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Inhalator GESS MAJA
 

cena: 116,00 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Sprzęt medyczny

Producent Admed

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Inhalator GESS MAJA to niezawodny inhalator tłokowy umożliwiający podawanie środków leczniczych, wymagających wysokiego
ciśnienia sprężania. Inhalator ten może być wykorzystywany nawet w terapii antybiotykowej, a także w celach zapobiegawczych i
leczniczych. Dzięki unikalnej technologii pozwala na bezpośrednie dostarczanie leku we wdychanym powietrzu do zmienionych
chorobowo regionów układu oddechowego. System zabezpieczający zapobiega wylaniu się zawartości środków leczniczych nawet
podczas przechylenia. Urządzenie przeznaczone dla dzieci i osób dorosłych.

Wysoka jakość inhalatora została potwierdzona w badaniu przeprowadzonym przez Politechnikę Warszawską.

Generowany hałas urządzenia wynosi poniżej 60 dB. 

Inhalator GESS MAJA pozwala na pracę w trybie ciągłym. Nie ma konieczności wyłączania inhalatora po kilkunastominutowym
użytkowaniu.

Gwarancja niezawodności działania urządzenia przez wiele lat

W zestawie nowoczesny zestaw akcesoriów :

silikonowe maski dla dorosłych i dzieci,
nowoczesny nebulizator ( możliwość nebulizacji osoby lezącej),
ustnik i zaworkiem zwrotnym,
przewód powietrza,
filtry (5szt),
torba

PARAMETRY TECHNICZNE :
Numer Katalogowy : MCM-S600MD
Zasilanie 220V, 50Hz
Pobór mocy 0,8 A
Pojemność pojemnika na lek 8 ml
Wielkość cząstek 0.5 to 5 μ m.
Średnica cząstek MMAD 2 μ m.
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Poziom hałasu poniżej 60 dB w odległości 1 m.
Prędkość nebulizacji =>0.2ml/min
Zakres ciśnienia sprężarki 30 to 46 Psi (210 to 318 KPa / 2.1 to 3.18 bar)
Zakres ciśnienia 8 to 16 Psi (50 to 100Kpa /0.5 to 1.0 bar)
Przepływ 6 ~ 10 l/min.
Zakres temperatury pracy 10 C to 40 C (50 F to 104 F)
Zakres wilgotności 10 to 95% RH
Temperatura przechowywania -20 C to 70 C (-4 F to 158 F)
Zakres wilgotności 10 to 95 % RH
Wymiary (L x W x H) 188 x 106 x 188 mm
Waga 3.3Lbs (1.5kg)
Akcesoria standardowe nebulizator ( rozpylacz), przewód powietrza, ustnik łamany, maska dziecięca, maska dla dorosłych, filtry (5szt),
torba

Dystrybutor:
Admed
ul.Hallera 8
82-500 Kwidzyn
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