-Code: 08CN0112 IFU date: 200319
name: LF-BRO-Breelib Inhaler Starter Kit country: TR / - / -
colors: Black / cyan / magenta / yellow
version: 21.03.2019/01 Restricted Document dimension: 210 x 148 mm
 
 
 

 page: 9 

9

5. İLK KULLANImDAN ÖNCE

Hasta Breelib™ ile nefes almazsa aerosol üretimi gerçekleşmez.

Dikkat
Nebülizatör ünitesinin alt 
tarafında yer alan membrana 
dokunmayın veya aşındırıcı 
malzemelerle temizlemeyin. 
Kolayca hasar görebildiği için 
temizleme prosedürü sırasında 
membrana dokunmaktan 
kaçının. Kırılan, deforme olan 
veya ciddi şekilde rengi değişen 
parçaları değiştirin.

4.3.2. İlaç Dozlama Sistemi
Nebülizatör ünitesinde, VENTAVIS® ürününü doğru şekilde 
dozlamak için, doğru miktarda VENTAVIS® ürününün serbest 
bırakılmasını sağlayan bir dozlama sistemi bulunur.
Kapak kapatıldığında, nebülizatör ünitesinin kapağında 
bulunan entegre piston doğru miktarda VENTAVIS® içeriğini valf 
üzerinden nebülizatör ünitesinin alt tarafına iter. Dozlama 
sistemi içinde, kalan ilacı tutan bir mekanizma bulunmaktadır.

5. İlk Kullanımdan Önce 

Uyarı
 RBileşenlerin ilk kullanımı, dış ambalajda yer alan “İlk 
kullanım için son tarih” kısmında belirtilen tarihten sonra 
olmamalıdır.
 RDış ambalajda yer alan “İlk kullanım için son tarih” 
geçtiyse, Breelib™ servis ortağınızla irtibata geçin.

 RBaşlangıç kitinin tüm bileşenlerini açın.
 RKullanmadan önce ana ünitenin pilini tamamen şarj edin. 
Daha ayrıntılı bilgi için bkz. “5.1. Ana ünitenin Şarj Edilmesi”.

5.1. Ana Ünitenin Şarj Edilmesi
Breelib™ ilk kez kullanılmadan önce ana ünitenin pili şarj 
edilmelidir.

Uyarı
 RBaşka bir şarj cihazı kullanmayın. Başka bir Şarj Cihazı veya 
Aksesuarın kullanımı Breelib™ İnhalasyon Sistemine zarar 
verebilir, fazla emisyona veya düşük immüniteye neden 
olabilir.
 RPriz voltajı şarj cihazı spesifikasyonunda belirtilenden 
yüksekse prizi kullanmayın. Seyahat sırasında uygun bir 
güç soket adaptörü kullanın.
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5. İLK KULLANImDAN ÖNCE

Dikkat
 RAna ünite şarj cihazına bağlıyken tedavi uygulayamazsınız.
 RBir tedavi için minimum şarj süresi 10-15 dakikadır.
 RParlak ışıklı ortamlardayken güç LED göstergesine elinizle 
gölge yapın, böylece güç LED göstergesinin yeşil renkte 
yanıp söndüğünü veya parlak bir şekilde yandığını açıkça 
görebilirsiniz.
 RGüç LED göstergesi turuncu olduğunda veya turuncu yanıp 
söndüğünde Breelib™ şarj edilmelidir.

Güç LED göstergesi ile gösterilen beş farklı şarj durumu 
bulunmaktadır: 

Sürekli yanan yeşil Pil tamamen şarj oldu.
Yanıp sönen yeşil Pil şarj oluyor.
Sürekli yanan turuncu Bir sonraki tedavinin 

ardından ana ünitenin pilini 
doldurun.

Yavaş yanıp sönen turuncu Bir sonraki tedavi öncesinde 
ana ünitenin pilini 
doldurun.

Yavaş yanıp sönen turuncu 
ve yavaş yanıp sönen 
turuncu ağızlık

Tedavi bittikten sonra düşük 
pil durumu 2 dakika 
boyunca görünür. Ana 
ünitenin pilini hemen şarj 
edin.

Ana ünitenin pilini doldurmak için aşağıdaki adımları 
uygulayın:

 RBreelib™ ürününü kuru bir yatay yüzeye koyun.
 RKonektörü ana ünitenin soket girişine takın.

 RŞarj cihazını prize takın.
 RGüç LED göstergesi şarj olurken yeşil renkte yanıp sönecektir.
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6. TEDAVIYE HAzIRLIK

 RGüç LED göstergesi sürekli yeşil renkte yandığında pil tam 
şarj olmuştur ve şarj cihazını ana üniteden çıkarmanız 
gerekmektedir.
 RŞarj cihazını prizden çıkarın. 
Breelib™ artık kullanıma hazırdır.

3

 RŞarj cihazını cihazdan ve prizden çıkarın. Şarj cihazı cihaza 
bağlıyken tedavi olamazsınız.
 RBreelib™ artık kullanıma hazırdır.

Tedaviyi hazırlayarak devam edin. Bkz. “6. Tedaviye Hazırlık”.

6. Tedaviye Hazırlık

6.1. Genel Tedavi Kılavuzu 
Doğru Breelib™ kullanımı için bu adımları sırasıyla ve tam 
olarak uygulayın.

Adım Bölüm
 RAna ünitenin şarj edilmesi. Sayfa 9, “5.1. Ana Ünitenin 

Şarj Edilmesi”
 RBreelib™ ürün montajı. Sayfa 12, “6.2. Montaj”
 RNebülizatör ünitesinin 
VENTAVIS® ile 
doldurulması.

Sayfa 13, “6.3. Nebülizatör 
ünitesinin VENTAVIS® ile 
Doldurulması”

 RAna ünitenin AÇIK konuma 
getirilmesi.

Sayfa 14, “6.4. Ana ünitenin 
AÇIK/KAPALI Konuma 
Getirilmesi”

 RTedavi uygulaması. Sayfa 16, “7. Tedavi 
Uygulaması”

 RBreelib™ ürününün 
demonte edilmesi.

Sayfa 20, “8.1. Demonte”

 RHer kullanımın ardından 
bileşenlerin hemen 
durulanması.

Sayfa 21, “8.2.2. Bileşenlerin 
Durulanması”

 RBileşenlerin temizlenmesi 
(haftalık)

Sayfa 20, “8.2.3. Bileşenlerin 
Temizlenmesi (Haftalık)”

 RBileşenlerin dezenfekte 
edilmesi (haftalık).

Sayfa 27, “8.2.5. Bileşenlerin 
Kurulanması”

 RBileşenlerin kurulanması. Sayfa 27, “8.2.5. Bileşenlerin 
Kurulanması”
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6. TEDAVIYE HAzIRLIK

6.2. montaj
Dikkat

 RBreelib™ cihazının her bileşeninin temiz (bkz. sayfa 20, 
“8.2. Temizleme ve Dezenfeksiyon”), kuru ve hasarsız 
olduğundan emin olun. Membranda deformasyon veya 
kırılma olup olmadığını kontrol edin ve varsa derhal 
değiştirin.
 RMontajdan sonra sallandığında parçaların gevşek olduğunu 
düşünüyorsanız, Breelib™ cihazını demonte edip tekrar 
monte edin. Sorun devam ederse Breelib™ servis ortağınızla 
irtibata geçin.

Breelib™ montajı için aşağıdaki adımları uygulayın:
 RAğızlığın arka ucunu ana 
üniteye yerleştirin.

 RAğızlığı aşağı doğru bastırın.

 RAğızlık ana üniteye tamamen 
oturmalıdır.

 RNebülizatör ünitesini ana 
üniteye yerleştirin.

 RAna üniteye takılana kadar 
nebülizatör ünitesine aşağı 
doğru bastırın. 
Kollarının iki taraftan da 
kenetlendiğinden emin olun.

 RTüm bileşenlerin doğru ve sağlam bir şekilde 
bağlandığından emin olun.

Nebülizatör ünitesine VENTAVIS® doldurarak devam edin.Bkz. 
“6.3. Nebülizatör Ünitesinin VENTAVIS® ile Doldurulması”.
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6. TEDAVIYE HAzIRLIK

6.3. Nebülizatör Ünitesinin VENTAVIS® ile Doldurulması

Uyarı
 RHer tedavi için yeni bir VENTAVIS® ampulü kullanın. Her 
zaman, ampulün tüm içeriğini dozlama sistemine aktarın.
 RNebülizatör ünitesini doldurduktan ve kapağı kapattıktan 
sonra daha fazla VENTAVIS® enjekte etmeyin.
 RNebülizatör ünitesini doldurduktan sonra her tedavinin 
sonuna kadar kapağı kapalı tutun. 
Tedavi sırasında kapağın yeniden açılması/kapatılması 
halinde ilaç dozlama sistemi bozulabilir.
 RBreelib™ ürününü dolu halde saklamayın veya nakletmeyin.

Dikkat
 RNebülizatör ünitesini doldurmadan önce, ana ünitenin şarj 
cihazına bağlı olmadığından emin olun.
 RNebülizatör ünitesine VENTAVIS® doldurmadan önce 
Breelib™ ürününü monte edin (bkz. sayfa 12, 
“6.2. Montaj”).

Nebülizatör ünitesini VENTAVIS® ile doldurmak için tek 
kullanımlık bir pipete ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki adımları 
uygulayın:

 RCam ampulü açın.

 RBir tek kullanımlık pipeti 
VENTAVIS® ile doldurun.
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6. TEDAVIYE HAzIRLIK

 RVENTAVIS® içeriğinin 
tamamını pipeti kullanarak 
ilaç dozlama sisteminin 
ortasına aktarın.

 RNebülizatör ünitesinin 
kapağını dikkatle kapatın. 
Doğru miktarda inhalasyon 
çözeltisi nebülizatör ünitesine 
otomatik olarak itilecektir.

Breelib™ artık doludur. Breelib™ ürününü açarak ve inhalasyon 
prosedürünü başlatarak hemen devam edin. Ana ünitenin 
açılması konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 14, 
“6.4. Ana Ünitenin AÇIK/KAPALI Konuma Getirilmesi”.

6.4. Ana Ünitenin AçIK/KAPALI Konuma Getirilmesi
Breelib™ şarj cihazına bağlıysa, çıkarın. Nebülizatör ünitesinin 
VENTAVIS® ile dolu olduğundan emin olun.

Dikkat
 RAna üniteyi yanlışlıkla kapatmayın. Ana ünite yanlışlıkla 
kapatılırsa AÇ/KAPA düğmesine tekrar basın.
 RAna ünite tekrar açılamazsa ve nebülizatör ünitesi doluysa, 
inhalasyon çözeltisini atın ve nebülizatör ünitesini 
durulayın (bkz. sayfa 21, “8.2.2. Bileşenlerin 
Durulanması”).
 RGüç LED göstergesi turuncu renkte yanıyorsa veya turuncu 
yanıp sönüyorsa, bir sonraki tedavinin ardından ana 
ünitenin pilini şarj edin. Ayrıntılar için bkz. sayfa 9, 
“5.1 Ana Ünitenin Şarj Edilmesi”.
 ROtomatik test sırasında içinize çekmeyin.
 ROtomatik test başarısız olursa, ağızlık turuncu yanıp 
sönecek ve bir sinyal sesi (“bip sesi”) gelecektir. Breelib™ 
kapanacaktır. Bkz. sayfa 30, “10.1. Hata Mesajları”.
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6. TEDAVIYE HAzIRLIK

Ana üniteyi AÇIK konuma getirmek için aşağıdaki adımları 
uygulayın:

 RAÇMA/KAPAMA düğmesine basın.

 ROtomatik testin başlamasını bekleyin. 
Otomatik test sırasında tüm LED göstergeleri ve ağızlık 
yanar.

 ROtomatik test yalnızca güç LED göstergesi yandığında 
tamamlanır. Otomatik testin sonunda Breelib™ iki kez tık sesi 
çıkarır.

3

Breelib™ AÇIK konumdadır. Artık tedavi uygulayabilirsiniz. 
Devam etmek için sayfa 16'da yer alan “7. Tedavi 
Uygulaması” bölümünü okuyabilirsiniz.
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7. TEDAVI UYGULAmASI

7. Tedavi Uygulaması
Breelib™ ile tam tedavi seansı aşağıdakilerden oluşur:

 Rİnhalasyon sisteminin hazırlanması,
 Rİnhalasyon,
 RTedavi sonu işareti.

Doğru nefes alıp vermeye ilişkin ayrıntılı açıklama için bkz. 
“7.1. Genel İnhalasyon Kılavuzu”.

7.1. Genel İnhalasyon Kılavuzu
Dikkat

 Rİnhalasyon sırasında burnunuzdan ayrıca nefes almayın. 
Gerekirse bir burun mandalı kullanın.
 Rİnhalasyon sırasında ağızlığı dilinizle bloke etmeyin.
 RBaşarılı bir tedavi için ve inhalasyon çözeltisi atığından 
kaçınmak için yavaş nefes alıp verin.
 RÇok güçlü inhalasyon, Breelib™ ürününün hava akışını 
azaltmasına neden olur.

 RTedavi olmadan önce ana ünite açılmalı ve otomatik test 
tamamlanmalıdır (güç LED göstergesi yeşil).
 Rİnhalasyon öncesinde pili kontrol edin. Pil durumu hakkında 
daha ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 9, “5.1 Ana Ünitenin 
Şarj Edilmesi”

 RTedavi sırasında Breelib™ 
yatay tutulmalıdır. Breelib™ 
cihazını başka bir açıda 
tutmak performansı 
düşürebilir. 15° eğime izin 
verilir.
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7. TEDAVI UYGULAmASI

 RAğızlık LED göstergesini net bir şekilde görmek için 
doğrudan güneş ışığından kaçının.
 RAÇMA/KAPAMA düğmesine yanlışlıkla basmaktan kaçının.
 RAğzınızdan nefes alın ve ağzınızdan ve burnunuzdan nefes 
verin.

7.2. İnhalasyon Geri Bildirimi
İnhalasyon sırasında ağızlık LED göstergesi inhalasyon hızını 
gösterir. Yeşil ağızlık LED göstergesi tam parlaklıkta olduğunda 
optimum inhalasyon hızına ulaşılmıştır. Ağızlık LED 
göstergesinin düşük parlaklıkta yanması, optimum inhalasyon 
hızının altında veya üstünde (çok yavaş veya çok hızlı) 
olunduğunu gösterir.
Aşağıdaki resimler inhalasyon geri bildiriminin dört olası 
durumunu tarif eder:
Yeşil ağızlık LED göstergesinin 
parlaklığı düşükse, bu durum 
inhalasyon hızının çok yavaş 
olduğunu gösterir.

 RYeşil LED tam parlaklığa 
ulaşana kadar inhalasyon 
hızınızı artırın

Yeşil ağızlık LED göstergesinin 
tam parlak olması, inhalasyon 
hızınızın doğru olduğunu 
gösterir.

Daha hızlı inhalasyonda, yeşil 
ağızlık LED göstergesinin az 
parlak olması fazla hızlı nefes 
aldığınızı gösterir.

 RYeşil LED tam parlaklığa 
ulaşana kadar inhalasyon 
hızınızı düşürün

Ağızlık LED göstergesi turuncu 
renkte yanıyorsa çok hızlı nefes 
alıyorsunuz demektir.

 RYeşil LED tam parlaklığa 
ulaşana kadar inhalasyona 
daha düşük hızda devam edin
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7. TEDAVI UYGULAmASI

Artık inhalasyona hazırsınız. Nefes alarak devam edin. Bkz. 
sayfa 18, “7.3. İnhalasyon”.

7.3. İnhalasyon
İnhalasyona başlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 RRahat ve dik bir pozisyonda 
oturun.
 RAğızlığı dişlerinizin arasına 
yerleştirin.

 RAğızlığı dudaklarınızla 
tamamen sarın.

 RAğızlıktan nefes alın. Hava kanalı açılır ve bir tık sesi 
duyulur.
 R3 saniye boyunca nefes almaya devam edin. 
Nefes alırken, doğru inhalasyon hızını sağlamak için ağızlık 
LED göstergesini izleyin.
 RHava kanalı 3 saniye sonra otomatik olarak kapanır. İkinci 
bir tık sesi duyulur.
 RCihazı çıkarın ve ağzınızdan 
veya burnunuzdan normal bir 
şekilde nefes verin.

86887002_01.indd   18 3/21/2019   7:59:17 AM



Packaging Technology Berlin gbkop  Bayer AG
client: GVDE material-no.: 86887002 PZ: 2780A-2 code-no.:  
Reference-Code: 08CN0112 IFU date: 200319
name: LF-BRO-Breelib Inhaler Starter Kit country: TR / - / -
colors: Black / cyan / magenta / yellow
version: 21.03.2019/01 Restricted Document dimension: 210 x 148 mm
 
 
 

 page: 19 

19

7. TEDAVI UYGULAmASI

 RAğızlık LED göstergesinin 5 saniye boyunca yanıp sönmesiyle 
Breelib™ tedavinin sona erdiğini gösterene kadar nefes alıp 
vermeye devam edin. Tedavinin sonunda Breelib™ otomatik 
olarak kapanır.

Gerekirse nefesleriniz arasında duraklayabilirsiniz. Breelib™ 
5 dakika boyunca aktif olarak kalır ve bu süre boyunca 
herhangi bir anda inhalasyona devam edebilirsiniz. Nefesler 
arasında 5 dakikadan uzun süre duraklamamaya çalışın. 
Breelib™ kapanırsa, inhalasyon seansına devam etmek için 
AÇMA/KAPAMA düğmesine basın.

Dikkat
 RHer kullanımın ardından 5 dakika içinde Breelib™ 
bileşenlerini demonte edin ve temizleyin. Bu işlem bir 
sonraki tedavide tam işlevsellik sağlar.

Breelib™ cihazını temizlemek için demonte etmeniz gerekir. 
Demonte işlemiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için sayfa 20'de 
yer alan “8.1. Demonte” bölümü ile devam edebilirsiniz.

7.4. Her Tedavi Sonrası Otomatik Kablosuz Bağlantı
Bu bölüm her tedavinin ardından yapılan otomatik kablosuz 
bağlantıyı tarif eder. Kablosuz bağlantı gerekli değilse, 
sayfa 20'de yer alan “8.1. Demonte” bölümüyle devam 
edebilirsiniz. Kablosuz bağlantı hakkında daha ayrıntılı bilgi 
için bkz. sayfa 29, “9. Kablosuz Bağlantı Üzerinden Başlangıç 
Eşleştirmesi”.
Breelib™ uyumlu bir kablosuz bağlantı cihazıyla halihazırda 
eşleştirildiyse, cihaz tedavi sonunu gösterdiğinde (yeşil ağızlık 

LED göstergesi 5 saniye yanıp söndüğünde) kablosuz bağlantı 
başlar.
İstediğiniz eşleşme cihazının yakında olduğundan ve kablosuz 
bağlantısının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. Kablosuz 
bağlantı LED göstergesi bağlantı durumunu gösterir (bkz. 
sayfa 29, “9. Kablosuz Bağlantı Üzerinden Başlangıç 
Eşleştirmesi”).
Otomatik kablosuz bağlantı sırasında, ağızlığı ve nebülizatör 
ünitesini temizlemek için cihazı demonte edebilirsiniz (bkz. 
sayfa 20, “8.1. Demonte”). Demonte etmek kablosuz 
bağlantıyı etkilemez. Kablosuz veri transferi tamamlandıktan 
sonra Breelib™ otomatik olarak kapanır.
Manuel kablosuz bağlantı gerekliyse, sayfa 29'da yer alan 
“9. Kablosuz Bağlantı Üzerinden Başlangıç Eşleştirmesi” 
bölümünde tarif edilen adımların aynısını uygulayın.
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8. Bakım

8.1. Demonte
Temizleme ve saklama için Breelib™ parçalarının demonte 
edilmesi gerekir.

Dikkat
 RAna üniteyi açmayın veya demonte etmeyin. Bu işlem, 
garanti kapsamında yer almayan hasara eden olabilir.
 RNebülizatör ünitesini demonte etmeyin. 
Demonte etmek dozlama hassasiyetini etkileyebilir.

Breelib™ bileşenlerini demonte etmek için aşağıdaki adımları 
uygulayın:

 RNebülizatör ünitesini ana 
üniteden çıkarın.

 RAğızlığı ana üniteden çıkarın.

 RAna üniteyi kuru ve temiz bir yere koyun.

Demonte ettikten sonra temizleme prosedürüyle devam edin. 
Bkz. “8.2. Temizleme ve Dezenfeksiyon”.

8.2. Temizleme ve Dezenfeksiyon

8.2.1. Genel Temizleme Kılavuzu
Temizleme kılavuzu yalnızca nebülizatör ünitesinin ve ağızlığın 
temizliğiyle ilgilidir. Temizleme prosedürü şunları içerir:

 RHer kullanımın ardından durulama
 REn az haftada bir temizleme
 RHaftada bir dezenfeksiyon

Temizleme prosedürü
Her kullanımın 

ardından
Haftada bir

Durulama -

Temizlik -

Dezenfeksiyon -
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Yeterince kurumalarını ve bir sonraki tedaviye hazır olmalarını 
sağlamak için bileşenlerin açıkta kurutulması önerilir. 
Kontamine Breelib™ kaynaklı sağlık risklerinin önüne geçmek 
için aşağıdaki hijyen kurallarına uyulması esastır:

Uyarı
 RBurada tarif edilenler dışında hiçbir temizleme veya 
dezenfeksiyon yöntemi kullanmayın.
 RMusluk suyu kullanmayın. Herhangi bir kireçlenme,  
nebülizatör ünitesine zarar verebilir ve ünitenin yaşam 
ömrünü azaltabilir. Yalnızca damıtılmış su kullanın.
 RTemizleme ve dezenfeksiyonun ardından yeterli şekilde 
kurutun. Yoğuşma veya kalan nem, mikropların gelişme 
riskini artırır.
 RBreelib™ parçalarını düzenli aralıklarla kapsamlı bir şekilde 
kontrol edin ve bozuk parçaları değiştirin.
 ROtomatik bulaşık makinesi ya da dezenfektör kullanmayın.

Dikkat
 RDezenfeksiyon öncesinde nebülizatör ünitesini ve ağızlığı 
temizleyin. Bkz. sayfa 24, “8.2.3. Bileşenlerin 
Temizlenmesi (Haftalık)”.
 RYalnızca bu bölümde tarif edilen prosedürlere göre 
temizlenmiş bir ağızlık ve nebülizatör ünitesi kullanın.
 RBreelib™ birkaç gün kullanılmadıysa, kullanım öncesinde 
hem nebülizatör ünitesi hem de ağızlık temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir.

 RNebülizatör ünitesini ve ağızlığı yalnızca bir aylığına 
kullanın.
 RAna üniteyi ıslatmamaya dikkat edin. Ana üniteye su 
kaçması performansını ciddi şekilde etkileyebilir.

Breelib™ cihazının temizlenmesi, dezenfekte edilmesi ve 
kurutulması konusunda ayrıntılı bilgi için ilerleyen sayfalardaki 
ilgili bölümlere bakabilirsiniz.

8.2.2. Bileşenleri Durulamak
Her tedavinin ardından, demonte edilen ağızlığı ve nebülizatör 
ünitesini derhal damıtılmış suyla durulayın.

Uyarı
 RArtan inhalasyon çözeltisini tekrar kullanmayın. Tüm artan 
inhalasyon çözeltisini güvenli bir şekilde atın.

 RArtan inhalasyon çözeltisini atmak için nebülizatör 
ünitesinin kapağını açın ve hafifçe sallayın.
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Uyarı

 RMusluk suyu kullanmayın. 
Herhangi bir kireçlenme, 
nebülizatör ünitesine zarar 
verebilir ve ünitenin yaşam 
ömrünü azaltabilir. Yalnızca 
damıtılmış su kullanın.

Nebülizatör ünitesini durulamak için en az 100 mL damıtılmış 
su kullanın. Aşağıdaki adımları uygulayın:

 RKapağı damıtılmış suyla durulayın.

 Rİlaç dozlama sistemini damıtılmış suyla durulayın.

 Rİlaç dozlama sisteminin altındaki alanı damıtılmış suyla 
iyice durulayın
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8. BAKIm

Dikkat
 RNebülizatör ünitesinin alt 
tarafında yer alan 
membrana dokunmayın 
veya aşındırıcı 
malzemelerle 
temizlemeyin. Kolayca 
hasar görebildiği için, 
temizleme prosedürü 
sırasında membrana 
dokunmaktan kaçının.

 RMembranı damıtılmış suyla durulayın.

Ağızlığı durulayarak devam edin. En az 100 mL damıtılmış su 
kullanın ve aşağıdaki adımları izleyin:

 RAğızlığın içini damıtılmış suyla durulayın.

 RAğızlığın dışını damıtılmış suyla durulayın.

1

2
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 RHavada kurutmak için ağızlığı ve nebülizatör ünitesini temiz, 
kuru ve tüy bırakmayan bir kağıt havlu üzerine koyun.

Bileşenleri artık duruladınız. Gerekirse haftalık temizlikle devam 
edin. Bkz. “8.2.3. Bileşenlerin Temizlenmesi (Haftalık)”.
Breelib™ cihazını bir sonraki tedaviye kadar saklamak isterseniz 
saklama ve taşıma bölümü (sayfa 28, “8.3. Saklama ve 
Taşıma”) ile devam edebilirsiniz.

8.2.3. Bileşenlerin Temizlenmesi (Haftalık)
Breelib™ bileşenleri en az haftada bir temizlenmelidir.

Uyarı
 RCilt bakım katkı maddeleri olan (örneğin balsam) veya 
dezenfektan özellikleri olan bir bulaşık deterjanı 
kullanmayın.
 RBu tür bulaşık deterjanlarının kullanılması Breelib™ 
ürününde ciddi hasara veya sağlık tehlikelerine neden 
olabilir.
 RKullanımı yasak malzemeler arasında şunlar 
bulunmaktadır: dezenfektan içeren bulaşık deterjanları, cilt 
bakım katkı maddeleri içeren deterjanlar, bulaşık makinesi 
deterjanları, asitler, organik çözücüler, oksidan ajanlar.
 RStandart bulaşık deterjanı kullanın (elle yıkama için, pH 
değeri 6 ila 8 arasında).

Uyarı

 RMusluk suyu kullanmayın. 
Kalsifikasyon, nebülizatör 
ünitesine zarar verebilir ve 
ünitenin yaşam ömrünü 
azaltabilir. Yalnızca 
damıtılmış su kullanın.

Ana üniteyi temizlemek için gövdesini nemli bir kumaşla veya 
bir dezenfektan mendille silin.
Ağızlığı ve nebülizatör ünitesini temizlemek için aşağıdaki 
adımları uygulayın:

 RTemiz bir kabı damıtılmış suyla doldurun (oda sıcaklığında).
 RDamıtılmış suya standart bulaşık deterjanı ilave edin. 
Bulaşık deterjanı üreticisinin talimatlarını uygulayın.
 RNebülizatör ünitesini ve ağızlığı temizleme çözeltisinin içine 
yerleştirin. 
Bileşenler çözeltinin içine tamamen batırılmalıdır.
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5 dak

 Rİlaç dozlama sistemini temizlemek için çözeltinin tamamen 
içindeyken menteşeli kapağı iki kez açıp kapatın.
 RMenteşeli kapağın açık olduğundan emin olun.
 RBileşenleri temizleme çözeltisinde en az 5 dakika bırakın ve 
hafifçe çalkalayın. 
Gerekirse yumuşak ve temiz bir bezle dikkatli bir şekilde 
silerek yardım edin.
 RBileşenleri kaptan alın.
 RNebülizatör ünitesini ve ağızlığı en az 100 mL damıtılmış 
suyla durulayın.

Ağızlığın ve ilaç dozlama sistemi dahil, nebülizatör ünitesinin 
içinin iyice durulandığından emin olun.
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Size ait olan Breelib™ ürününün ağızlığını ve nebülizatör 
ünitesini temizledikten sonra dezenfekte edin. Bkz. 
“8.2.4. Bileşenlerin Dezenfekte Edilmesi (Haftalık)”.

8.2.4. Bileşenlerin Dezenfekte Edilmesi (Haftalık)
Dikkat 

 RDezenfeksiyon öncesinde nebülizatör ünitesini ve ağızlığı 
temizleyin (bkz. sayfa 24, “8.2.3. Bileşenlerin 
Temizlenmesi (Haftalık)”).
 RBurada tarif edilenler dışında dezenfeksiyon yöntemleri 
kullanmayın.
 RNebülizatör ünitesini haftada birden daha sık dezenfekte 
etmeyin. Daha sık dezenfekte etmek nebülizatör ünitesine 
hasar verebilir.

Ağızlığı ve nebülizatör ünitesini dezenfekte etmek için aşağıdaki 
adımları uygulayın:

 RBir tencereyi damıtılmış suyla doldurun.
 RNebülizatör ünitesini ve ağızlığı tencerenin içine yerleştirin.  
Bileşenler çözeltinin içine tamamen batırılmalıdır.
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 RTencereyi ocağa koyun.
 RIsıyı açın. 
 RNebülizatör ünitesini ve ağızlığı içeren damıtılmış suyu 
10 dakika kaynatın.

10 dak

3

 RIsıyı kapatın.

Uyarı
 RSıcak bileşenlere veya kaynayan suya dokunmayın.  
Bunu yapmanız ciddi yanıklara neden olabilir.

 RTencereyi ısıya dayanıklı bir yüzeyin üzerine koyun.
 RBileşenleri tencereden almak için maşa kullanın.
 RSıcak bileşenleri temiz, kuru ve tüy bırakmayan bir kağıt 
havlu üzerine yerleştirin.

 RBileşenleri 10 dakika soğutun.
Dezenfekte etme prosedürü tamamlanmıştır. Bileşenleri 
dezenfekte ettikten sonra kurulama ile devam edin. 
Bkz. “8.2.5. Bileşenlerin Kurulanması”.

8.2.5. Bileşenlerin Kurulanması
Nebülizatör ünitesini ve ağızlığı kurulamak için aşağıdaki 
adımları uygulayın:

 RKalan suyu çıkarmak için 
ağızlığı ve nebülizatör 
ünitesini hafifçe sallayın.

 RKalan suyu çıkarmak için 
ağızlığın ön tarafını temiz, 
kuru ve tüy bırakmayan bir 
kağıt havlunun üzerine 
dikkatli bir şekilde hafifçe 
vurun.
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 RFiltreden kalan suyu çıkarmak 
için ağızlığın arka tarafını 
temiz, kuru ve tüy bırakmayan 
bir kağıt havlunun üzerine 
dikkatli bir şekilde bastırın.

 Rİlaç dozlama sisteminin 
kapağını açın.

 RAğızlığı ve nebülizatör 
ünitesini temiz, kuru ve tüy 
bırakmayan bir kağıt havlu 
üzerine koyun.
 RBileşenleri mümkünse bir gece kurumaya bırakın.

Breelib™ artık bir sonraki tedaviye veya saklama ve taşımaya 
hazırdır. Breelib™ cihazının saklanması veya taşınması 
konusunda daha ayrıntılı bilgi için “8.3. Saklama ve Taşıma” 
bölümünü okuyabilirsiniz.

8.3. Saklama ve Taşıma
Saklamadan önce Breelib™ cihazının durulanması veya 
temizlenmesi gerekir (sayfa 20, “8.2. Temizleme ve 
Dezenfeksiyon”).

Saklama ve taşıma için aşağıdaki kuralları uygulayın:
 RAna üniteyi, ağızlığı ve nebülizatör ünitesini taşıma 
kutusunda saklayın ve taşıyın.
 Rİçinde bileşenler olan taşıma kutusunu kuru ve tozsuz bir 
ortamda saklayın.
 Rİçinde bileşenler olan taşıma kutusunu doğrudan güneş ışığı 
altında saklamayın.
 RParçaları, sayfa 36'da “11.6. Saklama ve Taşıma Ortam 
Koşulları” bölümünde belirtilen sıcaklık aralığında saklayın 
ve taşıyın.
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9. KABLOSUz BAğLANTI ÜzERINDEN BAŞLANGIç EŞLEŞTIRmESI

8.3.1. Taşıma Kutusu
Taşımak istemeniz halinde, sunulan Breelib™ taşıma kutusunu 
kullanın. Taşıma kutusunda nebülizatör ünitesi, ana ünite ve 
ağızlık için yer bulunmaktadır. Bileşenler, aşağıdaki grafikte 
taşıma kutusu içinde gösterilmektedir:

Taşıma kutusu ayrıca kullanım öncesinde bileşenleri monte 
etmek ve nebülizatör ünitesini doldurmak için bir yüzey olarak 
kullanılabilir.

9.  Kablosuz Bağlantı Üzerinden Başlangıç 
Eşleştirmesi

Dikkat
 RBreelib™ ortak bir cihaza bağlıyken tedavi 
uygulayamazsınız.

Size ait Breelib™ ürününü başlangıçta ortak bir cihazla 
eşleştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 RKablosuz Bağlantı LED göstergesi yanıp sönmeye başlayana 
kadar AÇMA/KAPAMA düğmesini basılı tutun. İstediğiniz 
ortak cihazın yakında olduğundan ve kablosuz bağlantısının 
etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Kablosuz Bağlantı LED göstergesinin gösterdiği üç kablosuz 
bağlantı durumu bulunmaktadır:

Kablosuz Bağlantı LED 
göstergesi mavi renkte 
yavaşça yanıp söner ve 
ağızlık turuncu renkte 
sürekli yanar.

Bir ortak cihaza eşleştirme 
devam ediyor.

Kablosuz Bağlantı LED 
göstergesi sürekli mavi 
yanar.

Bağlantı başarılı bir şekilde 
sağlandı.

Kablosuz Bağlantı LED 
göstergesi mavi renkte hızlı 
bir şekilde yanıp söner ve 
ağızlık turuncu renkte 
sürekli yanar.

Bağlantı başarısız oldu, 
cihaz KAPALI konuma geçer. 
Bkz. sayfa 30, “10.1. Hata 
Mesajları”.
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10. SORUN GIDERmE

Size ait olan Breelib™ ürününü ortak bir cihazla başarılı bir 
şekilde eşleştirdikten sonra, bağlantı her tedavinin ardından 
otomatik bir şekilde başlatılır. Otomatik kablosuz bağlantı 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 19, “7.4. Her Tedavi 
Sonrası Otomatik Kablosuz Bağlantı”.
 

10. Sorun Giderme

10.1. Hata mesajları
Hata Nedeni ve çözümü
Başlatma Öncesinde
Güç düğmesine basıldığında 
ağızlık LED göstergesi turuncu 
renkte yanıp sönüyor.

Şarj sırasında tedavi mümkün 
değildir.

 RNefes almadan önce şarj 
cihazını ana üniteden 
çıkarın.

Breelib™ açılmıyor. Hiçbir LED 
yanmıyor.

Pil bitmiş.
 RBir tedavi 
gerçekleştirmeden önce ana 
üniteyi şarj edin (bkz. sayfa 
9, “5.1. Ana ünitenin 
Şarj Edilmesi”).

Başlatma Sırasında
Güç düğmesine basıldıktan 
sonra ağızlık LED göstergesi 
turuncu renkte yanıp sönüyor 
ve akustik ses sinyali (“bip 
sesi”) geliyor. Cihaz kapanıyor.

 RNebülizatör ünitesinin ve 
ağızlığın ana üniteye 
düzgün bir şekilde 
takıldığını kontrol edin 
(bkz. sayfa 12, 
“6.2. Montaj”) ve ana 
üniteyi tekrar başlatın.
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Hata Nedeni ve çözümü
 RNebülizatör ünitesi doğru 
doldurulmamış (bkz. 
sayfa 13, 
“6.3. Nebülizatör Ünitesinin 
VENTAVIS® ile 
Doldurulması”).
 RNebülizatör ünitesinin 
membranının hasarlı olup 
olmadığını kontrol edin. 
Gerekirse nebülizatör 
ünitesini değiştirin.
 RBileşenlerin yeterince kuru 
olduğundan emin olun 
(bkz. sayfa 27, 
8.2.5 “Bileşenlerin 
Kurulanması”).
 RCihazın izin verilen sıcaklık 
aralığında kullanıldığından 
emin olun (bkz. sayfa 36, 
“11.5 Ortam Kullanım 
Koşulları”). 
Sıcak ve soğuk koşullar 
arasında geçiş yapınca 
cihazın ortama alışması 
için birkaç dakika bekleyin.

Hata Nedeni ve çözümü
Breelib™ açılmıyor. AÇMA/
KAPAMA düğmesine 
basıldığında ağızlık LED 
göstergesi turuncu renkte 
yanıp sönüyor.

Çok düşük pil seviyesi.
 RBir tedavi 
gerçekleştirmeden önce ana 
üniteyi şarj edin (bkz. sayfa 
9, “5.1. Ana ünitenin 
Şarj Edilmesi”).

Tedavi Sırasında
Cihaz KAPALI konuma geçiyor 
ve güç LED göstergesi yanıp 
sönüyor.

Şarj sırasında tedavi mümkün 
değildir.

 RŞarj cihazını ana üniteden 
çıkarın ve cihazı tekrar açın. 
Tedaviye devam edin. 

Ağızlık LED göstergesi turuncu 
renkte yanıp sönüyor, ancak 
cihaz KAPALI konuma 
geçmiyor
İnhalasyon sırasında ağızlık 
tıkanıkmış gibi hissediyorum.

Nebülizatörün doğru 
bağlandığını kontrol edin.

 RTedaviye devam edin. 

 RAyrıntılı inhalasyon 
talimatlarına 
uyduğunuzdan emin olun 
(bkz. sayfa 16, 
“7.1. Genel İnhalasyon 
Kılavuzu”).
 RAğızlığın yeterince kuru 
olduğundan emin olun 
(bkz. sayfa 27, 8.2.5 
“Bileşenlerin Kurulanması”).
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10. SORUN GIDERmE

Hata Nedeni ve çözümü
 RAna ünitenin arka ucundaki 
hava girişini bloke 
etmediğinizden emin olun.

Ağızlık LED göstergesi 
inhalasyon sırasında turuncu 
renkte yanıyor.

 RÇok hızlı nefes alırsanız 
inhalasyon sırasında 
turuncu ağızlık LED 
göstergesi yanıp söner (bkz. 
sayfa 17, “7.2 İnhalasyon 
Geri Bildirimi”).

Tedaviden Sonra
Ağızlık LED göstergesi turuncu 
renkte yanıyor ve güç LED 
göstergesi turuncu renkte 
yanıp sönüyor.

 RSonraki tedaviden önce ana 
üniteyi şarj edin.

Cihazı şarj cihazına takar 
takmaz cihaz kapanır ve 
otomatik olarak şarj etmeye 
başlar.

İnhalasyon süresi çok uzun. Nebülizatör kafasının fiziksel 
olarak hasarlı olup olmadığını 
kontrol edin (örneğin hasarlı, 
deforme olmuş veya ciddi 
şekilde rengi değişmiş 
parçalar). Durum buysa 
nebülizatör kafasını derhal 
değiştirin.

Hata Nedeni ve çözümü
Şarj işlemi
Şarj işlemi başlamıyor. Aşağıdaki şarj etme 

talimatlarının uygulanması 
rica olunur (bkz. Sayfa 9, 
“5.1 Ana ünitenin Şarj 
Edilmesi”).

 RCihazın izin verilen sıcaklık 
aralığında olan bir ortamda 
kullanıldığından emin olun 
(bkz. sayfa 36, 
“11.5 Ortam Kullanım 
Koşulları”). Sıcak ve soğuk 
koşullar arasında geçiş 
yapınca cihazın ortama 
alışması için birkaç dakika 
bekleyin.

Kablosuz İletişim
Kablosuz bağlantı LED 
göstergesi hızlı bir şekilde 
yanıp sönüyor ve ağızlık LED 
göstergesi turuncu yanıyor. 
Cihaz kapanıyor.

Kablosuz bağlantı başarısız: 
Kablosuz veri aktarımını 
tekrarlamak için bkz. 
sayfa 29, “9. Kablosuz 
Bağlantı Üzerinden Başlangıç 
Eşleştirmesi”.
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10. SORUN GIDERmE

Hata Nedeni ve çözümü
Radyo Frekansı
Breelib™ beklenen şekilde 
tepki vermiyor.

Etrafta RF (radyo frekansı) 
iletişim cihazları olabilir. 
Taşınabilir veya mobil RF 
iletişim cihazlarına olan 
mesafeyi artırın.

Bu eylemlerin hepsinin etkisiz olması halinde cihazı resetleyin 
(bkz. bölüm 10.2.) ve gerekirse servis ortağınızla irtibata geçin.
Bu talimatları uygulamanıza rağmen hata hala devam 
ediyorsa, yardım için Breelib™ servis ortağınızla veya reçete 
eden hekiminizle irtibata geçin.

10.2. Donanımın Resetlenmesi
Ana ünite bazı durumlarda AÇMA/KAPAMA düğmesine yanıt 
vermez. Bu durumda bir donanım resetlemesi gerekebilir. Ana 
ünitenin şarj edilmiş olduğundan emin olun. Pil boşsa reset 
çalışmaz.
Donamını resetlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 RAÇMA/KAPAMA düğmesine ve reset düğmesine aynı anda 
basın. Reset düğmesine basmak için bir kalem kullanın.

 RDüğmeleri bırakın. 
Ağızlık LED göstergesi kısa aralıklarla yeşil renkte yanıp 
sönmeye başladığında resetleme işlemi tamamlanmıştır.
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11. TEKNIK VERILER

11. Teknik Veriler

11.1. Genel
Breelib™
Dolum Hacmi 1,0 mL
İnhalasyon Akışı 15 L/dak
Ağırlık 128 g
Boyutlar (GxYxD) 154 x 55 x 51 mm
Elektrik Koruma Sınıfı II Tip BF
Giriş Koruma  
İşaretleme  
(IP Sınıfı)

IP21 
Katı parçacık koruması:  
Parmak veya 12.5 mm'den büyük 
benzer nesneler Sıvı giriş 
koruması: Damlayan suya karşı 
koruma 

Şarj aralığı Haftalık
FCC ID QOQWT12
Şarj cihazı
Üretici FRIWO
Tip PP3 

MPP6
Model 153402 (FW7600/05)  

FW7650/05 (MPP6)
Güç Girişi 100 - 240 V / 50 – 60 Hz
Güç Çıkışı 5 VDC / 900 - 1000 mA

Şarj Cihazı (Alternatif)
Üretici: UE Electronics 
Tip: UES06WV  

UES06WNCP 
Model: UES06WV-050100SPA 

UES06WNCP-050100SPA 
Güç Girişi: 100 - 240 V / 50 – 60 Hz
Güç Çıkışı: 5 VDC / 1000 mA
Şarj Cihazı (Alternatif)
Üretici: XP Power LLC
Tip: VER05  

VEL05
Model: VER05US050-UB  

VEL05US050-EU-UB
Güç Girişi: 100 - 240 V / 50 – 60 Hz
Güç Çıkışı: 5 VDC / 900 - 1000 mA
İç Pil
Tip İkincil Pil
Kimya Lityum Polimer Pil
Kapasite (tipik) 1350 mAh
Döngü Ömrü ≥ 500 

86887002_01.indd   34 3/21/2019   7:59:20 AM



Packaging Technology Berlin gbkop  Bayer AG
client: GVDE material-no.: 86887002 PZ: 2780A-2 code-no.:  
Reference-Code: 08CN0112 IFU date: 200319
name: LF-BRO-Breelib Inhaler Starter Kit country: TR / - / -
colors: Black / cyan / magenta / yellow
version: 21.03.2019/01 Restricted Document dimension: 210 x 148 mm
 
 
 

 page: 35 

35

11. TEKNIK VERILER

11.2. Aerosol Özellikleri
Breelib™ cihazının parçacık büyüklüğü ve çıkış hızı, 
“EN 13544:2007 Solunum terapisi ekipmanı – Bölüm 1: 
Nebülize eden sistemler ve bileşenleri” kısmında tarif edilen test 
yöntemlerine göre ölçülmüştür.

Aerosol Çıkış Hızı1 0,3-1,2 mL/dak
İlaç Taşıma Hızı1 300,1 ± 13,4 μL
MMAD² (Kütle Medyan Aerodinamik Çap) 4,62 ± 0,31
GSD2 (Geometrik Standart Sapma) 2,08 ± 0,49

1 Dolum: Sodyum florür çözeltisi %1,0,  
Akış hızı: 12 L/dak

2 Dolum: Sodyum florür çözeltisi %2,5,  
Akış hızı: 15 L/dak

Aşağıdaki grafik parçacık büyüklüğü dağılımı eğrisini 
göstermektedir. Üst aerodinamik çapa [μm] karşı kümülatif 
kütle [%] gösterilmektedir.

 0,98 1,36 2,08 3,30 5,39 8,81 14,10

[µm]

100

80

60

40

20

0

[%]

11.3. Aksesuarlar ve Yedek Parçalar
Breelib™ aylık kit.
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11. TEKNIK VERILER

11.4. Servis Ömrü
Breelib™ tekrar kullanıma uygun tasarlanmıştır. Bileşenlerin 
servis ömrü aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Bileşen Servis ömrü
Ana ünite 1. kullanımın ardından 2 yıl
Nebülizatör ünitesi ve ağızlık 1. kullanımın ardından 1 ay

Tam cihaz işlevselliğini temin etmek için servis ömrünün 
sonunda değiştirilmesi önerilir. Görünür hasar veya tedavi 
başına fark edilir düzeyde daha uzun bir nebülizasyon süresi 
olması durumunda, nebülizatör ünitesi derhal değiştirilmelidir.

11.5. Ortam Kullanım Koşulları
Aşağıdaki tablo, Breelib™ kullanımı için gerekli ortam 
koşullarını tarif etmektedir.

Ortam sıcaklığı 0 to 40°C
Nem aralığı %35-85 Bağıl Nem, yoğuşmasız
Ortam basıncı 700 hPa - 1060 hPa

Ortam sıcaklığında aşırı dalgalanmalar olması durumunda, 
yoğuşma nedeniyle cihaz arızalanabilir.

11.6. Saklama ve Taşıma Ortam Koşulları
Dikkat

 RCihazınız bir kapalı araç içinde bırakılırsa, 80°C'ye varan 
sıcaklıklara ulaşılabilir. Cihazınızı uzun süreler boyunca 
doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin bir 
arabanın panosunda).

Taşıma sırasındaki ortam 
sıcaklıkları

-10 - 35 °C  
Nem: %35-85 BN

Saklama sırasındaki ortam 
sıcaklıkları

-10 - 35 °C  
Nem: %35-85 BN

11.7. Elektrik Güvenlik Bilgileri
Esas performansı IEC 60601-1 uyarınca “kabul edilemez 
RİSK'ten kaçınmak için gerekli performans” olarak tanımlanır.
Cihazın kullanım amacı düşünüldüğünde, esas performans 
Breelib™ İnhalasyon Sistemi için geçerli değildir.

11.8. Radyo Frekansı Bilgileri
Frekans bandı 2,4 GHz ISM bandı
Çalışma Frekansı 2400 ila 2483,5 MHz
Modülasyon Frekans Atlamalı Yayılmış 

Spektrum (FHSS) (GFSK)
Nominal Çıkış Gücü Maks. 4 dBm

Breelib™ cep telefonları veya bilgisayar ekipmanları gibi 
taşınabilir veya mobil RF (radyo frekansı) iletişim cihazlarından 
etkilenebilir. Arıza durumunda taşınabilir veya mobil RF iletişim 
ekipmanına olan mesafeyi artırın.
Ayrıntılı bilgi sayfa 37'de yer alan “11.9. Elektromanyetik 
Uyumluluk” bölümünde sunulmuştur.
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11. TEKNIK VERILER

11.8.1. Radyo Ekipmanı Yönergesi
Vectura Group plc
One Prospect West
Chippenham, SN14 6FH
Birleşik Krallık
Breelib™ İnhalasyon Sistemi adlı ürünün, Radyo Ekipmanı 
Yönergesinin (2014/53/EU) esas gerekliliklerine uyduğunu ve 
harmonize standartlara uygun olduğunu, kendi yegane 
sorumluluğunda beyan eder.
Ek bilgi dosyada tutulmaktadır.

11.9. Elektromanyetik Uyumluluk
Dikkat

 RElektromanyetik girişim bazı koşullarda Breelib™ 
performansını azaltabilir. Girişim örneğin cep 
telefonlarından veya diğer telekomünikasyon cihazlarından 
kaynaklanabilir. Bu şekilde girişim tespit ederseniz, ana 
üniteyi kapatın ve olası girişim kaynaklarına olan mesafeyi 
artırın.
 RBreelib™ başka ekipmanların yakınında kullanılmamalıdır. 
Gerekirse, kullanılacağı konfigürasyonda normal çalıştığını 
doğrulamak için Breelib™ kontrol edilmelidir.

Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik emisyon
Breelib™, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda 
kullanılması amaçlanmıştır. Müşteri veya kullanıcı, Breelib™ 
cihazının bu tip bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.

Emisyon testi Uygunluk Elektromanyetik ortam 
kılavuzu

RF emisyonları  
CISPR 11

1. Grup Breelib™ RF enerjisini yalnızca 
iç fonksiyonu için kullanır. Bu 
nedenle, RF emisyonları 
düşüktür ve yakındaki 
elektronik ekipmanla 
etkileşimde bulunması 
beklenmez.

RF emisyonları  
CISPR 11

B Sınıfı Breelib™ konut amaçlı 
kullanılan binalar için enerji 
sağlayan, kamuya ait düşük 
voltaj güç kaynağı ağına 
doğrudan bağlı yerler ve konut 
amaçlı kullanılan binalar dahil 
her türlü tesiste kullanıma 
uygundur.

Harmonik 
emisyonlar IEC 
61000-3-2

B Sınıfı

Voltaj 
dalgalanmaları / 
titrek emisyonlar 
IEC 61000-3-3

Uyar
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11. TEKNIK VERILER

Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik immünite
İmmünite 
testi

IEC 60601 
test düzeyi

Uyum 
düzeyi

Elektromanyetik 
ortam kılavuzu

Elektrostatik 
deşarj (ESD)

6 kV temas ± 6 kV temas Zemin ahşap, beton 
veya seramik döşeme 
olmalıdır. Zemin 
sentetik malzeme ile 
kaplı ise, bağıl nem 
en az %30 olmalıdır.

± 8 kV hava
± 8 kV hava

Elektrostatik 
geçici/patlama 
IEC 61000-4-4

güç kaynağı 
hatları için ±2

Geçerli değildir Terapi sırasında 
şebeke elektriği bağlı 
değildir

Darbe  
IEC 61000-4-5

0,5 döngü için 
± 1 kV 
diferansiyel 
mod ± 2 kV 
ortak mod 

Geçerli değildir Terapi sırasında 
şebeke elektriği bağlı 
değildir

< %5 UT (UT 'de 
%95'den düşük 
düşme)

Güç kaynağı giriş 
hatlarında voltaj 
düşmeleri, kısa 
kesintiler ve 
voltaj sapmaları

%40 UT  (UT ’de 
%60 düşüş), 5 
döngü için

Geçerli değildir Terapi sırasında 
şebeke elektriği bağlı 
değildir

İmmünite 
testi

IEC 60601 
test düzeyi

Uyum 
düzeyi

Elektromanyetik 
ortam kılavuzu

25 döngü için 
%70 UT  (UT 'de 
%30 düşüş) 
<5 saniye için 
%5 

IEC 61000-4-11 UT  (UT 'de 
>%95 düşüş)

Güç frekansı 
(50/60 Hz) 
manyetik alan 
lEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Güç frekansı 
elektromanyetik 
alanları, tipik ticari 
veya hastane 
ortamlarındaki tipik 
bir lokasyon için 
karakteristik 
seviyelerde olmalıdır.

NOT UT , test düzeyi uygulanmadan önceki AC şebeke gerilimidir.
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11. TEKNIK VERILER

İmmünite 
testi

IEC 60601 
test düzeyi

Uyum 
düzeyi

Elektromanyetik 
ortam kılavuzu

İletilen RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz ila 
80 MHz

3 V Taşınabilir ve 
hareketli RF iletişim 
ekipmanı, kablolar 
dahil olmak üzere 
Breelib™ cihazının 
hiçbir parçasına 
verici frekansı için 
geçerli denkleme 
göre hesaplanarak 
önerilen ayrılma 
mesafesinden daha 
yakın olacak şekilde 
kullanılmamalıdır.

İmmünite 
testi

IEC 60601 
test düzeyi

Uyum 
düzeyi

Elektromanyetik 
ortam kılavuzu

İletilen RF IEC 
61000-4-3

3 V/m
80 MHz ila 
2,5 GHz

3 V/m Tavsiye edilen uzaklık 
ayrılma mesafesi 
d = 1,2 √P 80 MHz - 
800 MHz d = 1,2 √P 
800 MHz - 2.5 GHz 
d = 2.3 √P; burada p, 
verici üreticisinin 
verdiği bilgiye göre 
watt (W) cinsinden 
vericinin maksimum 
nominal güç çıkışıdır 
ve d, metre (m) 
cinsinden önerilen 
ayrılma mesafesidir.b 
Bir elektromanyetik 
saha ölçümü ile 
ölçülen sabit RF 
vericilerinden gelen 
alan kuvvetleri, her 
frekans aralığındaki 
uyum seviyelerinin 
altında olmalıdır.b
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11. TEKNIK VERILER

İmmünite 
testi

IEC 60601 
test düzeyi

Uyum 
düzeyi

Elektromanyetik 
ortam kılavuzu
Aşağıdaki 
sembolle 
işaretlenmiş 
ekipmanın yakınında 
interferans olabilir:

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı geçerlidir.
NOT 2 Bu kılavuz her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik 
yayılma binalar, nesneler ve insanlardan kaynaklanan emilim ve 
yansımadan etkilenir.
a Telsiz (hücresel/kablosuz) baz istasyonları ve kara mobil 

telsizleri, amatör telsizler, AM ve FM ses yayınları ve TV 
yayınları gibi sabit vericilerden kaynaklanan alan güçleri 
tam doğruluk ile teorik olarak öngörülemez. Sabit RF 
vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik alanlardan 
kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için 
bir elektromanyetik saha ölçümü yapılmalıdır. Breelib™ 
ürününün kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıda 
belirtilen geçerli RF uyum düzeyini aştığı takdirde, Breelib™ 
normal şekilde çalıştığının doğrulanması için gözlenmelidir. 
Anormal performans gözlendiği takdirde, Breelib™ ürününün 
yerini veya konumunu değiştirmek gibi ilave önlemler 
gerekebilir.

b 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında alan güçleri 
3 V/m’den az olmalıdır.

Taşınabilir ve hareketli RF iletişim ekipmanı ile Breelib™ için 
önerilen ayrılma mesafeleri
Breelib™, yayılan RF bozulmalarının kontrol altında olduğu 
elektromanyetik ortamlarda kullanım için amaçlanmıştır. 
Breelib™ müşterisi veya kullanıcısı taşınabilir ve hareketli RF 
iletişim ekipmanı (vericiler) ile Breelib™ arasında iletişim 
ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda önerilen 
şekilde minimum bir uzaklığı koruyarak elektromanyetik 
interferansın önlenmesine yardımcı olabilir.

Vericinin 
derecelendirilen 
maksimum çıkışı 
(W)

Verici frekansına göre ayrılma mesafesi (m)
150 kHz ila 80 
MHz
d = 1,2 √P 

80 MHz ila 
800 MHz
d =1,2 √P

800 MHz ila 
2,5 GHz 
d= 2,3 √P 

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,33
10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33
Yukarıda belirtilmeyen bir maksimum çıkış gücünde olan 
vericiler için metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesi d, 
P’nin Watt (W) cinsinden, verici üreticisine göre vericinin 
maksimum çıkış gücü olduğu, verici frekansı için geçerli olan 
denklem kullanılarak hesaplanabilir.
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12. GARANTI

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığına ilişkin 
ayrılma mesafesi geçerlidir.
NOT 2 Bu kılavuz her durumda geçerli olmayabilir.
Elektromanyetik yayılma binalar, nesneler ve insanlardan 
kaynaklanan emilim ve yansımadan etkilenir.

11.10. Geri Dönüşüm ve Bertaraf
Bu ürün, Avrupa Konseyi Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar 
Direktifi WEEE (Direktif 2012/19/EU) kapsamına girmekte ve Ek 
IA “8. Tıbbi cihazlar” içinde yer almaktadır. Buna göre ana ünite 
evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. İlgili üye ülkelerdeki 
bertaraf yönetmeliklerine uyulmalıdır (örneğin servis ortağı 
aracılığıyla bertaraf).
Aylık kitin kullanılmış ve temizlenmiş bileşenleri (nebülizatör 
ünitesi ve ağızlık) normal evsel atıkla birlikte atılabilir.

12. Garanti
Garanti süresi boyunca Vectura Group plc veya Breelib™ servis 
ortağı malzeme veya üretim arızalarından kaynaklı 
bozuklukları ücretsiz olarak tamir edecektir. Tazminat, 
amortisman veya iptal talepleri hariç tutulmuştur.
Cihazın uygunsuz kullanımından kaynaklanan hasarlar bu 
garanti kapsamında yer almaz. Cihaz üzerinde yetkisiz kişilerce 
onarım yapılması halinde garanti geçersiz hale gelir.
Doğrudan veya dolaylı hasar veya yaralanmaya yönelik telafi 
garanti dışındadır.
Şikayetiniz olması durumunda Breelib™ servis ortağınızla 
irtibata geçebilir veya cihazı orijinal ambalajında Vectura Group 
plc'ye gönderebilirsiniz. Sarf malzemeleri garanti kapsamının 
dışındadır.
Ana ünite için garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 2 
yıldır.
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13. SEmBOLLERIN AçIKLAmASI

13. Sembollerin Açıklaması 
Aşağıdaki semboller ana ünitenin alt tarafında veya ambalaj 
üzerinde yer alabilir.

Sembol Anlam
Bu cihaz Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC)  
gerekliliklerine uymaktadır.

Kullanım kılavuzuna uyun!

Bu cihaz, koruma sınıfı II cihazıdır

Bu cihaz, bir Tip BF ekipmanıdır

Saklama veya taşıma için sıcaklık aralığı

Bu cihaz WEEE geri dönüşüm direktiflerine 
uygundur (Direktif 2012/19/EU). Daha ayrıntılı 
bilgi için bkz. sayfa 41, “11.10. Geri Dönüşüm 
ve Bertaraf”.

Bu cihaz kuru ortamlarda saklanmalı ve 
kullanılmalıdır.

Üretim tarihi

Son Kullanma Tarihi

Üretici

İyonize etmeyen radyasyon yayan cihaz

Pil durumu göstergesi
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13. SEmBOLLERIN AçIKLAmASI

AÇMA/KAPAMA düğmesi

Doğrudan akım

REF Sipariş Numarası

Cihaz seri numarası

Vectura Group plc teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
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