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IXELLENCE NEB MINI Inhalator tłokowy
 

Cena: 106,97 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać ciśnieniomierz

Producent GENEXO SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisIXELLENCE NEB MINI Inhalator tłokowyCichy i kompaktowyTechnologia DC MicropumpOdpowiedni do użytku domowego i w
podróżyPosiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr OP-5373-5375, ważną do 31.03.2024 roku – co potwierdza jego wysoką
jakość i bezpieczeństwo.Wielkość cząsteczki ok. 2,5 µm (MMAD) – lek dociera również do dolnych partii układu oddechowego.Frakcja
respirabilna 99,78 % – skuteczna terapia, oszczędność leku.Możliwość stosowania wszystkich preparatów stosowanych do terapii
wziewnej.Maseczki dla dorosłego i dziecka oraz ustnik – jeden inhalator dla całej rodziny.Mały, poręczny, mobilny – pozwala na
przeprowadzenie nebulizacji poza domem/w podróży.Cichy – możliwość przeprowadzenia pełnej nebulizacji nawet u wrażliwych
dzieci.3 lata gwarancji door to door – komfort i wsparcie dla użytkowników sprzętu.Certyfikat TUV Rheinland – gwarancja jakości i
bezpieczeństwa użytkowania.Parametry techniczneModel iXellence® NEB MiniFrakcja respirabilna – 99,78%Wielkość cząsteczki MMAD
– μm 2,5Szybkość nebulizacji ml/min – 0,25objętość pojemnika na lek – 10mlNakładka do nosa – NIEmaska dla dzieci i dorosłych –
TAKDoor to door – TAKGwarancja – 3 lataCertyfikat TUV – TAKCzas pracy – 30/30 minutOdgłos pracy – ˂60 dbZasilacz – TAK (DC 6 V
zasilacz sieciowy)Baterie – TAK (baterie alkaliczne 4 x AA)Polecany przez IMID – TAKWymiary – 88 x 85 x 235 mmWaga – 195
gramZestaw zawiera:InhalatorMaseczki dla dzieci i dla dorosłych, ustnikPrzewód powietrzaPojemnik na lekZasilaczInstrukcję
obsługiKartę gwarancyjnąInhalator iXellence® NEB Mini to wysokiej jakości nebulizator kompresorowy do inhalacji wszystkimi lekami
stosowanymi w leczeniu metodą wziewną. Inhalator iXellence® NEB Mini cechuje się bardzo dobrymi parametrami w tym frakcją
respirabilną na poziomie 99,78%, dzięki czemu inhalacja jest efektywna przy zapewnieniu optymalnej szybkości nebulizacji. Inhalator
wyposażony został w niezbędne akcesoria do nebulizacji – maseczki dla dzieci i dla dorosłych oraz ustnik co czyni go przydatnym dla
całej rodziny. Inhalator iXellence® NEB Mini został przetestowany przez specjalistów, uzyskał pozytywną opinie Instytutu Matki i
Dziecka nr OP-5373-5375, ważną do 31.03.2024 roku oraz certyfikat TÜV Rheinland, co potwierdza wysoką jakość i bezpieczeństwo
urządzenia.
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