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NOVAMA FAMILINO INHALATOR NEBULIZATOR by FLEAM
 

Cena: 138,12 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NOVAMED SP.Z O.O.

Opis produktu
 

INHALATOR NEBULIZATOR NOVAMA Familino by Flaem

**Opis produktu**

Inhalator pneumatyczno-tłokowy NOVAMA FAMILINO by FLAEM.

Odpowiedni dla wszystkich grup wiekowych, w tym dzieci. Zastosowanie: zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani, zapalenie płuc,
przeziębienie, kaszel, katar, astma, zapalenie zatok. Stworzony przez firmę Flaem, włoskiego producenta z tradycjami, od lat pioniera na
rynku nebulizacji. Od dawna Novama wprowadza do polskich domów nebulizatory jako alternatywę dla leczenia dróg oddechowych
teraz postanowiła połączyć siły z Flaem - producentem najwyższej klasy inhalatorów by dostarczyć produkt o nienagannej jakości
potwierdzonej przez TÜV Rheinland - czołową jednostke certyfikującą na rynku europejskim.

Praca ciągła, bezawaryjność i niezawodność.

Novama Familino to kompletny zestaw do terapii aerozolowej, idealny do użytku domowego, w którego skład wchodzi cichy kompresor z
możliwością nieprzerwanej bezawaryjnej pracy (praca ciągła), o miłej dla ucha barwie dźwięku i kompletny zestaw akcesoriów wraz z
innowacyjnym nebulizatorem RF8 Evo z systemem oszczędzania leku i 2 trybami nebulizacji. Wiarygodność parametrów i jakość
urządzenia potwierdzają badania TÜV Rheinland.

Innowacyjny system oszczędzania leku - drugsaver.

Efektywna terapia niższym kosztem. Drugsaver - czyli nakładka na nebulizator pomaga oszczędzać lek, zmniejszając jego rozproszenie.
Nakładka ma jeszcze jedną zaletę, lek nie ulatnia się i nie podrażnia twarzy i oczu, nie powoduje ich zaczerwienienia.

Komfortowe maski z miękkimi obwódkami.

Miękkie obwódki masek zapewniają zwiększony komfort użytkowania i lepsze dopasowanie maski do kształtu twarzy niwelujące
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rozpraszanie leku.
Zawór antydyspersyjny zmniejsza straty leku i umożliwia swobodne oddychanie w masce zapewniając bezpieczeństwo użytkowania.

Regulowana wielkość cząsteczek.

Miejsce działania: oskrzela, oskrzeliki, tchawica (nebulizator w trybie większych cząsteczek), pęcherzyki płucne (nebulizator w trybie
mniejszych cząsteczek).

Szerokie spektrum zastosowań.

Spektrum leków i preparatów: większość leków do nebulizacji, sól fizjologiczna, hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej, sól fizjologiczna
z kwasem hialuronowym.

Wielkość cząsteczek przetestowana przez TÜV Rheinland.

Novama Familino oferuje pewność i bezpieczeństwo terapii dzięki wiarygodnym parametrom nebulizacji certyfikowanym klinicznie przez
niezależną organizację, sprawdzone pochodzenie, pełną biokompatybilność i hipoalergiczność użytych materiałów, restrykcyjny proces
zarządzania jakością. Parametry mgiełki są zgodne z Normą Unijną Polskiego Komitetu Normalizacyjnego PN - EN 13544-1, a wielkość
cząsteczki została zbadana i potwierdzona przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

Nie zawiera ftalanów i bisfenolu A (BPA). Bezpieczny i hipoalergiczny.

**Skład:**

W opakowaniu:

- Kompresor Familino
- Zapasowy filtr Porex dokładnie oczyszczający powietrze trafiające do kompresora.
- Dopasowana końcówka do nosa.
- Wygodny ustnik.
- Przewód powietrzny.
- Duża maska dla dorosłych z miękką obwódką i zaworem antydyspersyjnym.
- Mała maska dla dzieci z miękką obwódką i zaworem antydyspersyjnym.
- Nebulizator RF8 Evo z 2 stopniową regulacją parametrów nebulizacji oraz nakładką oszczędzającą lek.
- Najczęściej gubiące się elementy wykonane są z srebrnego materiału by latwo je było znaleźć.

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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