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Inhalator tłokowy NEB200 - Pempa
 

Cena: 135,00 pln

Opis słownikowy

Producent Pempa

Opis produktu
 

Inhalator tłokowy PEMPA NEB200 to urządzenie przeznaczone do leczenia chorób górnych i dolnych dróg oddechowych. Odpowiedni
dla dzieci i dorosłych. Pozwala na skuteczne i wydajne rozpylanie większości popularnych roztworów inhalacyjnych.

Właściwości:

- wydajny system nebulizacji
- cicha praca: 52 dBA
- kompresor do pracy przerywanej
- stała, optymalna wielkość cząsteczek (mmad: 3,16 μm)
- tempo nebulizacji: 0,4 ml/min
- frakcja respirabilna: 71,2%
- w zestawie maska dla dorosłych i dla dzieci
- akcesoria można myć i dezynfekować

Specyfikacja techniczna:

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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Model / typ: PEMPA NEB200/GCE830

Zasilanie: 230 V 50 Hz AC
Prąd: ≤1000mA
Minimalna objętość napełniania: 2 ml
Maksymalna objętość napełniania: 8 ml
Szybkość nebulizacji: średnio 0,40 ml / min (zakres 0,23 - 0,60 ml / min)
Maksymalne ciśnienie powietrza: średnio 2,2 bar (zakres 2,0 - 3,2 bar)
Waga: 1,5 kg
Rozmiar: 160 x 92 x 140 mm
Poziom hałasu: średnio 52 dBA (maksymalny poziom 58 dBA)
Oczekiwana żywotność urządzenia: 1000 godzin
Ochrona IP: IP21
Urządzenie klasy II w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Zawartość zestawu:

- inhalator
- przewód powietrza (PVC)
- nebulizator (PP)
- ustnik (PP)
- końcówka do nosa (PP)
- maska dla dorosłych (PCW)
- maska dla dzieci (PCW)
- zapasowe filtry powietrza
-  torba na akcesoria
- instrukcja obsługi
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