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Komplet do inhalacji dla dzieci NEBJET NEB 214
 

Cena: 33,50 pln

Opis słownikowy

Producent SOHO

Opis produktu
 

Nebulizator NEBJET NEB 214- zaprojektowany i wykonany zgodnie z najnowszymi normami jest urządzeniem medycznym o wysokiej
skuteczności w działaniu terapeutycznym, w którym zastosowanie znajduje nebulizacja aerozolowa.

Żywotność nebulizatora: zaleca się wymianę po wykonaniu 100 - 120 inhalacji lub przeprowadzeniu 20 cyklów sterylizacji.

Zestaw zawiera:

- maseczka dla dzieci
- ustnik
- łącznik do osprzętu "L"
- nebulizator (część górna, korpus nebulizatora, dysza nebulizacyjna)
- rurka przejściowa (podłączenie powietrza)

 

Dane techniczne nebulizatora:
- minimalny przepływ roboczy: 5l/min (wg normy: EN 13514-1: objętość wypełnienia 2,5ml 2,5% NaF; średnia średnica cząstek 2,61;
odchylenie standardowe 2,75)

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.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/komplet-do-inhalacji-dla-dzieci-nebjet-neb-214.html
http://www.aptusshop.pl/


 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
- ciśnienie robocze: 60 kPa (0,6 bara)
- maksymalny przepływ roboczy: 7,5l/min (wg normy: EN 13514-1: objętość wypełnienia 2,5ml 2,5% NaF; średnia średnica cząstek 2,03;
odchylenie standardowe 2,97)
- ciśnienie robocze: 150 kPa (1,5 bara)
- minimalna pojemność: 2ml
- maksymalna pojemność: 12ml
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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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