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Inhalator - Nebulizator kompresorowy OMRON C101
Essential
 

Cena: 170,90 pln

Opis słownikowy

Producent OMRON

Opis produktu
 

Łatwy w użyciu nebulizator kompresorowy inhalator firmy OMRON przeznaczony do stosowania przez całą rodzinę.

 

Cechy urządzenia:
- Łatwy w użyciu i utrzymaniu (czyszczeniu)
- Wytwarza cząsteczki o małych wymiarach, które głęboko penetrują dolne drogi oddechowe i osadzają się w pęcherzykach płucnych.
- Umożliwia podanie leku bezpośrednio do płuc.
- Ma dużą szybkość inhalacji i widoczną mgiełkę.
- Może być używany przez całą rodzinę, ponieważ urządzenie jest gotowe do pracy non stop.
- Prosty, wydajny i niezawodny w leczeniu.
- Wskazany do użytku przede wszystkim przy chorobach układu oddechowego (astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc i inne).

Dane techniczne:
- Masa: około 1,05 kg (tylko kompresor)
- Wymiary: ok. 145mm (szer.) x 124 mm (wys.) x 182 mm (gł.)
- Wielkość cząstki: MMAD = 2,6 µm
- Tempo nebulizacji: 0,35 ml/min (Nacl 0,9%)
- Pojemność zbiornika na lek: maks. 12 ml. Właściwe ilości leku: 2-12 ml.
- Głośność pracy urządzenia: 58 dB.

Zestaw zawiera:

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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- Nebulizator C101 Essential
- Zestaw nebulizatora
- Ustnik
- Maska dla dzieci (PCW)
- Maska dla dorosłych (PCW)
- Przewód powietrza (PCW) 100 cm
- Zbiornik na lek
- Ustnik
- Łącznik
- Końcówka do nosa
- Instrukcja obsługi
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