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Microlife Wyprawka Maluszka - laktator elektryczny BC 200 +
termometr elektroniczny NC 400 + inhalator dla dzieci NEB
400 pneumatyczno - tłokowy
 

Cena: 582,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent MICROLIFE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Laktator elektryczny Microlife BC 200:

Laktator elektryczny Microlife został zaprojektowany tak, aby naśladować naturalne ssanie dziecka, zapewniając większy
komfort podczas odciągania pokarmu. Idealny dla kobiet, które chcą wygodnie odciągać mleko z piersi każdego dnia. Posiada
dwa tryby pracy z 10 stopniową regulacją, zasilany bateriami lub sieciowo z podświetlanym wyświetlaczem ułatwiającym
odciąganie pokarmu w nocy.

10 różnych ustawień w trybie odciągania.
10 różnych ustawień w trybie stymulacji.
Funkcja zapamiętywania ustawień.
Podświetlany wyświetlacz.
Butelka nie zawiera BPA.
Bezpieczny i higieniczny - akcesoria można myć oraz dezynfekować.
Butelka oraz smoczek są idealne dla noworodków.
Kompaktowy i przenośny - idealny w podróży.

Laktator Microlife odpowiada na potrzeby kobiet karmiących.
Model BC200 nadaje się także do odciągania pokarmu z obydwu piersi jednocześnie.Wystarczy dokupić zestaw uzupełniający
zawierający dodatkowe rurki oraz butelkę.
Zestaw zawiera:

laktator elektryczny
butelkę 180 ml z zakrędką
silikonową nakładkę
smoczek do karmienia z zatyczką
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stojak na butelkę
etui do transportu i przechowywania
przejściówki do butelek Philips AVENT oraz NUK
silikonową rurkę
zasilacz

2 Lata gwarancji GWARANCJA DOOR-TO-DOOR
Zasilanie sieciowe oraz bateryjne
Czas pracy na bateriach: max 60 minut
Urządzenie posiada wskaźnik słabej baterii

Termometr elektroniczny Microlife NC 400

Pomiar temperatury ciała, obiektu, otoczenia
Bezkontaktowy pomiar temperatury
Termometr w kształcie delfina
Pamięć 30 pomiarów z datą i godziną
Kolorowy wyświetlacz LCD
Na wyświetlaczu data i godzina
Technologia 3 sekund – pomiar z 36 punktów na ciele

Inhalator dla dzieci microlife NEB 400 pneumatyczno - tłokowy

Inhalator dziecięcy pneumatyczno - tłokowy.
Skuteczny w leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych.
Wysokowydajny nebulizator do krótkich inhalacji.
Design przyjazny dla dzieci umila nebulizację.
Nadaje się do wszystkich typowych roztworów inhalacji.
Łatwa obsługa jednym przyciskiem.
Akcesoria można prać i dezynfekować.
Dane techniczne:

Wydajność aerozolu:0,4 ml/min.(NaCl 0,9%)
Wielkość cząsteczek: 71,2 %<5 μm (3,16 μm MMAD)
Maksymalny swobodny przepływ powietrza: 15 l/min.
Operacyjny przepływ powietrza: 5,31 l/min.
Odgłos pracy: 52 dBA
Zasilanie elektryczne: 230 V 50 HZ AC
Długość kabla sieciowego: 1,6 m
Pojemność zbiornika na lek: min.2 ml; max. 8 ml
Ilość osadu: 0,8 ml
Tryb pracy: 30 min. pracy/30 min. odpoczynku
Warunki pracy: Maksymalna wilgotność względna 30-95 %, 700-1060 hPa ciśnienia atmosferycznego
Warunki i transportu przechowywania: - 20-+60°/-4-+140°F (Maksymalna wilgotność względna 30-85%; 700-1060 hPa
ciśnienia atmosferycznego)
Waga: 1300 g
Wymiary: 92x160x140xmm
Klasa IP: IP21
Normy: EN13544-1, EN60601-1; EN60601-2; EN60601-1-6;IEC 60601-1-11
IP Class: IP21
Przewidywana żywotność urządzenia: 1000 godzin
Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.

W zestawie znajduje się:
kompresor
pojemnik na lek
przewód powietrzny
ustnik
maska inhalacyjna dla dzieci
maska inhalacyjna dla dorosłych
końcówka na nos
zapasowe filtry powietrza
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etui (woreczek)
5 lat GWARANCJI

GWARANCJA DOOR TO DOOR
Sprzęt objęty jest gwarancją w systemie door to door. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do serwisu przez
stronę: https://serwis.chde.pl 

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

Galeria
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