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INHALATOR DIAGNOSTIC P1 PLUS
 

cena: 153,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Producent Norditalia

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

INHALATOR PNEUMATYCZNY DIAGNOSTIC P1 PLUS jest to kompaktowe urządzenie z super wydajnym tłokowym kompresorem
służące do aerozoloterapii, która w naszej strefie klimatycznej staje się rzeczą niezbędną. Podawanie leków drogą wziewną, jest
skuteczną metodą w zwalczaniu chorób oraz przeziębień. Stosowanie inhalacji staje się coraz częściej metodą leczenia z wyboru,
ponieważ droga wziewna dla aerozolu stanowi nie tylko dogodny, lecz także szybko i skutecznie działający sposób doprowadzania leków
lub substancji leczniczych do organizmu. Cząsteczki leku pod postacią mgły trafiają natychmiast przez błonę śluzową układu
oddechowego do krążenia z pominięciem zapory wątrobowo-nerkowej. Dzięki inhalacjom drogi oddechowe są lepiej nawilżone i
ukrwione, łatwiej odkrztusić wydzielinę.

CECHY INHALATORA DIAGNOSTIC P1

* Urządzenie jest zasilany bezpośrednio z sieci AC 220V 50Hz
* Przy pomocy tego inhalatora można w łatwy i szybki sposób przeprowadzić aerozoloterapię
* Urządzenie nadaje się do inhalacji górnych i dolnych dróg oddechowych aż do pęcherzyków płucnych
* Poziom hałasu podczas pracy aparatu w odległości 50 cm wynosi do 50 db
* Urządzenie zaprojektowane do pracy 20 min. pracy/ 40 min. przerwy
* Zestaw ustników oraz maseczek pozwalających na przeprowadznie inhalacji zarówno u osób dorosłych jak i dzieci
* Urządzenie może być wykorzystywane do nebulizacji, inhalacji w ziołolecznictwie i aromaterapii
* Inhalator spełnia wymogi przepisów europejskich zawartych w wytycznej 93/42 EWG o artykułach medycznych , oraz posiada znak CE

W komplecie zestawu znajdują się:

- inhalator pneumatyczny Diagnostic P1
- nebulizator rozpylający z zatyczką
- maseczka dla dzieci oraz dla osób dorosłych
- ustnik z tworzywa sztucznego
- widełki nosowe pediatryczne oraz widełki nosowe dla dorosłych
- dren powietrzny
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- karta gwarancyjna (24 miesięczna) oraz instrukcja obsługi w języku polskim 
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