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Inhalator dla dzieci Sanity AP 2516
 

Cena: 148,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opis produktu
 

Charakterystyka

W trosce o najmłodszych, dla ich zdrowia, komfortu i radości życia powstał Inhalator DLA DZIECI, który umożliwia wykonywanie
inhalacji kilkorga dzieci po kolei. To przyjaciel najmłodszych alergików, któremu nadaliśmy zabawny kształt, aby zachęcić dzieci
do regularnej terapii. Sprawdza się zarówno przy alergiach, jak też infekcjach i chorobach układu oddechowego. Dostarcza leki w
formie mgiełki, która wspomagają leczenie m.in. przewlekłego nieżytu nosa i gardła, stanów po zapaleniu płuc, mukowiscydozy i
stanów pooperacyjnych. Stosowany w codziennej profilaktyce zdrowotnej płuc, nawilża i łagodzi podrażnienia śluzówki i gardła.
Dzięki cząsteczkom o wielkości 3μm trafia precyzyjnie do dolnych dróg oddechowych.
Zalety Inhalatora DLA DZIECI:

W zabawnym kształcie i formie przyjaznej najmłodszym
Możliwość inhalacji kilkorga dzieci po kolei (do pracy ciągłej)
Kompletny zestaw zawierający: nebulizator, kompresor, ustnik, maskę dla dzieci i dorosłych, smoczek dla najmłodszych,
końcówkę do nosa i długą rurkę powietrzną
Szybkie dostarczanie leku w formie aerozolu do dróg oddechowych z ominięciem układu trawiennego
Uniwersalny – stosowany przy alergiach, infekcjach i chorobach dróg oddechowych i w celach profilaktycznych.

Wskazania:
Polecany na infekcje, alergie i choroby układu oddechowego. Może być stosowany do leczenia infekcji górnych i dolnych
dróg oddechowych, przewlekłego nieżytu nosa i gardła, przeziębienia, schorzeń oskrzeli, przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc (POChP), alergii, stanów po zapaleniu płuc, nawracającego zapalenia płuc, mukowiscydozy, chronicznego
bronchitu, przewlekłego i nawracającego zapalenia oskrzeli oraz stanów pooperacyjnych
Przeznaczony również do codziennej profilaktyki zdrowych płuc oraz nawilżania i łagodzenia podrażnionego gardła i
śluzówki.
Przeznaczony jest do prowadzenia terapii wziewnej w warunkach domowych.
Stosowanie leków zawsze skonsultuj z lekarzem prowadzącym.

Dane techniczne:
Urządzenie medyczne klasy IIa
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Maksymalna pojemność nebulizatora: 10ml
Ciśnienie robocze: 0,8 do 1,3 bara
Wymiary: 172 x 136 x 184mm
Waga: 1,4 kg
Zużycie energii: 180 VA

Zawartość opakowania:
Kompresor
Nebulizator
Ustnik
Końcówka do nosa
Maski dla dzieci i dorosłych
Smoczek
Długa rurka powietrzna (1,9 m)
5 filtrów powietrza

Gwarancja: 2 LATA "door to door"
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