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Inhalator / nebulizator Med2000 C1 AirBox
 

Cena: 164,99 pln

Opis słownikowy

Producent BIAT

Opis produktu
 

Wysyłka pocztą gratis.

Nebulizator C1 AirBox to bardzo ciche urządzenie o wysokiej wydajności przeznaczone dla dzieci oraz rodziny. Charakteryzuje się
szybkim tempem inhalacji oraz łatwością użycia.

Nebulizator C1 AirBox jest produkowany przez włoską firmę med2000 z opatentowanym specjalnym tłokowym silnikiem.

Kupując ten nebulizator otrzymujecie Państwo także dołączony do zestawu opatentowany rozpylacz ANDY FLOW®,który zapewnia
odpowiednie rozdrobnienie podawanego leku.
Rozpylacz ANDY FLOW jest urządzeniem medycznym klasy IIa, przekształcającym płynny środek farmakologicznie czynny (lek) w formę
aerozolu aplikowaną w drogach oddechowych.
Różne konfiguracje rozpylacza ANDY FLOW pozwalają na dobór cząstek o żądanym zakresie rozmiarów (MMAD) w rozpylanym
aerozolu.

Charakterystyka produktu:
Pojemność pojemnika – 6ml
Maksymalny przepływ – 14l/min
Maksymalny przepływ przez pojemnik – 6 l/min
Maksymalne ciśnienie – 1,9 bar
Ciśnienie w pojemniku – 0,78 bar
Głośność 50dBa z odległości 50cm
Rozmiar cząsteczki MMAD : minimum 2,6 um – maksimum 4,4 um (możliwość zmiany wielkości cząsteczki ! )

Tempo nebulizacji: zmienne w zależności od zastosowanej końcówki od 0,33 ml/min do 0,56 ml/min

FPF% na końcówce C wynosi 90%
Długość drenu: 1,4m

W skład zestawu wchodzą:
kompresor C1 AirBox
nebulizator ANDY FLOW z nakładkami:A,B,C

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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maska dla dzieci
maska dla dorosłych
ustnik
wężyk
instrukcja obsługi w języku polskim wraz z kartą gwarancyjną

Gwarancja 36 miesięcy
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