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Inhalator PRO Sanity (Albert)
 

Cena: 194,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent ALBERT POLSKA

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny inhalator PRO Sanity (Albert) to profesjonalny produkt do wykonywania terapii inhalacyjnej, który może być
stosowany zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach medycznych. W zestawie znajdują się maski dla dorosłych i dzieci,
więc ze sprzętu medycznego może korzystać cała rodzina. Jest on zaawansowany technologicznie, a jednocześnie intuicyjny w
użytkowaniu. Jego działanie można dostosować do potrzeb użytkownika – w tym do jego wieku, stosowanych leków czy miejsca, gdzie
leki mają być wchłonięte.

Na co jest inhalator PRO Sanity (Albert)? Sprzęt medyczny stosuje się w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych. Produkt można
wykorzystać przy infekcjach, alergiach i chorobach układu oddechowego. Sprzęt medyczny inhalator PRO Sanity (Albert) szczególnie
wskazany jest w przypadku konieczności przeprowadzenia terapii inhalacyjnej przy astmie lub przewlekłym zapaleniu oskrzeli. Sprawdzi
się także przy przewlekłym nieżycie nosa i gardła, alergii i mukowiscydozie. Wskazaniami do stosowania inhalatora PRO Sanity (Albert)
są też przewlekłe zapalenia i choroby płuc, a oprócz tego chroniczny bronchit. Sprzęt medyczny umożliwia szybkie podanie leków w
formie aerozolu, czyli z ominięciem układu trawiennego. Dzięki temu trafiają one bezpośrednio do miejsca docelowego i mogą zacząć
działać. Inhalator PRO Sanity (Albert) można stosować także profilaktycznie – sprawdzi się przy oczyszczaniu i nawilżaniu dróg
oddechowych.
W opakowaniu znajduje się jeden inhalator PRO Sanity (Albert). W skład zestawu wchodzi inhalator z niezbędnymi akcesoriami. W
opakowaniu znaleźć można zatem kompresor tłokowy, nebulizator o pojemności 12 ml, irygator Nosalek Jet, dwumetrowy przewód
powietrza, przewód zasilający, 2 filtry, 2 maski (dla dorosłych i dla dzieci), a dodatkowo ustnik i końcówkę donosową. Przed
skorzystaniem ze sprzętu medycznego, jakim jest inhalator PRO Sanity (Albert) należy zapoznać się szczegółowo z treścią instrukcji
dołączonej do opakowania. Z produktu powinno się korzystać zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce, jednocześnie przestrzegając
zaleceń lekarza dotyczących dawkowania i częstotliwości wykonywania inhalacji.

Sprzęt medyczny inhalator PRO Sanity (Albert) przeznaczony jest do pracy ciągłej i można stosować go zarówno do inhalacji, jak i
oczyszczania dróg oddechowych, gdyż w zestawie znajduje się przeznaczony do tego irygator. Produkt ma funkcję regulacji szybkości
inhalacji i wielkości cząsteczek. Urządzenie ma 3 dostępne pozycje prędkości nebulizacji: 0,2 ml/min (poz. 1.), 0,35 ml/min (poz. 2.) oraz
0,5 ml/min (poz. 3., dla roztworu NaCl 0,9%). Możliwa do wyboru średnica cząsteczek MMAD wynosi odpowiednio 1,82 µm dla poz. 1.,
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2,97 µm dla poz. 2. oraz 5,03 µm dla poz. 3. Poziom hałasu urządzenia wynosi 58 dB, a szybkość przepływ powietrza – 14 l/min. Sprzęt
medyczny waży 2,0 kg, a jego wymiary wynoszą 203 × 240 × 117 mm.

Charakterystyka
Profesjonalne urządzenie wysokiej jakości, o najlepszych parametrach, służące do wykonywania terapii inhalacyjnej w schorzeniach
takich jak: astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i innych chorobach układu oddechowego.
Zastosowanie:
Urządzenie wskazane w leczeniu górnych dróg oddechowych. Polecany szczególnie w terapiach inhalacyjnych w schorzeniach takich
jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekły nieżyt nosa i gardła, przewlekłe zapalenia i choroby płuc (POChP), mukowiscydoza –
postać płucna, chroniczny bronchit i inne choroby układu oddechowego oraz wszystkie rodzaje alergii. Przeznaczony jest do intensywnej
terapii w domu lub w placówkach medycznych.

DANE TECHNICZNE:

Kompresor tłokowy z systemem nebulizacji i wyłącznikiem termicznym
Wymiary: 203 × 240 × 117 mm
Waga: ok. 2,0 kg
Kompresor zaprojektowany do pracy ciągłej
Przepływ powietrza: 14 l/min
Poziom hałasu: 58 dB (EN13544-1)
Prędkość nebulizacji:

poz. 1 – 0,20 ml/min;
poz. 2 – 0,35 ml/min;
poz. 3 – 0,50 ml/min (roztwór NaCl 0,9%)

Przepływ roboczy: 5,5 l/min
Średnica cząsteczek (MMAD):

 poz. 1. – 1,82 µm;
poz. 2. – 2,97 µm;
poz. 3. – 5,03 µm

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

Irygator Nosalek Jet
Nebulizator, pojemność 12 ml
Kompresor tłokowy
Przewód powietrza (dł. 2 m)
Przewód zasilający
2 filtry
Maska dla dorosłych
Maska dla dzieci
Ustnik
Końcówka donosowa

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