Forstøverkammer
med ventil og maske
OptiChamber
Diamond
Mellemstor LiteTouch-maske
medfølger
Til børn i alderen 1 - 5 år
Til almindelig astmamedicin

HH1307

Hjælper dig med at bevare styringen
Designet til at forbedre medicinlevering
OptiChamber Diamond er designet til at levere mere medicin til lungerne. Det
antistatiske materiale inde i slangen lader aerosolen være suspenderet i længere
tid, så du får mere tid til at inhalere.(1,2)
Komfort
Valgfri maskekonturer mod ansigtet for at gøre den lettere at tilpasse
Én størrelse mundstykke kan bruges til alle
Eﬀektiv behandling
Få medicin til lungerne**
Designet til at give resultater
Særlige funktioner gør den nem at bruge og vedligeholde
Lavmodstandsventiler gør det nemmere for dig at ånde
Antistatisk opholdskammer med ventiler giver dig mere tid
Til almindeligt ordineret medicin
Til almindeligt ordineret medicin

Forstøverkammer med ventil og maske

HH1307/00

Vigtigste nyheder
Få medicin til lungerne

Nem at bruge, nem at vedligeholde

Komfort

OptiChamber Diamond er udviklet for at
forbedre med aerosol levering til lungerne og
kan hjælpe dig med at maksimere
eﬀektiviteten af dine inhalationsbehandlinger.

Adapteren sørger for at din inhalator sidder
sikkert på plads, alt i mens den indbyggede
ﬂøjte giver dig besked, hvis du indånder for
hurtigt. Både mundstykket og adapteren er
nemme at afmontere for at rengøre.

Den aftagelige LiteTouch-ansigtsmaske har en
blød kontureret pude, der passer nemt og hviler
let på ansigtet med henblik på at give en mere
komfortabel behandling. SoftTouchforseglingen hjælper med at reducere
lækage.***

Træk vejret nemmere
Tid til at trække vejret

Til børn og voksne

Lavmodstandsventiler åbner sig nemt, selv ved
lave ﬂowhastigheder fra børn, så du eller dit
barn nemt kan trække vejret gennem
kammeret.*
Kompatibel

OptiChamber Diamond er designet til brug
med alle dine almindeligt ordinerede
inhallatorlægemidler.

OptiChamber Diamond forstøverkammer er
designet til at levere mere medicin til lungerne.
Det antistatiske materiale inde i slangen lader
aerosolen være suspenderet i længere tid, så
du får mere tid til at inhalere.*

OptiChamber Diamond er designet med et
trindelt mundstykke, så den kan bruges af både
børn og voksne.
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Speciﬁkationer
Maintenance
Rengøring: Warm water and liquid soap
Levetidsdata: Replace after one year
Pakkens indhold
Medtag: Medium LiteTouch Mask,
OptiChamber Diamond

Product details
Længde: 14.2 cm (5.6")
Mundstykke: Interfaces w 22 mm connectors
Volumen: 140 ml
Produktoplysninger
Til brug sammen med: Children aged 0-18m
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Material
Kammer: Acrylonitril-butadienstyren
LiteTouch-maske: Polyester, silikone
Ventiler: Silicone
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