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SOHO Inhalator sprężarkowy Mikroneb
 

Cena: 147,90 pln

Opis słownikowy

Producent SOHO

Opis produktu
 

Inhalator MIKRONEB wyposażony jest w niewymagający smarowania kompresor tłokowy i wymienny filtr powietrza (wymiana co
100-120 aplikacji). Aparat został zaprojektowany zgodnie z europejskimi standardami wytwarzania i bezpieczeństwa dla urządzeń
elektromedycznych (EN60601-1; EN13544-1).

Dane techniczne sprężarki tłokowej:

Napięcie pracy: 230 V ~ 50 Hz 100 W
Wymiary: 143 x 155 x 110 mm
W aga: 1,1 kg
Czas pracy/spoczynku: 20/40 min
Klasa ryzyka wg normy MDD 93/42/EEC: II a
Ciśnienie maksymalne: 1,85 bar / 185 kPa
Przepływ powietrza: 10 l/min
Ciśnienie robocze: 0,6 bar / 60 kPa
Przepływ roboczy: 5 l/min
Głośność: 58 dB
Szybkość nebulizacji: 0,35 ml/min (0,9% roztwór NaCl)
Parametry otoczenia - praca: 10 - 40°C, wilgotność: 10 - 95%
Parametry otoczenia - przechowywanie: -25 - 70°C,
wilgotność: 10 - 95%

W skład zestawu wchodzi:

- Inhalator
- Przewód zasilający

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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- Włącznik/wyłącznik
- Klapka filtra powietrza i wylot powietrza
- Nebulizator QuickJet
- Łącznik do osprzętu „L”
- Rurka łącząca
- Maska dla dorosłych
- Maska dla dzieci
- 3 filtry
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