
Pædiatrisk
forstøversystem

Sami the Seal

 
Stationær enhed til
hjemmebrug

Behandling udført på 6 - 8
minutter*

*Ved en 2,5 ml dosis salbutamol

 
HH1304

Gør det sjovt at få behandling
Sami the Seal pædiatrisk forstøversystem formet som en venlig dyrefigur for at opmuntre dit barn til at tage sin

behandling med forstøvet medicin.

Gennemprøvet SideStream-teknologi

Effektiv indgift af lægemidler

Producerer aerosoler af ensartet høj kvalitet

Specielt designet til børn

Effektiv, pålidelig og venlig

Sød og effektiv

Korte behandlingstider

Behandling udført på 6 - 8 minutter*

Til almindeligt ordineret medicin

Kompatibel med almindeligt ordinerede medikamenter



Pædiatrisk forstøversystem HH1304/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Gør det sjovt at få behandling

Sælen Samis kompressorforstøversystem

kombinerer styrke og pålidelighed med et

børnevenligt design og en sød figur for at give

dig og dit barn en mere brugervenlig

behandlingsoplevelse. Kompressoren er vægtet

i bunden for at give ekstra stabilitet.

Tucker pædiatrisk maske

Vores søde figurmaske med skildpadden

Tucker er fremstillet af et blødt, fleksibelt

materiale, der former sig om dit barns ansigt

for at give komfort og pasform. Den har

desuden indbygget et udluftningsdesign, der

hjælper med at føre medicin væk fra dit barns

øjne.

Hurtig og effektiv behandling

Vores SideStream-nebulisator er specielt

designet til at gøre dit barns behandlingstider

så korte som muligt. Efterhånden som sælen

Sami presser luft gennem slangen, bliver

yderligere luft suget ind gennem toppen af

nebulisatoren og skaber en hurtig

gennemstrømning af luftbåren medicin, som

barnet kan inhalere. Behandlingerne kan vare

så lidt som 6 minutter*

Gennemprøvet nebulisatorteknologi

Ensartet indgift af aerosolbehandling i høj

kvalitet. SideStream er designet til holde til

hyppig og gentagen brug og kan levere dit

barns nebulisatormedicin på effektiv vis, indtil

det er tid til udskiftning.

Flere konfigurationer

Den mørkeblå SideStream engangsnebulisator

kan bruges i 2 uger før udskiftning.

Engangsnebulisatoren giver en ensartet indgift

af lægemidler gang på gang, og den kan

bruges med de fleste almindeligt ordinerede

aerosolmedikamenter til luftvejssygdomme.

Alsidighed

Sælen Sami er designet til brug med de fleste

almindeligt ordinerede aerosolmedikamenter

til luftvejssygdomme.

Design

Pålidelig og tiltalende: Child-friendly

Operating parameters

Maksimalt tryk: 29-43.5 psi

Funktionsstatus: Continuous

Ydeevne, gennemsnitlig flowhastighed: 6

LPM @ 10 psig

Termisk sikring: Functioning temp 130

degrees C

Product details

Vægt: 3.5 lbs

Størrelse: 226mm x 155mm x 267mm

Garanti: 5 years

Behandlingstid (6 - 8 minutter*): * 2.5ml

Salbutamol dose

Elektriske krav: 120VAC-60 Hz

Effekt: 120 VA

* * Ved at bruge en 2,5 ml salbutamoldosis
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