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Compressor
Nebulizer System

 
Łagodzi objawy przeziębienia i
grypy

Naturalne udrożnianie dróg
oddechowych*

Dla górnych i dolnych dróg
oddechowych

 
HH1363/02

Inhalacja dla całej rodziny
Naturalnie skuteczna ulga w przeziębieniu i grypie zarówno u dorosłych, jak i u dzieci Pomaga w oczyszczaniu,

osuszaniu i udrażnianiu dróg oddechowych Twojego dziecka.*

CEE-Udrożnianie-Łagodzenie

Pomaga łagodzić dyskomfort związany z obrzękiem błony śluzowej u dziecka*

ROW-Choroby

Dostarcza aerozol zarówno do górnych, jak i dolnych dróg oddechowych

CEE-Spokojnie przespane noce

Drożne drogi oddechowe to lepiej przespane noce Twojego dziecka

CEE-Naturalna

Naturalna i łagodna inhalacja dla dziecka i całej rodziny*

CEE-SideStream

Szybka inhalacja w czasie zaledwie 6 minut1



Philips Home Nebulizer HH1363/02

Zalety Dane techniczne

Aerozoloterapia dróg oddechowych

Przeziębienie, grypa, astma i inne choroby

układu oddechowego†

Łagodzenie dyskomfortu

Towarzyszący przeziębieniom i grypie obrzęk

błony śluzowej dróg oddechowych może

powodować dyskomfort u dzieci. Philips Home

Nebulizer pozwala złagodzić ten obrzęk i

wyeliminować wynikające z niego

dolegliwości*, pomagając dziecku odzyskać

dobre samopoczucie.

Spokojnie przespane noce

Przeziębienie i grypa może powodować

niedrożność dróg oddechowych i zakłócać

spokojny sen dziecka. Philips Home Nebulizer

może złagodzić powodujący niedrożność

obrzęk błony śluzowej i zapewnić dziecku

lepiej przespane noce*.

Naturalna i łagodna inhalacja

Philips Home Nebulizer zapewnia naturalną i

łagodną inhalację przynoszącą ulgę w obrzęku

dróg oddechowych towarzyszącym

przeziębieniu i grypie całej rodzinie*.

Skuteczność nebulizatora SideStream

Philips Home Nebulizer jest dostępny z

wysoce skutecznym nebulizatorem SideStream.

Nebulizator SideStream został zaprojektowany

w sposób umożliwiający zasysanie większej

ilości powietrza przez aktywny system

Venturiego, co skraca czas leczenia i zapewnia

szybkie zmniejszenie obrzęku dróg

oddechowych1.

Aerozoloterapia wysokiej jakości

Philips Home Nebulizer, zaprojektowany w

sposób zapewniający podawanie leków w

aerozolu ze stałą, wysoką jakością, zapewnia

skuteczne łagodzenie obrzęku dróg

oddechowych w przebiegu przeziębienia i

grypy*.

Serwis

Dimensions: 172 mm × 237 mm × 97 mm

Weight: 1,2 kg

Numer katalogowy

SideStream Kit with masks: 2350

Home Nebulizer air inlet filters: 1083128

Informacje techniczne

Noise level: <lt/>60 dBA (w odległości

1 metra)

Electricity supply: 230 V AC/50 Hz

Compressor flow rate: 16–6 l/min

Mode of operation: 20min wł. / 20 min wył.

 

* ¹Roztwór 2,5 ml

* *Podczas nebulizacji roztworem soli fizjologicznej 0,9%

* †Zgodnie z zaleceniami lekarza; podczas nebulizacji

roztworem soli fizjologicznej 0,9%
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