
 

kannettava
lääkesumutin

InnoSpire Go

 
Kätevä hoito

Hoito vie 4 minuuttia**

Sisäinen ladattava akku

 

HH1342
Nopea, tehokas ja hiljainen
Saat enemmän aikaa elämääsi

Nopea, tehokas ja helppokäyttöinen InnoSpire Go -sumutin lyhentää hoitoaikaa,

jolloin sinulle tai lapsellesi jää enemmän aikaa olla yhdessä perheen ja ystävien

kanssa.

Sisäinen ladattava akku

Jopa 30 hoitokertaa

Nopea hoito

Lyhentää hoitoaikaa 25 %:lla* Hoito vie 4 minuuttia**

Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettäville lääkkeille

Kätevä kaksiosainen laite

Tyylikäs ja yksinkertainen

Puhdistus ja ylläpito on helppoa ja nopeaa

Lähes äänetön

Lääkkeen voi ottaa missä tahansa



kannettava lääkesumutin HH1342/01

Kohokohdat Tekniset tiedot
Sisäinen pitkäkestoinen akku

Ladattava akku kestää 30 hoitokertaa

(120 minuutin käytön) yhdellä latauksella.

Helppokäyttöinen

Aloita hoito painamalla painiketta. Hoidon

lopuksi laite antaa ääni- ja valomerkkejä

ennen kuin sammuu automaattisesti.

Nopea hoito

Kliinisesti testattu Aerogen Vibronic -

lääkesumutin nopeuttaa hoitoa muuttamalla

nestemäisen lääkkeen hienoksi sumuksi

värähtelevän verkon avulla.

Kätevä kaksiosainen laite

InnoSpire Go:n suukappale on helppo irrottaa,

puhdistaa ja huoltaa. Kolme helppoa vaihetta

täyttöön, lääkehoitoon ja puhdistukseen.

Monipuolinen

InnoSpire Go on suunniteltu

hengitystiesairauksiin usein määrätyille

aerosolilääkkeille.

Lähes äänetön hoito

Pientä, kannettavaa ja huomaamatonta

sumutinta voi käyttää missä tahansa niin,

että sinä tai lapsesi voitte jatkaa päivittäisiä

puuhianne missä olettekin.

 

Huolto

Käsikappaleen takuu: 2 years

Suukappaleen takuu: 1 year

Tekniset tiedot

Koko: 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Paino: 111 g

Akkutyyppi: Litiumioni

Aerosolin tiedot

Salbutamoli 2,5 ml: MMAD µm: 3.99,

Treatment time (min:sec): 4.18, Residual

volume ml: 0.3

Salbutamoli 2,5 ml: Inhaloitavien alle 5 µm:n

hiukkasten osuus: 64,4 %

Ipratropiinibromidi 2 ml: MMAD µm: 3.93,

Treatment time (min:sec): 3.44, Residual

volume ml: 0.2

Ipratropiinibromidi 2 ml: Inhaloitavien alle

5 µm:n hiukkasten osuus: 65,3 %

Budesonidi 2 ml: Inhaloitavien alle 5 µm:n

hiukkasten osuus: 52,1 %

Budesonidi 2 ml: MMAD µm: 4.84, Treatment

time (min:sec): 3.34, Residual volume ml: 0.3

* ** Käytettäessä 2,5 ml salbutamolia

* Verrattuna edeltävään Aeroneb Go -sumuttimeen
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