
 

Forstøversystem

InnoSpire Deluxe

 
Robust apparat til hjemmebrug

Behandling udført på under 5
minutter*

*Ved en 2,5 ml dosis salbutamol

Forstøversæt medfølger

 

HH1303

Pålidelig behandling med
indbygget komfort

InnoSpire Deluxe er et brugervenligt og pålideligt forstøversystem, der omfatter

indbygget lagerplads til at opbevare alt det, du skal bruge til behandlingen,

organiseret og praktisk.

Gennemprøvet SideStream-teknologi

Producerer aerosoler af ensartet høj kvalitet

Korte behandlingstider

Behandling udført på under 5 minutter*

Designet til komfort

Robust håndtag gør det nemt at transportere

Alt det, du behøver, på et sted

Til almindeligt ordineret medicin

Kompatibel med almindeligt ordineret nebulisatormedicin



Forstøversystem HH1303/00

Vigtigste nyheder Specifikationer
Behandlingstid

Kombineret med vores genanvendelige

SideStream-nebulisator er den designet til at

give hurtig indgift af lægemidler og korte

behandlingstider.

Komfort møder pålidelighed

InnoSpire Deluxe er designet til at gøre din

nebulisatorbehandling praktisk og nem, med

ekstra indbygget opbevaring for at huse alle

tilbehørsdelene.

Solidt design

Med sine kun 2 kg er InnoSpire Deluxe let nok

til, at du nemt kan tage den med fra rum til

rum derhjemme. Med dine forbrugsvarer gemt

pænt væk inde i apparatet er dit

nebulisatorudstyr samlet sikkert på ét sted.

Gennemprøvet nebulisatorteknologi

Vores SideStream-nebulisator er specielt

designet til at gøre dine behandlingstider så

korte som muligt. Efterhånden som InnoSpire

Deluxe presser luften gennem slangen, vil

yderligere luft blive suget ind gennem toppen

af nebulisatoren, hvor den skaber en hurtig

gennemstrømning af luftbåren medicin, som

du kan inhalere. Behandlinger kan være

færdig på under 5 minutter.* Ensartet indgift

af aerosolbehandling af høj kvalitet

SideStream er konstrueret til at holde til

hyppig og gentagen brug og vil fortsætte med

at levere din nebulisatormedicin på effektiv

vis, indtil det er tid til udskiftning.

Alsidighed

Er i stand til at forstøve et bredt udvalg af

lægemidler, der rutinemæssigt bruges til at

behandle forskellige luftvejssygdomme.

Driftsparametre

Termisk overbelastningsbeskyttelse: Termisk

sikring, der kan nulstilles; driftstemperatur

150 °C

Maksimalt tryk: 360 kPa (3,6 bar)

Flowhastighed: 7 l/min ved 70 kPa (0,7 bar)

Maks. flowhastighed: 9,8 l/min

Strøm

Strømforsyning: 230 V/50 Hz. 1 Amp

Design

Praktisk opbevaringsrum: 2.0 kg (4.4 lbs)

Driftsparametre

Maksimal flowhastighed: 10.78 LPM

Maksimalt tryk: 268 kPA (35 psi)

Termisk overbelastningsbeskyttelse:

Resettable thermal fuse

Operating parameters

Strømforsyning: 120V/60Hz, 1.7 Amp

Gennemløb: 6 LPM @ 10 psi

Partikelstørrelsesfordeling: 0,5 til 5 µm

Lydniveau: 58 decibel

Product details

Behandlingstid (under 5 min*): * 2.5ml

Salbutamol dose

Produktoplysninger

Størrelse: 38 cm x 17 cm x 11 cm

Støjniveau: 58 ±3 dBA

SideStream Plus performance

MMAD: 3.42µm

Fraktion af fine partikler: 67%

Tid (2,5 ml salbutamol): 3.68 min

SideStream Reusable

MMAD: 2.93µm

SideStream Genanvendelig

Fraktion af fine partikler: 76.3%

Tid (2,5 ml salbutamol): 4.12 min

* * Ved brug med 2,5 ml salbutamol
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