
 

 

Philips InnoSpire Mini
Draagbaar 
compressorsysteem voor 
verneveling

Ontworpen voor onderbroken 

gebruik

Behandeling in 6-8 minuten*
Oplaadbare batterij
Inclusief SideStream Plus
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ompact en lichtgewicht
nkzij de InnoSpire Mini, een draagbare vernevelaar, kunt u uw medicijnen vernevelen 
ar en wanneer u maar wilt. InnoSpire Mini is met zijn compacte afmetingen de ideale 

isgenoot en biedt u de onafhankelijkheid om alles uit het leven te halen.

Draagbaar
• Consistente therapie waar u op kunt rekenen
• Compact en lichtgewicht

Meerdere voedingsopties
• Inclusief oplaadbare batterij

Beproefde vernevelingstechnologie
• Inclusief duurzame SideStream Plus-vernevelaar
• Behandeling toegediend in 6-8 minuten*
• Compatibel met de vaakst voorgeschreven vernevelingsmedicijnen



 Veelzijdigheid

In staat om een grote verscheidenheid aan 
medicijnen te vernevelen die regelmatig in 
combinatie met vernevelaars worden gebruikt om 
ademhalingsaandoeningen te behandelen.

Onderbroken gebruik

Ontworpen voor onderbroken gebruik (30 minuten 
aan/30 minuten uit) en geschikt voor thuis en 
onderweg. Philips InnoSpire Mini biedt consistente 
medicijntoediening voor hoogwaardige 
aerosolbehandeling waar u op kunt vertrouwen.

Meerdere voedingsopties

De InnoSpire Mini kan worden aangesloten op een 
klassiek stopcontact of kan worden gevoed door de 
lithiumionbatterij, die de compressor tussen opladen 
door 90 minuten ingeschakeld kan houden. De 
InnoSpire Mini kan ook worden gevoed door een 12-
volt gelijkstroomautoadapter wanneer u onderweg 
bent.

Draagbaar

Het InnoSpire Mini-compressorsysteem voor 
verneveling stelt patiënten effectief de meeste 
gebruikelijke aerosolmedicatie te vernevelen. Het 
systeem is draagbaar, waardoor u uw behandeling 
vrijwel overal en altijd kunt uitvoeren wanneer het u 
uitkomt.

Beproefde vernevelingstechnologie

SideStream Plus is ontworpen om meer lucht aan te 
zuigen via een actief venturisysteem, wat resulteert 
in snelle medicijntoediening en korte 
behandelingstijden. Het unieke diamantvormige 
straalontwerp helpt slijtage door frequent gebruik 
beperken en ondersteunt consistente toediening van 
een hoogwaardige aerosol.

Behandelingstijd

InnoSpire Mini is ontworpen om in combinatie met 
de SideStream-vernevelaar te zorgen voor korte 
behandelingstijden en een snelle toediening van 
medicijnen.
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Specificaties
Parameters tijdens gebruik
• Maximale stroomsnelheid: 8 l/min
• Maximale druk: 30 psi
• Bedrijfsmodus: Onderbroken (30 min. aan/uit)

Inhoud verpakking
• Inclusief: Gebruiksaanwijzing, InnoSpire Mini-

compressor

Prestatiegegevens
• MMAD: 4,77 µm
• Fijne-deeltjesfractie: 51,44% lager dan 5 µm
• Oplaadtijd van batterij: Circa 6 uur
• Aantal behandelingen per lading: Maximaal 12 

behandelingen*
• Gebruiksduur met batterij: Maximaal 90 minuten

Productgegevens
• Garantie: Batterij: 6 maanden, Compressor: 3 jaar
• Geluidsniveau: 58 ± 4 dBA

Vervanging
• SideStream Plus: Iedere 6 maanden
•

* * Bij een dosis van 2,5 ml salbutamol
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