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INHALATOR MEMBRANOWY AIR PRO 1 sztuka
 

Cena: 217,84 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent PULINNO SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Nebulizator membranowy /siateczkowy Air Pro ADAMED

**Opis produktu**

Nebulizator Air Pro to urządzenie tworzące aerozol na skutek wymuszonego drganiami o wysokiej częstotliwości przechodzenia
roztworu leku przez kalibrowane otwory siatki/membrany. Dzięki temu aerozol składa się z niemal jednorodnych drobin. Drgania
rezonansowe są generowane przez ceramiczny element piezoelektryczny zasilany przez układ elektroniczny. Liczne, zatomizowane
cząstki są kierowane do dróg oddechowych pacjenta przez maskę lub ustnik dla osiągnięcia określonego celu terapeutycznego.

**Wskazania:**

Przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych tj. nieżyt nosa, gardła i krtani (alergiczne i niealergiczne),

Nawracające i przewlekle zapalenia zatok przynosowych,

Nawracające zapalenia oskrzeli,

Rozstrzenia oskrzeli,

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP),,Astma oskrzelowa (zwłaszcza postać ciężka lub jej zaostrzenie),

Grzybice układu oddechowego,

Pneumocystoza,

Mukowiscydoza leczenie przewlekłe i w zaostrzeniach,
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Ostre infekcje dolnych dróg oddechowych.

**Przeciwwskazania**

Nebulizator nie nadaje się do leków pentamidynowych.

Pacjenci z obrzękiem płuc nie mogą używać tego produktu

U osób z ostrą astmą i epizodami ostrego zawału płuc użytkowanie jest zabronione.

Urządzenie nie nadaje się do nebulizacji produktów oleistych, tłustych, estrów i zawiesin (np. ekstraktów z ziół) oraz kwasu
hialuronowego.

**Zestaw:**

- Mobilny nebulizator membranowo/siateczkowy
- Maseczkę dla dorosłych
- Maseczkę dla dziecka
- Ustnik
- Kabel USB
- Adapter
- Ściereczkę do czyszczenia
- Instrukcję w języku polskim
- Zamykane na suwak etui

**Specyfikacja:**

- Współczynnik nebulizacji: >0,35 ml/min
- MMAD: 2,5 µm± 30%
- zakres wielkości cząsteczek 1µm~5µm± 30%
- Pojemność zbiornika na lek: 10ml
- Waga: 100g (z bateriami)
- Funkcja automatycznego wyłączania

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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