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AeroChamber Plus Flow-Vu z maseczką dla dorosłych -
inhalator
 

Cena: 122,50 pln

Opis słownikowy

Producent Trudell Medical

Opis produktu
 

Inhalator AeroChamber Plus (komora inhalacyjna) to urządzenie ułatwiające przyjmowanie doustne leków.

Przeznaczenie:

Komora przeznaczona jest do stosowania z inhalatorem odmierzonej dawki do podawania leków w postaci aerozolu do płuc, zgodnie z
zaleceniem lekarza. Polepsza dostarczenie leku do płuc, zmniejsza osadzanie się leku w jamie ustnej i gardle, ułatwia koordynacje
podania leku z wdechem, szczególnie u małych dzieci i osób starszych.

Właściwości:

- wskaźnik przepływu Flow-Vu
- wygodna, miękka (bez lateksowa) konstrukcja maski ComfortSeal zapewniająca dobre przyleganie maski
- uniwersalny otwór do którego pasują wszystkie inhalatory MDI dostępne na rynku
- bardzo prosty w użyciu
- łatwy do czyszczenia
- model z maseczką dla dorosłych

Przeznaczenie: powyżej 5 lat

Wskazówki podczas stosowania:

- stosować pochwały i nagrody
- użyć pluszowych zabawek lub lalek "udających" użycie komory, aby jej stosowanie wyglądało na zabawę
- jeśli to możliwe, zabiegi wykonywać wtedy, gdy dziecko jest zadowolone, a nie gdy płacze

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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