
 

Medicatievernevelaar
met compressor

InnoSpire Elegance

 
Tafelmodel voor gebruik in huis

Behandeling in 6-8 minuten*

*Bij een dosis van 2,5 ml
vloeistof

Vernevelaarkit meegeleverd

 

HH1300

Betrouwbare vernevelingstherapie waar u op kunt
rekenen

Voor een consistente behandeling

InnoSpire Elegance is ontworpen voor continue behandeling in het ziekenhuis en

thuis. Dit hulpmiddel zorgt voor snelle, efficiënte en betrouwbare toediening van

medicatie.

Beproefde SideStream-technologie
Beproefde vernevelingstechnologie

Stijlvol, robuust ontwerp
Robuust en betrouwbaar ontwerp

Voor gebruik in het ziekenhuis en thuis
Ontworpen voor continu gebruik

Compatibel met de vaakst voorgeschreven vernevelingsmedicijnen

Korte behandeltijden
Behandeling toegediend in 6-8 minuten*



Medicatievernevelaar met compressor HH1300/00

Kenmerken Specificaties
Voor gebruik in huis
InnoSpire Elegance zorgt voor consistente en

betrouwbare vernevelingstherapie en is robuust

genoeg voor continu gebruik in zowel een

klinische als thuisomgeving.

Kracht en stijl in één apparaat

Ontworpen om zowel bij uw levensstijl te

passen als veelvuldig gebruik aan te kunnen. U

kunt erop rekenen dat u gedurende de

levensduur van de vernevelaar hoge kwaliteit

aerosol toegediend krijgt.

Beproefde vernevelingstechnologie

Terwijl de InnoSpire Elegance lucht door de

buis duwt, wordt er extra lucht aangezogen via

de bovenkant van de vernevelaar. Zo ontstaat

er een snelle flow van aerosolmedicatie om in

te ademen. SideStream is ontworpen om

bestand te zijn tegen veelvuldig en herhaald

gebruik en zal uw vernevelingsmedicijnen

efficiënt blijven toedienen totdat het tijd is voor

vervanging.

Behandelingstijd
Innospire Elegance is ontworpen om in

combinatie met de SideStream-vernevelaar te

zorgen voor korte behandelingstijden en een

snelle toediening van medicijnen.

Veelzijdigheid

In staat om een grote verscheidenheid aan

medicijnen te vernevelen die regelmatig in

combinatie met vernevelaars worden gebruikt

om ademhalingsaandoeningen te behandelen.

Service
Garantie: 2 years

Ontwerp
Compact: Weighs only 1.5 kg

Parameters tijdens gebruik
Electrical rating/ power: 230 V / 50 Hz, 1

Amp

Maximum flow rate: 9.4 lpm

Maximum pressure: 44 psi

Mode of operation: Continuous

Average flow rate: 7 LPM @ 10 psi

Productgegevens
Size: 165x165x108 mm

Noise level: 58 ±3 dBA

Treatment time (6-8 minutes*): 5 minutes*

Prestatiegegevens
MMAD: 2.9 µm

Fine particle fraction: 77% below 5 µm

Nebulization capacity: 8 ml

Productgegevens
Gewicht: 1.5 kg

* * Bij een dosis van 2,5 ml vloeistof
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