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Inhalator microlife NEB 200 kompresorowy
 

Cena: 143,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MICROLIFE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Inhalator Microlife NEB 200 kompresorowy jest sprzętem medycznym przeznaczonym do nebulizacji, który może być stosowany przez
całą rodzinę, w tym zarówno przez pacjentów dorosłych, jak i dzieci. Urządzenie będzie pomocne przy terapii infekcji górnych i dolnych
dróg oddechowych, a jego kompaktowa konstrukcja sprawia, że przechowywanie i transport nie są problematyczne.

Na co jest inhalator Microlife NEB 200 kompresorowy? Wskazaniem do stosowania sprzętu medycznego jest nebulizacja płynów i
płynnych leków, w tym nawet kortykosteroidów. Produkt można wykorzystać przy leczeniu chorób dolnych i górnych dróg oddechowych.
Może być pomocny między innymi przy przewlekłym nieżycie nosa lub gardła, poza tym sprawdzi się przy alergicznym nieżycie nosa.
Inhalator można też wykorzystać przy nieswoistych stanach zapalnych nosa, gardła i krtani, a oprócz tego w przypadku problemu z
powracającymi, przewlekłymi stanami zapalnymi zatok przynosowych. Inhalator Microlife NEB 200 kompresorowy może być pomocny
przy przewlekłym zapaleniu oskrzeli, a poza tym przy astmie oskrzelowej. Wykorzystać można go też wspomagająco po zapaleniu płuc.
Urządzenie wyróżnia się kompaktową konstrukcją i niskim poziomem hałasu (52 dBA), więc bez problemu korzystać mogą z niego
również młodsi pacjenci.

W opakowaniu znajduje się inhalator Microlife NEB 200 kompresorowy . Sprzęt medyczny pracuje w trybie zmiennym – 30 minut
pracy/30 minut przerwy. Wydajność aerozolu w tym sprzęcie medycznym to 0,4 ml/min (dla 0,9% NaCl). Wyrób wyróżnia się wysoką
wydajnością inhalacji, więc można go bez obaw wykorzystywać w warunkach domowych do samoleczenia czy terapii zaleconej przez
lekarza. Pojemnik na lek ma szeroki kształt, dzięki czemu inhalator Microlife NEB 200 kompresorowy pozwala na zastosowanie
większej dawki leku do nebulizacji jednorazowo. Minimalna pojemność zbiornika na lek to 2 ml, a maksymalna to aż 8 ml. Urządzenie
przy pracy wykorzystuje system nebulizacji Venturiego, który jest innowacyjny i pozwala na szybką i efektywną terapię. Działając według
tego systemu, urządzenie zasysa powietrze atmosferyczne, co przyspiesza nebulizację.

Jak korzystać z inhalatora Microlife NEB 200 kompresorowego? Urządzenie uruchamia się przyciskiem On/Off. Następnie należy wlać
do pojemnika na lek stosowany medykament i założyć maskę lub umieścić w ustach ustnik. Inhalację należy prowadzić w pozycji
wyprostowanej, a po jej zakończeniu urządzenie wyłączyć przyciskiem On/Off, po czym opróżnić pojemnik z pozostałości leku oraz
wyczyścić urządzenie.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/inhalator-microlife-neb-200-kompresorowy.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Inhalator Microlife NEB 200 kompresorowy ma również przeciwwskazania. Nie powinien być używany do inhalacji hialuronianu. Nie
należy go też stosować do znieczulania i wentylowania płuc. Bardzo ważne poza tym, aby korzystać z niego wyłącznie zgodnie z
instrukcją, co pozwoli na bezpieczną i wydajną nebulizację i jednocześnie umożliwi utrzymanie właściwej higieny urządzenia.

Przeciwwskazania
Inhalator Microlife NEB 200 nie nadaje się do inhalacji roztworów hialuronianu (Nebu-dose hialuronic oraz Nebu-dose Plus). Przed
pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do opakowania. Inhalator kompresorowy Microlife NEB
200 może być stosowany wyłącznie do celów określonych w instrukcji. Zaleca się bezwzględne przestrzeganie instrukcji użytkowania,
by móc w ten sposób zachować wysoki poziom bezpieczeństwa oraz higieny stosowania, a także zachować lepszą sprawność
urządzenia.
Inhalator Microlife NEB 200 nie powinien być stosowany do znieczulania lub wentylowania płuc. Sprzęt należy chronić przed kontaktem
z wodą, wilgocią, ekstremalnymi temperaturami, wstrząsami, zanieczyszczeniami oraz światłem słonecznym.

GWARANCJA DOOR TO DOOR
Sprzęt objęty jest gwarancją w systemie door to door. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do serwisu przez
stronę: https://serwis.chde.pl 

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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