
 

 

Philips InnoSpire Elegance
Nebulisatorkompressorsys
tem

Bordenhed til hjemmebrug
Behandling udført på 6 - 8 
minutter*
*Ved en 2,5 ml dosis salbutamol
Nebulisatorsæt medfølger
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ålidelig forstøvet medicinbehandling, du kan stole på

r en ensartet behandling
oSpire Elegance giver hurtig, effektiv og pålidelig indgift af forstøvede lægemidler, som 

 beregnet til kontinuerlig behandling på hospitalet og i hjemmet.

Korte behandlingstider
• Behandling leveret i 6-8 minutter *

Elegant, robust design
• Robust design møder pålidelighed

Gennemprøvet SideStream-teknologi
• Gennemprøvet nebulisatorteknologi

Til brug på hospitaler og i hjemmet
• Designet til kontinuerlig anvendelse
• Kompatibel med almindeligt ordineret nebulisatormedicin



 Til hjemmebrug

Fordi den er robust nok til kontinuerlig brug i både 
kliniske omgivelse og i familiemiljøer, giver InnoSpire 
Elegance ensartet og pålidelig nebulisatorbehandling.

Styrke og stil i ét

Designet til både at passe ind i din livsstil og til at 
holde til hyppig brug. Du kan være sikker på, at du 
modtager aerosoler i høj kvalitet i nebulisatorens 
levetid.

Gennemprøvet nebulisatorteknologi

Efterhånden som InnoSpire Elegance presser luften 
gennem slangen, vil yderligere luft blive suget ind 

gennem toppen af nebulisatoren, hvor den skaber et 
hurtigt gennemløb af luftbåren medicin, som du kan 
inhalere. Sidestream er konstrueret til at holde til 
hyppig og gentagen brug og vil fortsætte med at 
levere din nebulisatormedicin på effektiv vis, indtil 
det er tid til udskiftning.

Behandlingstid

InnoSpire Elegance, kombineret med den 
genanvendelige SideStream-nebulisator, er designet 
til give hurtig indgift af lægemidler og korte 
behandlingstider.

Alsidighed

Er i stand til at forstøve et bredt udvalg af lægemidler, 
der rutinemæssigt bruges til at behandle forskellige 
luftvejssygdomme via nebulisator.
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Specifikationer
Design
• Kompakt: Vejer kun 1,5 kg

Driftsparametre
• Elektrisk mærkning/støm: 120 V / 60 Hz, 1,7 A
• Maksimal flowhastighed: 9,4 lpm
• Maksimalt tryk: 44 psi
• Driftsform: Kontinuerlig
• Flowhastighed ved drift: 7 l/min. ved 10 psi

Data for ydeevne
• MMAD: 2,9 µm
• Fraktion af fine partikler: 77 % under 5 µm
• Medicinforstøvningskapacitet: 8 ml

Produktoplysninger
• Vægt: 1,5 kg
• Størrelse: 165 x 165 x 108 mm
• Støjniveau: 58 ± 3 dBA
• Behandlingstid (6 - 8 minutter*): * 2,5 ml 

salbutamoldosis

Service
• Garanti: 5 år
•

* * Ved at bruge en 2,5 ml salbutamoldosis
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