Philips InnoSpire Go
bærbare
trådnetsnebulisator

Håndholdt behandling
Behandling udført på 4 minutter**
Indbygget genopladeligt batteri

Hurtig, effektiv og støjsvag
Designet til at give dig mere tid til livet
InnoSpire Go forstøveren er hurtig, effektiv og nem at bruge, og er udviklet til at forkorte
behandlingstiden, så du eller dit barn får mere tid til de særlige øjeblikke med familie og
venner.
Hurtig behandling
• Reducerer behandlingstid med 25 %* Behandling udført på 4 minutter**
• Til almindeligt ordineret medicin
Stort set lydløs
• Indgift af medicin hvor som helst

HH1342

Enkel, todelt opbygning
• Rengøring og vedligeholdelse er gjort hurtig og enkel
• Elegant, enkelt design
Indbygget genopladeligt batteri
• Leverer op til 30 behandlinger

HH1342/01

bærbare trådnetsnebulisator

Håndholdt behandling Behandling udført på 4 minutter**, Indbygget genopladeligt batteri

Vigtigste nyheder
Indbygget batteri med lang levetid

Specifikationer
Enkel, todelt opbygning

Specifikationer

• Batteritype: Litiumion
• Størrelse: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm
• Vægt: 111 g

Service

• Håndsætgaranti: 2 år
• Mundstykkegaranti: 1 år

Aerosol-data

Det genopladelige batteri giver op til 30 behandlinger
(120 minutters anvendelse) mellem hver opladning.

Nem betjening

Det letaftagelige mundstykke gør InnoSpire Go enkel
at bruge, rengøre og vedligeholde. Fyld op, udfør
behandling og rengør i tre enkle trin.

Alsidig

• Ipratropiumbromid, 2 ml: MMAD µm: 3,93,
Behandlingstid (min.,sek.): 3,44, Resterende
volumen ml: 0,2
• Ipratropiumbromid, 2 ml: Luftbåren fraktion %
partikler < 5 µm: 65,3%
• Salbutamol 2,5 ml: MMAD µm: 3,99, Behandlingstid
(min.,sek.): 4,18, Resterende volumen ml: 0,3
• Salbutamol 2,5 ml: Luftbåren fraktion % partikler <
5 µm: 64,4%
• Budesonid 2 ml: Luftbåren fraktion % partikler < 5
µm: 52,1%
• Budesonid 2 ml: MMAD µm: 4,84, Behandlingstid
(min.,sek.): 3,34, Resterende volumen ml: 0,3
•

Start behandling ved tryk på en knap. Lydsignaler og
visuelle signaler fortæller dig, når behandlingen er
udført, før apparatet slukker sig selv.

Hurtig behandling

InnoSpire Go er designet til brug med almindeligt
ordinerede aerosolmedikamenter til
luftvejssygdomme.

En stort set lydløs behandling

Klinisk gennemprøvet Aerogen Vibronic vibrerende
trådnetsnebulisatorbehandlingsenhed, som
omdanner flydende lægemidler til fine dampe, til
hurtig behandling.

En lille, bærbar og diskret nebulisator, der kan
anvendes overalt, så du eller dit barn kan leve livet og
nyde de daglige gøremål, uanset hvor I er.
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* ** ved brug af 2,5 ml salbutamol
* I forhold til forgængeren Aeroneb Go

