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Przeznaczenie 

Do stosowania z dozownikiem aerozolowym zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii. 

             Ostrzeżenia 

• Stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii i przeczytać wszystkie instrukcje 

przed użyciem. 

• Nie należy pozostawiać komory spryskiwacza aerozolowego dla psów AeroDawg* bez 

nadzoru w obecności dzieci. 

• Demontować produkt tylko w zakresie zalecanym w instrukcji czyszczenia, w przeciwnym 

razie może dojść do uszkodzenia. 

• Komora do primingu aerozolu dla psów AeroDawg* jest wyrobem medycznym. Aby zapewnić    

prawidłowe działanie, należy go czyścić zgodnie z niniejszą instrukcją. NIE wolno go myć w 

zmywarce do naczyń. 

• Jeśli nie masz pewności co do stosowania tego produktu, porozmawiaj z lekarzem 

weterynarii 

               Uwagi 

• Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do dozownika aerozolu. 

• Ten produkt nie zawiera lateksu. 

• W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania lub przydatności tego produktu, należy 
skonsultować się z lekarzem weterynarii. 

• Instrukcje w innych językach można znaleźć na naszej stronie internetowej (www.aerodawg.com). 
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Instrukcja czyszczenia   

Gdy urządzenie jest całkowicie 

suche i gotowe do użycia, należy 

ponownie zamocować tył, adapter 

maski i maskę. 

Przed ponownym montażem należy 

upewnić się, że części są suche. Nie 

wycierać do sucha. 

Strząśnij nadmiar wody z części i 

pozwól im wyschnąć na powietrzu 

stojąc w pozycji pionowej. 

Wypłukać części w czystej wodzie. 

Namoczyć wszystkie części w 

łagodnym roztworze płynu do mycia 

naczyń i letniej czystej wody przez 15 

minut. Delikatnie mieszać tam i z 

powrotem. 

Zdjąć tylko tył, adapter maski i 

maskę. 

NIE WOLNO próbować usuwać 

żadnych innych części. 

Komorę do podawania aerozolu dla 

psów AeroDawg* ze wskaźnikiem 

przepływu wdechowego Flow-Vu* (IFI) 

należy czyścić przed pierwszym 

użyciem, a następnie co tydzień. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępuj zgodnie z instrukcjami 

dozownika aerozolu dotyczącymi czasu 

oczekiwania przed powtórzeniem 

kroków 2 - 5 zgodnie z instrukcjami. 

 

Podczas gdy pies wykonuje wdech, należy 
nacisnąć dozownik aerozolu i przytrzymać 
maskę na pysku przez 3 - 5 oddechów. 

Utrzymać skuteczne uszczelnienie i użyć 
Flow-Vu* IFI do policzenia liczby 
oddechów. Upewnić się, że instrukcje 
lekarza weterynarii dotyczące dawkowania 
są przestrzegane i że jednorazowo 
podawana jest tylko jedna dawka leku. 

Flow-Vu* IFI powraca do pozycji 

pionowej, kiedy pies przestaje brać 

wdech lub kiedy robi wydech.. 

Delikatnie nałożyć maskę na pysk i upewnić 

się, że jest ona skutecznie uszczelniona. 

Podczas gdy pies wykonuje wdech, Flow-

Vu*.Wskaźnik przepływu wdechowego (IFI) 

powinien trzepotać lub poruszać się w 

kierunku psa. Jeśli Twój pies cierpi z powodu 

niepokoju podczas wykonywania tych 

czynności, porozmawiaj z lekarzem 

weterynarii o poradę. 

Włóż dozownik aerozolu do tylnej części 

komory. Przytrzymaj mocno komorę 

gruntowania aerozolu dla psów 

AeroDawg* i dozownik aerozolu i szybko 

potrząśnij urządzeniem 4 do 5 razy 

bezpośrednio przed każdym użyciem. 

 

Zdejmij nasadkę z dozownika 

aerozolu. 

Przed użyciem upewnij się, że 

przeczytałeś instrukcję dołączoną 

do dozownika aerozolu. 
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