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Inhalator Diagnostic Econstellation Plus
 

Cena: 139,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny, jakim jest inhalator Diagnostic Econstellation Plus, to produkt, który umożliwia przeprowadzanie inhalacji w
warunkach domowych u dzieci i osób dorosłych. Jest to inhalator tłokowy, który ma nowoczesną konstrukcję. Wyróżnia się on cichą i
wydajną pracą. Poza tym w jego zestawie znajduje się kilka dodatkowych akcesoriów, dzięki którym korzystanie z urządzenia jest
wygodne i komfortowe zarówno dla starszych, jak i młodszych pacjentów. Konstrukcja produktu jest wytrzymała i odporna na uderzenia,
a poza tym może pracować również w przechyle. Urządzenie wyróżnia się niewielkimi wymiarami i waży około 1,9 kg.

Na co jest inhalator Diagnostic Econstellation Plus? Wskazaniem do stosowania tego sprzętu medycznego są choroby dróg
oddechowych, w tym chociażby przeziębienie, uciążliwy katar, astma, alergia, zapalenie oskrzeli, zapalenie oskrzelików oraz inne
schorzenia górnych dróg oddechowych. Sprzęt medyczny ma możliwość regulacji wielkości wdychanych cząsteczek, co pozwala na
dostosowanie terapii do bieżących potrzeb użytkownika oraz leku, który w danym momencie jest wykorzystywany do inhalacji.
Urządzenie pracuje cicho – generuje hałas na poziomie 35 dB w odległości 1 metra.

W opakowaniu znajduje się zestaw z inhalatorem Diagnostic Econstellation Plus. W skład zestawu wchodzi maseczka dla dzieci i
dorosłych, a także ustnik i widelce nosowe, a oprócz tego filtr i rozpylacz, a także przewód powietrza. Sprzęt medyczny, jakim jest
inhalator Diagnostic Econstellation Plus, powinien być stosowany po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z instrukcją jego
użytkowania, która jest dołączona do opakowania. Produkt należy stosować wyłącznie do celów w niej wskazanych, co pozwoli
korzystać ze sprzętu w prawidłowy, bezpieczny i higieniczny sposób, a także pozwoli zadbać o dobrą sprawność urządzenia.

Inhalator Diagnostic Econstellation Plus może być stosowany w dwóch trybach – gdy jego zatyczka będzie zamknięta, możliwe jest
przeprowadzanie powolnej nebulizacji, natomiast w przypadku otwartej zatyczki sprzęt medyczny może być wykorzystany do
standardowej nebulizacji. Pojemnik na lekarstwo w sprzęcie medycznym ma pojemność 8 ml. Produkt jest odporny na substancje
oleiste. Szczegółowa instrukcja korzystania ze sprzętu medycznego jest podana w instrukcji i należy jej przestrzegać, jednocześnie
stosując się do zaleceń lekarza, jeśli chodzi o częstotliwość prowadzenia nebulizacji oraz wielkość jednorazowej dawki.

Inhalator Diagnostic Econstellation Plus jest objęty aż 5-letnią gwarancją door to door, co oznacza, że przy uszkodzeniu sprzętu
medycznego kurier odbiera produkt z domu pacjenta, a następnie po jego naprawie ponownie go dostarcza – użytkownik nie ponosi z
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tego tytułu żadnych kosztów. Sprzęt medyczny, jakim jest inhalator Diagnostic Econstellation Plus, powinien być chroniony przed
kontaktem z wodą i wilgocią, a poza tym należy go dobrze zabezpieczyć przed ekstremalnymi temperaturami, a także przez wstrząsami
oraz światłem słonecznym i zanieczyszczeniami.

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