
 

Navodila za 

uporabo aparata 

asma-1 

 

 

Opravljanje meritve 
1.Vstavite ustni nastavek 

in pritisnite gumb � za 

vklop aparata. 

2. Vpihnite 3x 

                

                = Slab vpih 

 

3.Najboljši vpih 

 
PEF+/-5%;FEV1 +/-3% 

 

 

 

Nastavite najboljši 

osebni PEF  
1. � vklopite aparat 

2. Držite �in �3 sek. 

 3. Povečajte PEF 

4. Nastavite najboljši PEF 

Pritisnite  ↵ ↵ za izhod 

Nastavite najboljši 

FEV1 

5. � povečajte FEV1 

6. ↵ nastavite najboljši 

FEV1 

Obvestilo: Območja so 

nastavljene pri 80% in 

50% 

Pregled spomina 

meritev 
1. � vklopite aparat 

2. Držite ↵ 3 sekunde 

3.� in �  za pregled 

spomina 

4. ↵  izhod 

 

Čiščenje spomina 
1. � vklopite aparat 

2. Držite ↵ in �10 sek. 

 

Nastavitev zelenega 

območja 
1. � vklopite aparat 

2. Držite ↵ in �3 sek. 

3. Določite zgornjo mejo 

z  � in � 

4. ↵ potrdite zgornjo mejo 

 

Nastavitev ostalih 

območij 
5. Določite spodnjo mejo 

z  � in � 

6. ↵potrdite spodnjo mejo 

Obvestilo: nastavljena 3 

območja. Pritisnite ↵ ↵ za 

izhod ali za 4 območja... 

7. Določite srednjo mejo z 

� in � 

8. ↵ potrdite srednjo mejo 

 

Nastavitev privzetih 

območij 
1. � vklopite aparat 

2. Držite ↵, �in�10 sek 

3.� izklopite aparat 

 

 
Več informacij: 

PULMODATA d.o.o. 

Balantičeva 11, 1234 Mengeš 

www.pulmodata.si 

Tel.: 01 723 95 11 
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