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Inhalator SOHO Amineb 2
 

Cena: 158,90 pln

Opis słownikowy

Producent SOHO

Opis produktu
 

Inhalator przeznaczony do terapii aerozolowej przy leczeniu chronicznego zapalenia oskrzeli, astmy i innych chorób dróg oddechowych.

Stosowanie inhalatora jest proste i można w nim używać najczęściej stosowanych leków.

Urządzenie przeznaczone do codziennego użytkowania.

 

 

 

DANE TECHNICZNE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Z WYŁĄCZNIKIEM TERMICZNYM

 

 

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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Napięcie pracy: patrz naklejka na kompresorze

Wymiary: 250x165x118 mm

Waga: 1,4 kg

Kompresor do pracy przerywanej: 20 min włączony /40 min wyłączony

Klasa ryzyka wg normy MDD 93/42/EEC: IIa

Ciśnienie maksymalne: 185 kPa

Przepływ powietrza: 10 l/min

Głośność: 58 dBA (EN13544-1)

Szybkość nebulizacji: min. 2 ml - max. 12 ml

Ciśnienie operacyjne: 60 kPa (0.6bar)

Przepływ operacyjny: 5 l/min

MMAD: 2.61 μm

Temperatura/Wilgotność operacyjna: 10–40°C / 10–95% RH

Temperatura/Wilgotność/Ciśnienie przechowywania: - 25–70°C / 10–95% RH / 690–1060 hPa
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