
 

Forstøverkompressorsystem

InnoSpire Deluxe

 
Robust enhet til hjemmebruk

Behandling på under 5 minutter*

*Bruk av en dose Salbutamol på

2,5 ml

Forstøversett følger med

 

HH1303

Praktisk og pålitelig

behandling

InnoSpire Deluxe er et brukervennlig og pålitelig forstøverkompressorsystem som

har innebygd oppbevaring, slik at du har enkel tilgang til behandlingsutstyr.

Utprøvd SideStream-teknologi

Produserer aerosol med gjennomført høy kvalitet

Korte behandlingstider

Behandling leveres på under 5 minutter*

Praktisk utforming

Solid håndtak for enkel transport

Alt du trenger på ett sted

For vanlige medisiner

Kompatibel med vanlige reseptbelagte forstøvermedisiner



Forstøverkompressorsystem HH1303/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Behandlingstid

Kombinert med den gjenbrukbare SideStream-

forstøveren vår er den utformet for å gi rask

levering av legemidler med kort behandlingstid.

Både praktisk og pålitelig

InnoSpire Deluxe er utformet for å gjøre

forstøverbehandlingen praktisk og enkel, med

innebygd oppbevaring for alt tilbehøret.

Robust design

InnoSpire Deluxe veier bare 2 kg og er lett nok

til å flytte fra rom til rom i hjemmet.

Oppbevaringsrommet i enheten gjør at alt

utstyr kan oppbevares på én plass.

Utprøvd forstøverteknologi

SideStream-forstøveren vår er spesielt laget for

å få så kort behandlingstid som mulig. Når

InnoSpire Deluxe presser luft gjennom dysen,

trekkes ekstra luft inn gjennom toppen av

forstøveren for å skape en rask

gjennomstrømning av aerosolmedisin som du

kan inhalere. Behandlingen kan fullføres på

under 5 minutter.* SideStream er laget for å

tåle hyppig og gjentatt bruk og vil være stabil

helt til det er på tide å skifte den ut.

Allsidighet

I stand til å forstøve en rekke medisiner som

jevnlig blir brukt med forstøvere til å behandle

ulike respirasjonssykdommer.

Drift

Electricity supply: 230 V / 50 Hz. 1 amp

Driftsparametere

Thermal overload protector: Termisk sikring

som kan tilbakestilles, funksjonell temperatur

150 °C

Maximum pressure: 360 kPa (3,6 bar)

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

Max flow rate: 9,8 l/min

Beskrivelser

Size: 380 x 170 x 110 mm

Vekt: 2,2 kg

Utforming

Convenient storage compartment: 2.0 kg (4.4

lbs)

Driftsparametere

Maximum flow rate: 10.78 LPM

Maximum pressure: 268 kPA (35 psi)

Electricity supply: 120V/60Hz, 1.7 Amp

Flow rate: 6 LPM @ 10 psi

Partikkelstørrelsedistribusjon: 0,5 til 5 mikron

Thermal overload protector: Resettable

thermal fuse

Volume level: 58 decibel

SideStream Plus-ytelse

MMAD: 3.42µm

Fine particle fraction: 67%

Time (2.5mL Salbutamol): 3.68 min

SideStream gjenbrukbar

MMAD: 2.93µm

Fine particle fraction: 76.3%

Time (2.5mL Salbutamol): 4.12 min

Produktdetaljer

Size: 38 cm x 17 cm x 11 cm

Noise level: 58 ±3 dBA

Treatment time (under 5 min*): * 2.5ml

Salbutamol dose

Electrical requirements: 120VAC-60 Hz

* *Ved bruk av 2,5 ml Salbutamol
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