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(D)

DieäPARIäSPUTUMFALLEäkannämitäjedemäPARIäVer-
nebleräkombiniertäundäwieäinäderäAbbildungäobenä
dargestelltäzusammengebautäwerden.äFürädieähygi-
enischeäeinwandfreieäWiederaufbereitungäderä
SPUTUMFALLEäsindädieägleichenäVerfahrenäzuäver-
wenden,ädieäauchäfüräPARIäVernebleräempfohlenä
werden.äDazuäbeachtenäSieäbitteäinäjedemäFallädasä
Kapitelä"HygienischeäWiederaufbereitung"äinäderä
GebrauchsanweisungädesäPARIäVerneblers.

(GB)

TheäPARIäSPUTUMäTRAPäcanäbeäusedätogetheräwithä
alläPARIänebulisersäandäisäassembledäasäshownäinä
theäillustrationäabove.äTheäsameäproceduresämustä
beäusedäforähygienicäreprocessingäofätheäSPUTUMä
TRAPäasäthoseärecommendedäforätheäPARIänebulis-
ers.äForäthisäpurpose,äinäalläcasesäpleaseäreadätheä
chapterä"HygienicäRe-use"äinätheäinstructionsäforä
useäofätheäPARIänebuliser.

(FR)

LesäCOLLECTEURSäD'EXPECTORATIONSäPARIäpeu-
ventäêtreäcombinésäavecächaqueänébuliseuräPARIäetä
êtreäassemblésäcommeäreprésentésädansäl'illustra-
tionäci-dessus.äPouräunäretraitementähygiéniqueä
parfaitäduäcontenuäduäCOLLECTEURäD'EXPECTO-
RATIONS,äiläconvientäd'utiliserälesämêmesäprocédésä
queäceuxärecommandésäpourälesänébuliseursäPARI.ä
Pouräcela,ärespectezädansächaqueäcasäleächapitreä
"Consigneäd'hygiène"äduänébuliseuräPARI.

(ES)

LaäTRAMPAäDEäESPUTOäPARIäseäpuedeäcombinarä
conäcualquieränebulizadoräPARIämontándolaäcomoä
muestraälaäilustraciónäsuperior.äParaälimpiarälaä
TRAMPAäDEäESPUTOädeäformaähigiénicaäeäimpeca-
ble,ähayäqueäaplicarälosämismosäprocedimientosä
queäseärecomiendanäparaääelänebulizadoräPARI.äAä
esteärespecto,ätengaäpresenteäeläcapítuloä"Higiene"ä
deälasäinstruccionesädeäusoädelänebulizadoräPARI.

(I)

IläRACCOGLITOREäDIäSPUTOäPARIäpuòäessereäcom-
binatoäconäqualsiasiänebulizzatoreäPARIäeäassem-
blatoäcomeämostratoänellaäfiguraäsopra.äPeräunaä
preparazioneäperfettamenteäigienicaädelloäSPUTU-
MFALLE,ädevonoäessereäseguitiägliästessiäprocedi-
mentiäconsigliatiäperäiänebulizzatoriäPARI.äOsservareä
inäogniäcasoäleäindicazioniäriportateäneläcapitoloä
"Preparazioneäigienica"äsulämanualeädiäistruzioniä
deiänebulizzatoriäPARI.

(NL)

DeäPARIäSPUTUM-VALäkanämetäiedereäPARI-verne-
velaaräwordenägecombineerdäenäwordenäsamenge-
bouwd,äzoalsäinädeäbovenstaandeäafbeeldingä
wordtägetoond.äVoorädeäcorrecteähygiënischeä
maatregelenävoorähergebruikävanädeäSPUTUM-VALä
dienenädezelfdeämethodesäteäwordenägebruiktäalsä
dieäwelkeävoorädeäPARI-vernevelaaräwordenäaanbe-
volen.äUämoetäinäiederägevalägoedähetähoofdstukä
"Hygiënischeämaatregelenävoorähergebruik"äinädeä
handleidingävanädeäPARI-vernevelaarälezen.
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(NO)

PARIäSLIMOPPSAMLERENäkanäbrukesäiäkombina-
sjonämedäalleäPARIäforstøvereäogäsettesäsammenä
somävistäpåäfigurenäover.äSLIMOPPSAMLERENäskalä
medähensynätilähygienenäklargjøresäforägjenbrukäpåä
sammeämåteäsomädetäeräanbefaltäforäPARIäforstøve-
re.äFølgäiädenäforbindelseäbeskrivelsenäiäkapitletä
"Hygieniskäklargjøringäforägjenbruk"äiäbruksanvis-
ningenätiläPARIäforstøveren.

(S)

PARIäSPUTUMFÄLLAäkanäkombinerasämedäallaäPARIä
nebulisatoreräochäskallämonterasäpåädetäsättäsomävi-
sasäovan.äFöräenähygienisktäoklanderligärengöringä
aväSPUTUMFÄLLANäskalläsammaämetodäanvändasä
somäävenärekommenderasäförääPARIänebulisatorer.ä
Observeraäalltidäkapitletä"Hygieniskärengöring"äiä
bruksanvisningenätilläPARIänebulisatoräiäsambandä
medärengöringen.

(DK)

PARIäSPUTUMFÆLDENäkanäkombineresämedäalleä
typeräPARI-forstøvereäogäsamlesäsomävistäpåäfigurenä
ovenfor.äBrugäsammeäfremgangsmådeäforähygiej-
niskäkorrektäbehandlingäafäSPUTUMFÆLDENäsomä
gælderäforäPARI-forstøvere.äLæsäiädenäforbindelseä
kapitletä"Hygiejniskäbehandling"äiäbrugsanvisnin-
genätiläPARI-forstøveren.

(FI)

PARI-ysköksenkeräintäävoidaanäkäyttäääyhdessää
kaikkienäPARI-sumuttimienäkanssa,äjaäseäasenne-
taanäyllääkuvatullaätavalla.äYsköksenkeräimenäkäsit-
telyääkoskevatäsamatähygieniaohjeet,äjoitaäsuositel-
laanäPARI-sumuttimille.äNoudataäainaäohjeita,äjotkaä
löytyvätäPARI-sumuttimenäkäyttöohjeenäkohdastaä
Hygieniaohjeet.

(PT)

OäcolectorädeäexpectoraçãoäPARIäpodeäseräutilizadoä
comäqualqueränebulizadoräPARI,äsendoämontadoä
deäacordoäcomäaäfiguraäacimaärepresentada.äParaä
queäosäpreparativosädeähigieneädoäcolectorädeäex-
pectoraçãoäsejamälevadosäaäcaboäsemäproblemas,ä
apliqueäoämétodoärecomendadoäparaäosänebuliza-
doresäPARI.äDuranteäoäprocesso,äobserveäsempreäasä
recomendaçõesäcontidasänoäcapítuloä"Preparativosä
deäHigiene"ädoäManualädeäInstruçõesädoänebuliza-
doräPARI.

(GR)

『 ぃぉゃ《】ぁぃ]d』〉] PARI たヾてとiか ちg jにちhにgjkiか 
たi せうしi ちiliそてヾてすさkお PARI せgす ちg 
jにちgとたてそてけさしiか たi kてち kとふヾて ヾてに 
ヾgとてにjすうこikgす jkさち iすせふちg ヾうちの. dすg kさち 
にけすiすちお, gヾとふjせてヾkさ iヾgちiヾiつiとけgjかg kさな 
ぃぉゃ《】ぁぃ]d』〉]ぇ ヾとえヾiす ちg ぬとさjすたてヾてすてへちkgす 
てす かhすiな たえしてhてす ヾてに jにちすjkほちkgす せgす けすg kて 
ちiliそてヾてすさkお PARI. ぃgとgせgそてへたi ji せうしi 
ヾiとかヾkのjさ ちg ヾとてjえつiki jぬikすせう  kて せilうそgすて 
"ゃけすiすちお" jkすな てhさけかiな ぬとおjさな kてに ちiliそてヾてすさkお 
PARI.

(TR)

PARI TÜKÜRÜK MANDALI, her PARI 
vaporizatörle kombine edilebilir ve üstteki 3ekilde 
gösterildi0i gibi toplanabilir. TÜKÜRÜK 
MANDALI'nın hijyenik, kusursuz olarak tekrar 
hazırlanması için PARI vaporizatörler için de 
tavsiye edilen aynı yöntemler geçerlidir. Bunun 
için her durumda PARI vaporizatör kullanım 
kılavuzundaki "Hijyenik olarak tekrar hazırlama“ 
bölümünü dikkate alın.
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