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Inhalator Microlife NEB 200 1 szt.
 

Cena: 139,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent WORLD MED

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Inhalator Microlife NEB 100B to urządzenie o wysokiej wydajności przeznaczone dla całej rodziny. Charakteryzuje się szybkim tempem inhalacji oraz niewielkimi rozmiarami. W
najnowszym modelu kompresor przystosowano do pracy ciągłej. Nebulizator posiada duży pojemnik na lek, a podziałka na nim pozwala na dozowanie odpowiedniej ilości
lekarstwa. Ponadto nowy model jest bardzo praktyczny, dzięki swoim niewielkiem rozmiarom oraz schowku na przewód zasilający nie będziemy mieć problemu z
przechowywaniem urządzenia. Podsumowując wybierając Microlife Neb100B otrzymają Państwo kompaktowy i wgodny kompresor, bardzo skuteczny w leczeniu. 

 Doskonały inhalator do zastosowań domowych

Niewielkie wymiary
Ergonomiczna budowa (uchwyt do przenoszenia, uchwyt na nebulizator, schowek na przewód zasilający)

Nebulizator posiada podziałkę ułatwiającą podawanie lekarstw
Bogate wyposażenie

Gwarancja 3 lata
Odpowiedni do podawania wszystkich leków (np. Pulmicort, Mucosolvan (krople), Berodual a także sól fizjologiczna, roztwory soli leczniczych

  

Przykłady zastosowań:

Górne drogi oddechowe: przewlekły nieżyt nosa i gardła, przewlekłe, nieswoiste stany zapalne nosa, gardła i krtani, alergiczny nieżyt nosa, nawracające i przewlekłe
stany zapalne zatok przynosowych, nieżyt krtani oraz stany wyczerpania głosowego...
Płuca i oskrzela: przewlekłe i nawracające zapalenia oskrzeli, astma oskrzelowa, stany po zapaleniach płuc.
Leki: Budesonid, Pulmicort, Flixotide, Berodual, Miflonide, sól fizjologiczna
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Dane techniczne:

Wydajność aerozolu: 0.3 ml/min. (Na CI 0.9%)
Wielkość cząstek:  4,9 μm (MMAD z 0,9% NaCl)

Wydajność nawiewu: 5 ~ 8 l/min.
Odgłos pracy: 53 dBA
Zasilanie elektryczne: 230V~ / 50Hz / 180VA
Długość kabla sieciowego: 1.5 m
Pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml; max. 13 ml
Ilość osadu: 0.93 ml
Ciśnienie pracy inhalatora: 8-13.05 Psi (0.55 - 0.9 bar)
Maksymalne ciśnienie: 42 Psi (2.89 bar)
Tryb pracy: praca ciągła

Temperatura robocza: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
Maksymalna wilgotność względna 10 - 95 %
Temperatura przechowywania: -25 - +60 °C / -13 °F - +140°F
Maksymalna wilgotnoś względna 10 - 95 %
Waga: 1400 g
Wymiary: 200 x 158 x 93 mm
Normy: EN 13544-1; EN 60601-1;EN 60601-1-2; CE0434
Gwarancja: 3 lata

Zestaw zawiera:

Kompresor Microlife NEB 100B
Nebulizator
Maska dla dzieci
Maska dla dorosłych
Wężyk
Ustnik
końcówka do nosa
Filtry zapasowe (5 filtrów)
Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja 3lata
Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
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