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Reiniging 

 

Vóór elke reiniging de compressor uitschakelen en de netsnoer uit 

het stopcontact trekken. 

 

De buitenkant van de behuizing van uw Pari BOY SX compressor 

met een vochtige doek afvegen. 

 

Zorg ervoor dat geen vocht in de verluchtingsopeningen komt! Binnengedrongen 

vocht kan elektrische en andere onderdelen van de compressor beschadigen en tot 

defecten leiden. 

 

De filter in de frontplaat van uw Pari BOY SX compressor moet onder normale 

gebruiksomstandigheden om de 200 bedrijfsuren worden vervangen, maar ten 

minste één maal per jaar. 

 

Bovendien dient de filter regelmatig (na iedere 10e tot 12e inhalatie) te worden 

gecontroleerd. Indien de filter vervuild (grijs of bruin verkleurd) of verstopt is, moet u 

deze vervangen. Ook een nat geworden filter moet door een nieuwe worden 

vervangen. 

 

Probeer in geen geval de filter te reinigen en opnieuw te gebruiken! 

Gebruik uitsluitend de originele Pari filters, daar anders uw Pari-compressor 

beschadigd kan raken. Waardoor het kan zijn dat uw therapie niet effectief genoeg 

meer is. 
 



Om de filter te vervangen dient u als volgt te werk te gaan: (zie 

afbeelding hiernaast) 

• Draai d.m.v. een passend muntstuk de filterhouder (7) tegen de 

wijzers van de klok uit uw PARI BOY SX. 

• Neem de oude filter (11) uit de filterhouder en steek er een 

nieuwe in. 

• Breng de filterhouder met de nieuwe filter aan in uw Pari BOY 

SX en schroef deze vast door met een muntstuk in de richting 

van de klok te draaien. 
 

Reiniging 

Na gebruik blijft er een kleine hoeveelheid van het medicament achter. Dit kan de 

volgende vulling verontreinigen, of kan een verstopte sproeier veroorzaken. 

Om infecties te voorkomen, dienen alle delen van de LC Sprint vernevelaar na ieder 

gebruik gereinigd te worden. 

Bij een verstopte sproeier meermaals reinigen of de vernevelaar uitkoken. 

Alle delen van de PARI LC SPRINT vernevelaar kunnen in de vaatwasmachine (min 60 

gr C) gereinigd worden. 
 

Procedure voor reiniging: 

1. Luchtslang van de vernevelaar afnemen.(altijd bij het witte uiteinde 

vastpakken, nooit aan de slang trekken, anders trekt u de slang kapot) 

2. Mondstuk, inademventiel en bovendeel van de vernevelaar verwijderen. 

3. Alle delen van de vernevelaar huishoudelijk schoonmaken met een beetje 

afwasmiddel. 

4. Onder stromend water (minimaal 60 gr C) goed afspoelen, vervolgens laten 

afdruipen. 

5. Vernevelaardelen van binnen en van buiten met een schone niet pluizende 

doek afdrogen. Open laten liggen tot volledige droging.  

6. Vernevelaar na het drogen weer in elkaar zetten. (Let op dat u de onderdelen 

juist terugplaatst.) 
 

Desinfectie: 

Advies : 1 x per week de onderdelen van de vernevelkop uitkoken (behalve de lucht 

slang). Gedurende minimaal 15 minuten. Gebruik hiervoor natuurlijk een schone pan. 

LET OP: Zorg ervoor dat u voldoende water gebruikt, zodat de onderdelen niet in 

contact komen met de hete bodem van de pan. Eventueel tussentijds desinfecteren 

mag altijd met alcohol 70%. 

 


