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NOVAMA FLAEM Nebulair+ inhalator pneumatyczno-tłokowy
dla dzieci i dorosłych
 

Cena: 449,00 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVAMED SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisNOVAMA FLAEM Nebulair+ inhalator pneumatyczno-tłokowy dla dzieci i dorosłychProfesjonalne urządzenieProfesjonalne
urządzenie do terapii aerozolowej. Nadaje się do użytku szpitalnego, opieki domowej, wynajmu. Inhalator tłokowy do aerozoterpaii,
dostosowany do pracy przy intensywnej eksploatacji w szpitalach i klinikach. Inhalator przystosowany do pracy ciągłej.Praca
ciągłaMocny i wytrzymały kompresor pozwala na pracę ciągłą, oraz cechuję się niskim poziomem hałasu. Szybka i skuteczna
nebulizacja wszelkich dostępnych na rynku leków, również stosowanych przy astmie, alergiach, POChP i in. Nowoczesne rozwiązania
techniczne oraz wysoka jakość wykonania, mocny i wydajny silnik zapewniają wygodne i bezpieczne użytkowanie inhalatora. Skuteczne
urządzenie dla wszystkich - również dzieci i osób starszych. Specjalna, mocna pompa kompresorowa inhalatora zapewnia wydajną
inhalację oraz szybkie i skuteczne podawanie aerozolu.WygodaInhalator posiada wygodny schowek na wszelkie akcesoria, a kabel
zasilający chowany jest w tylnej części obudowy. Przestrzeń na akcesoria ułatwia higieniczne przechowywanie akcesoriów. Dzięki
specjalnej rączce, jest łatwy do transportu.Lepsza jakośćPowietrze do inhalacji pobierane jest z zewnątrz i filtrowane przez wysokiej
jakości filtr.Zestaw obejmuje:Nebulizator RF7Nowoczesny nebulizator Rapid Flaem 7 Dual Speed (RF7 Dual Speed) sprawia że terapia
inhalacyjna staje się skuteczna i komfortowa. Nebulizator posiada możliwość dwukrotnego przyspieszenia inhalacji. Nadaje się do
dezynfekcji, zatem może być stosowany nawet przez długi okres czasu (do roku czasu). Specjalny zaworek nebulizatora umożliwia
podawanie aerozolu jedynie w fazie wdechu, dzięki czemu oszczędzamy połowę leku. Dla porównania w tradycyjnym nebulizatorze lek
podawany był w sposób ciągły i w fazie wydechu marnowany.Dwie maski Soft Touch dla dzieci i dorosłych w zestawieErgonomiczne,
silikonowe maseczki dopasowane do kształtu dziecięcej i dorosłej twarzy odpowiednio przylegają by lekarstwo nie uciekało. Maski
wykonane są z tworzywa wolnego od ftalanów i BPA.Maski dostosowane są dla dzieci, co jest nowością na rynku i dużą wygodą dla
rodziców. Dla najmłodszych pacjentów maseczka jest jedynym rozwiązaniem, wystarczy, że dziecko będzie oddychało, a mgiełka z
nebulizatora wraz z wdechem będzie kierowana do dróg oddechowych.Maski są stworzone tak, by można je było wielokrotnie myć w
ciepłej wodzie lub zmywarce. Przed każdym użyciem i po każdym użyciu należy je wyczyścić. Umyć akcesoria w ciepłej (około 40 °C)
wodzie pitnej z płynem do mycia naczyń lub umyć w zmywarce. Zdezynfekować akcesoria przez zanurzenie w roztworze zawierającym
60% wody i 40% białego octu. Dokładnie opłukać wodą i osuszyć.UstnikDo precyzyjnej inhalacji tylko przez usta.Końcówka do nosaDo
nieinwazyjnej nebulizacji poprzez nos.Finger tip do ręcznej regulacji inhalacjiDo regulowania wydobywania sie pary nebulizacyjnej, w ten
sposób unikasz marnowania leku, optymalizujac inhalację.Przewód powietrznyFiltr zewnętrzny inhalatora
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