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Inhalator DIAGNOSTIC Econstellation Plus
 

Cena: 109,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Opis
Inhalator Diagnostic Econstellation Plus, 1 szt.

Wyrób medyczny, przeznaczony dla dzieci i dorosłych. Wyposażony jest w superwydajny kompresor tłokowy oraz innowacyjny
nebulizator z regulacją wielkości cząsteczek. Inhalator przeznaczony jest do pracy ciągłej. Specjalna konstrukcja odporna jest na
uderzenia, a zastosowane tworzywo jest odporne na substancje oleiste. Produkt pomocny jest przy zwalczaniu przeziębień, kataru,
uciążliwego kaszlu, alergii, zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc.

Zawartość opakowania
Kompresor – 1 szt.
Nebulizator – 1 szt.
Maseczka dla dzieci – 1 szt.
Maseczka dla dorosłych – 1 szt.
Przewód powietrza – 1 szt.
Końcówka nosowa – 1 szt.
Ustnik – 1 szt.
Filtr powietrza – 1 szt.

Działanie
Inhalator wyposażony jest w superwydajny kompresor tłokowy oraz nebulizator z regulacją wielkości cząsteczek. Posiada specjalną
konstrukcję odporną na uderzenia, a zastosowane tworzywo jest odporne na substancje oleiste. Urządzenie składa się z nebulizatora
połączonego ze sprężarką, która wykorzystuje przepływ powietrza do nebulizacji leku w bardzo drobnych cząsteczkach. Nebulizator
może być używany w dwóch różnych trybach: przy zamkniętej zatyczce otrzymuje się powolną nebulizację, a przy otwartej – nebulizację
standardową.

Wskazania
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 Inhalator Diagnostic Econstellation Plus to wyrób medyczny, przeznaczony do użycia razem z lekami. Stosowany jest w leczeniu
pacjentów cierpiących na choroby układu oddechowego oraz przyczynia się również do łagodzenia objawów choroby. Inhalator jest
przeznaczony do stosowania u pacjentów, którym lekarz przepisał ten rodzaj leczenia w związku z problemami z oddychaniem.

Uwagi
Dane techniczne:

Waga około 1,6 kg
Warunki pracy temp.: 5 °C ÷ 40 °C, wilgotność: 15 ÷ 93% R.H. Ciśnienie atmosferyczne 700-1060 hPa
Okres gwarancji 5 lat
Ciśnienie robocze 0,7 bar
Średnia wielkość cząsteczek 8,00 μm.* (z użyciem niebieskiej kształtki, bez użycia selektora) 5,44 μm* (z użyciem niebieskiego selektora
i niebieskiej kształtki) 4,02 μm* (z użyciem białego selektora i białej kształtki)
Czas pracy przeznaczony do pracy ciągłej
Pojemnik na lekarstwo max 5 ml
Poziom hałasu < 65 dB w odległości 1 m
Zasilanie 230 V, 50 Hz

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
DIAGNOSIS
Sienkiewicza 82,
Białystok
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