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INHALATOR Sanity SIMPLE
 

Cena: 114,43 pln

Opis słownikowy

Producent

Rejestracja

Opis produktu
 

Inhalator Simple Sanity

Inhalator Simple Sanity to profesjonalne urządzenie służące do wykonywania inhalacji w chorobach układu oddechowego. Umożliwia
szybkie i precyzyjne podanie leku. Przeznaczony dla całej rodziny inhalator Simple Sanity jest poręczny, lekki, a do tego łatwy w
obsłudze. Dzięki tym cechom jego stosowanie jest nie tylko wygodne, ale i daje pewność skutecznej aplikacji. Simple Sanity to
propozycja dla osób poszukujących niewielkiego, prostego oraz wydajnego inhalatora. Dodatkowym atutem urządzenia jest fakt, że
podczas stosowania nie powoduje głośnych drgań, dzięki czemu poziom hałasu utrzymuje się na niskim poziomie.

Nebulizacja, zwana inaczej aerozoloterapią, to nieagresywna oraz bezbolesna metoda podawania płynnych leków pod postacią
rozpylonej mgiełki. Jest bezpieczna dla pacjentów w każdym wieku. Stosowanie inhalatora Simple Sanity zaleca się w leczeniu schorzeń
zarówno górnych, jak i dolnych dróg oddechowych, do których należą między innymi: astma oskrzelowa, zapalenie płuc,
mukowiscydoza, przewlekły nieżyt nosa i gardła, stany zapalne zatok przynosowych oraz utrudniające oddychanie alergie. Urządzenie
sprawdzi się również po operacjach – na przykład po usunięciu polipów lub resekcji przegrody nosa. Niezależnie od typu dolegliwości,
inhalator Simple Sanity umożliwi efektywną aplikację leku bezpośrednio do zmienionych chorobowo miejsc układu oddechowego i
przyspieszy jego działanie. Dodatkową zaletę nebulizacji stanowi fakt, że do jej zastosowania potrzebna jest stosunkowo niewielka
dawka preparatu, dzięki czemu ogranicza się możliwe niepożądane skutki uboczne terapii.

Specyfikacja produktu:

kompresor tłokowy z systemem nebulizacji aerozolowej,
zasilanie: 230V (50hz),
zużycie energii: 170VA,

Tryb pracy: przerywany (20min pracy/40min odpoczynku),

maksymalne ciśnienie: 250kpa, (2,5bar),
maksymalny przepływ powietrza: 14l/min.,
ciśnienie robocza: 110kpa,
roboczy przepływ powietrza: 4,8l/min. przy 100kpa,
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średnia wydajność nebulizacji: 0,35ml/min (przy 4ml roztworu 0,9% nacl),
mmad: 2,44µm,
gsd: 2,87,
waga: 1,45kg,
wymiary: 130 (dł.) x 89(wys.) x 146 (gł.) mm,
poziom hałasu: 60dB,
min. pojemność nebulizatora: 2ml.

Gwarancja 3 lata na inhalator.

Elementy zestawu:

nebulizator,
maska inhalacyjna dla dorosłych,
maska inhalacyjna dla dzieci,
ustnik,
rurka powietrzna o długości 2m.,
2 filtry,
końcówka do nosa,
kabel zasilający 1,5m.,
torba na inhalator.

Producent:
Albert Polska sp. z o.o.
32-410 Dobczyce
ul. Obwodowa 4A
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