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Inhalator siateczkowy PRO Mesh Diagnostic + woda
destylowana do czyszczenia inhalatora w zestawie
 

Cena: 202,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Inhalator siateczkowy PRO Mesh Diagnostic to produkt, z którego mogą korzystać zarówno pacjenci dorośli, jak i
dzieci – będzie idealny do używania przez całą rodzinę. Jest to urządzenie pracujące bardzo cicho (<50 dB w odległości 1 m). Poza tym
wyrób medyczny wyróżnia się kieszonkowym rozmiarem i dużą lekkością, a dodatkowo jest łatwy w przenoszeniu i pewnie leży w dłoni.
Produkt może być stosowany w warunkach domowych, ale sprawdzi się także w placówkach służby zdrowia. Urządzenie może być
zasilane z gniazda sieciowego lub bateryjnie, dzięki czemu można z niego korzystać również poza domem.

Na co jest Inhalator siateczkowy PRO Mesh Diagnostic? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wykonywanie
nebulizacji. Produkt można stosować niemal ze wszystkimi lekami przeznaczonymi do nebulizacji, jednak wyjątek stanowi Nebu-Dose
Hialuronic oraz Nebu Dose Hipertonic. Nebulizacje mogą być pomocne w przypadku różnego rodzaju chorób dróg oddechowych. 
Inhalator siateczkowy PRO Mesh Diagnostic może być wykorzystany do inhalacji przy leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych.
Zasadą działania produktu jest zamiana płynnej postaci leku w aerozol. Korzystanie z niego pozwala dostarczyć lek wziewnie do oskrzeli
i płuc, dzięki czemu może działać on efektywnie i skutecznie w miejscu docelowym.

W opakowaniu znajduje się Inhalator siateczkowy PRO Mesh Diagnostic + woda destylowana do czyszczenia inhalatora. W skład
kompletu wchodzą wszystkie elementy niezbędne do korzystania z inhalatora (oprócz roztworów do nebulizacji). Zestaw obejmuje
maskę dla dorosłych i dzieci, a także głowicę rozpylającą z pojemnikiem na lek, a oprócz tego ustnik i zasilacz, a także 2 baterie
alkaliczne oraz etui i praktyczną instrukcję użycia produktu. W zestawie znajduje się również woda destylowana do czyszczenia
inhalatora, która pozwoli na utrzymanie odpowiedniej higieny urządzenia. Wyrób medyczny ma dwustronną siateczkową membranę
MESH, dzięki czemu się nie zapycha. Produkt wyróżnia się niskim zużyciem energii, a poza tym charakteryzuje go niska objętość
resztkowa leku, czyli ilość leku pozostająca po inhalacji. Inhalator siateczkowy PRO Mesh Diagnostic automatycznie wyłącza się po 5
minutach pracy. Szybkość nebulizacji tego urządzenia to 0,25 ml/min, a wielkość uwalnianych cząsteczek to 3,8 µm.

Jak stosować Inhalator siateczkowy PRO Mesh Diagnostic? Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią
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instrukcji, która jest dołączona do opakowania. Zawsze należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji obsługi inhalatora oraz
zaleceń lekarza dotyczących prawidłowego przyjmowania leku w czasie nebulizacji. Aby prawidłowo korzystać z Inhalatora
siateczkowego PRO Mesh Diagnostic, należy również zadbać o jego regularne czyszczenie, a pomóc w tym może znajdująca się w
zestawie woda destylowana. Urządzenie powinno być czyszczone po każdym użyciu, a cała procedura, której należy przestrzegać,
została opisana krok po kroku w dołączonej do opakowania instrukcji.

Charakterystyka

Bardzo cichy
Do stosowania z prawie wszystkimi lekami do nebulizacji (oprócz Nebu-Dose Hialuronic®)
Wielkość cząsteczki – 3,8 μm
Szybkość nebulizacji: 0,25 ml/min
mega lekki – tylko 98g
Zasilanie: Baterie alkaliczna 2 x AA 1,5V lub zasilacz: 5 V DC, 1 A
Zużycie mocy: Około 1.2W
Częstotliwość wibracji: Około 113 kHz
Warunki użytkowania: 10 ~ 40 °C, 15 ~ 93% RH.
Warunki przechowywania: -20 ~ 70 °C, ≤ 93% R.H.
Zawartość opakowania: Maska dla dorosłych i dzieci, głowica rozpylająca z pojemnikiem na lek, ustnik, zasilacz, baterie
alkaliczne x2, etui, instrukcja użycia

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