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Inhalator siateczkowy Silent Mesh Sanity (Albert)
 

Cena: 232,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent ALBERT POLSKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Inhalator SILENT MESH jest wyrobem medycznym do codziennej profilaktyki, jak również leczenia schorzeń górnych i dolnych
dróg oddechowych. Posiada akcesoria dla dzieci i dorosłych, w związku z czym może korzystać z niego cała rodzina. Cechuje się
cichą pracą oraz łatwością użytkowania, co docenią w szczególności rodzice najmłodszych dzieci.
Zanieczyszczone powietrze sprzyja osłabieniu odporności i wrażliwości układu oddechowe na infekcje. Organizm człowieka jest
coraz bardziej narażony na choroby dolnych i górnych dróg oddechowych, przeziębienie, schorzenia oskrzeli, alergie i stany
zapalne płuc. Inhalator siateczkowy SILENT MESH przeznaczony jest do terapii inhalacyjnej.
Służy podawaniu leków w formie aerozoli, które dostarczane są bezpośrednio do źródła problemu. Można go również stosować
w codziennej profilaktyce zdrowotnej, łagodzenia i nawilżania podrażnień śluzówki i gardła. To kompletny zestaw akcesoriów, z
którego może korzystać cała rodzina.
Zalety Inhalatora SILENT MESH:

Cicha praca, gwarantująca komfort i wygodę podawania leku
Skuteczna inhalacja górnych i dolnych dróg oddechowych
Przeznaczony do leczenia schorzeń i infekcji dróg oddechowych, w celach profilaktycznych, przeziębienia,
mukowiscydozy, chorób płuc i oskrzeli
Wygodne końcówki, w zestawie nebulizator, ustnik, maska dla dzieci i dorosłych
Szybkie i precyzyjne podawanie leku bez obciążenia żołądka
Możliwość zmniejszenia dawki leku dzięki dostarczaniu go bezpośrednio do źródła problemu.

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.
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UWAGA:

NIE STOSOWAĆ: NEBU-DOSE HIALURONIC, NEBU-DOSE HIPERTONIC, substancji oleistych, tłustych, estrów i zawiesin
(m.in. ekstraktów z ziół, płynów dyfuzyjnych).

Przed pierwszym i po każdym kolejnym użyciu czyścić wodą destylowaną.
Dane techniczne:

Wyrób medyczny klasy IIa
Prędkość nebulizacji: 0,2ml/min
Częstotliwość ultradźwięków: +/- 145kHz
Zasilanie: 2x baterie AA
Wymiary: 48 mm (S) x 125 mm (W) x 58 mm (G)
Waga: 90g (bez baterii)
System aut. oczyszczenia

Zestaw zawiera:
Nebulizator
Ustnik
Maski dla dzieci i dorosłych
Baterie alkaliczne typu AAA
Woreczek do przechowywania

Gwarancja: 2 LATA "door to door"

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