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Inhalator OMRON Duobaby - kompresorowy z aspiratorem do
nosa + Termometr elektroniczny Omron EcoTemp Smart
MC-341-E GRATIS!!!
 

Cena: 295,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent NORD FARM

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Cechy urządzenia:

 Inhalator przeznaczony dla terapii oddechowej, zapewnia skuteczne leczenie astmy, przewlekłego zapalenia oskrzeli, alergii i
innych chorób układu oddechowego.
Urządzenie posiada unikalną funkcjonalność - 2 w 1: inhalator i aspirator do nosa.
 Inhalator umożliwia leczenie zaburzeń układu oddechowego, zaś aspirator do nosa delikatnie usuwa śluz z jam nosowych,
ułatwiając tym samym oddychanie.
Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 1 miesiąca i dla dorosłych, którzy cierpią z powodu schorzeń górnych dróg
oddechowych np.: zatkany nos, przeziębienie, alergia i/lub dolnych dróg oddechowych (takich jak: astma, zapalenie oskrzeli).
Pozwala na to zmiana pokrywek zestawu do inhalacji.
 Poprzez zmianę pokrywek zestawu do inhalacji urządzenie dostarcza lek do wybranych miejsc w drogach oddechowych, co
zapewnia kompleksowe leczenie.
 Wielkość cząstki: MMAD = Pokrywka zielona „Górne drogi oddechowe”: około 9,0 µm, Pokrywka niebieska „Dolne drogi
oddechowe”: około 4,0 µm.
Tempo nebulizacji: Pokrywka zielona „Górne drogi oddechowe”: 0,4 ml/min, Pokrywka niebieska „Dolne drogi oddechowe”: 0,2
ml/min.
 Pojemność zbiornika na lek: maks. 12 ml. Właściwe ilości leku: 1-12 ml.
Głośność pracy urządzenia: 63 dB (w odległości 1 metr).
Masa około 1,7 kg (tylko kompresor).
 W skład zestawu wchodzą: kompresor, zestaw nebulizatora, przewód powietrza, ustnik, maska dla dzieci, aspirator do nosa,

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/inhalator-omron-duobaby-kompresorowy-z-aspiratorem-do-nosa-termometr-elektroniczny-omron-ecotemp-sma.html
http://www.aptekaotc.pl/inhalator-omron-duobaby-kompresorowy-z-aspiratorem-do-nosa-termometr-elektroniczny-omron-ecotemp-sma.html
http://www.aptekaotc.pl/inhalator-omron-duobaby-kompresorowy-z-aspiratorem-do-nosa-termometr-elektroniczny-omron-ecotemp-sma.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

instrukcja obsługi.

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