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Inhalator tłokowy nebulizator SilMed ITF-01
 

Cena: 83,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny SilMed ITF-01 w postaci inhalatora tłokowego jest produktem, z którego można korzystać w warunkach
domowych. Na co jest SilMed ITF-01? Wskazaniem do stosowania produktu jest wykonywanie inhalacji dróg oddechowych u pacjentów
dorosłych oraz u dzieci. SilMed ITF-01 to inhalator tłokowy, który jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze. Leczenie za pomocą tego
wyrobu medycznego polega na wprowadzaniu do układu oddechowego leku w formie aerozolu. Zawieszone w gazie małe cząsteczki
płynnego leku docierają bez trudu w docelowe miejsce swojego działania, umożliwiając skuteczną terapię.

Inhalator SilMed ITF-01 jest wyposażony w ergonomiczny uchwyt. Ma niewielką wagę, która wynosi zaledwie 1,4 kg. Wydajność
nebulizacji w tym produkcie wynosi więcej niż 0,2 ml/min. Urządzenie emituje hałas o natężeniu nieprzekraczającym 55 dB. Produkt
umożliwia wykonanie jednorazowej nebulizacji z wykorzystaniem 10 ml roztworu, co stanowi optymalne rozwiązanie w przypadku
większości zalecanych terapii. Produkt może być pomocny w terapii górnych oraz dolnych dróg oddechowych. Można wykorzystać go
między innymi przy ostrych oraz przewlekłych chorobach infekcyjnych. Znajduje zastosowanie w przypadku przeziębienia i kaszlu, a
także może być pomocny przy zapaleniu zatok, a oprócz tego zapaleniu oskrzeli czy też płuc. Produkt można również wykorzystać przy
zaburzeniach funkcjonowania dróg oddechowych związanych z alergią oraz w przypadku astmy.

W opakowaniu znajduje się kompletny zestaw SilMed ITF-01. W jego skład wchodzi inhalator tłokowy SilMed ITF-01, a także pojemnik
do nebulizacji oraz 2 maski do inhalacji – jedna dla pacjentów dorosłych, a druga dla dzieci. Oprócz tego w opakowaniu SilMed
ITF-01 znajduje się ustnik, 5 szt. filtrów powietrza oraz instrukcja, z którą należy się dobrze zapoznać, zanim pacjent zacznie korzystać z
nebulizatora.

W jaki sposób korzystać z nebulizatora SilMed ITF-01? Zanim pacjent z niego skorzysta, powinien się upewnić, czy znajdujący się w
zestawie pojemnik na lek jest czysty, a jeśli tak nie jest, kolejny krok powinien polegać na oczyszczeniu go. Inhalator tłokowy SilMed
ITF-01 należy następnie postawić na płaskiej, stabilnej powierzchni, po czym należy blisko przy nim usiąść. Przy wyjętej z gniazdka
wtyczce należy napełnić pojemnik lekiem, upewniając się wcześniej, czy w dolnej części pojemniczka znajduje się stożek. Po zakręceniu
pojemnika na lek należy podłączyć do niego przewód powietrzny, a drugą jego część podłączyć do inhalatora. Po kontrolnym
sprawdzeniu prawidłowości przymocowania poszczególnych elementów SilMed ITF-01 można przymocować wybraną maskę lub ustnik
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do pojemnika na lek. Dopiero w kolejnym kroku można podłączyć urządzenie do prądu, założenie maski lub ustnika oraz włączenie
urządzenia. Gdy inhalacja dobiegnie końca, należy wyłączyć SilMed ITF-01 oraz odłączyć go od prądu. Nie należy też zapominać o
konieczności zadbania o higienę poszczególnych elementów składowych zestawu, aby były gotowe do kolejnego użycia.

Charakterystyka

Przeznaczony do inhalacji dróg oddechowych w warunkach domowych u dzieci i dorosłych.
SilMed Inhalator tłokowy:

do inhalacji dróg oddechowych w warunkach domowych
łatwy w obsłudze
ma ergonomiczny uchwyt
posiada optymalną pojemność nebulizatora – 10 ml
posiada w zestawie maseczkę dla osoby dorosłej, dla dziecka oraz ustnik
ma 5 zapasowych filtrów powietrza
natężenie hałasu < 55dB
waga 1,4 kg
MMAD: 1,30-5 μm
wydajność nebulizacji > 0,2 ml/min
wielkość cząsteczki 0,5 - 10 μm

Zawartość opakowania:
inhalator - 1 sztuka
pojemnik do nebulizacji - 1 sztuka
maska dla dorosłych - 1 sztuka
maska dla dzieci - 1 sztuka
ustnik - 1 sztuka
filtry powietrza - 5 sztuk
instrukcja - 1 sztuka

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