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Link do produktu: https://www.sklep-omnibus.pl/inhalator-nebulizator-br-cn118-professional-promocja-solanka-gratisp-261.html

Inhalator, nebulizator BR-CN118
PROFESSIONAL - PROMOCJA
SOLANKA GRATIS!
Cena

126,50 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BR-CN118

Kod producenta

BR-CN118

Kod EAN

5906660370017

Producent

Omnibus Sprzęt Medyczny s.c.

Opis produktu
Mocny i wydajny, profesjonalny inhalator tłokowy do pracy CIĄGŁEJ.
Dodatkowo teraz solanka inhalacyjna 125 ml GRATIS!
KLIKNIJ- szczegółowe informacje na temat solanki.
Solanka z Zabłocia jest produktem wyjątkowym na skalę światową ze względu na stabilną, przebadaną i udokumentowaną
największą zawartość jodu na świecie dochodzącą do 139 mg/litr.
PROFESSIONAL jest urządzeniem medycznym dopuszczonym do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

Do zastosowań profilaktycznych i leczniczych: do użytku domowego oraz w przychodniach, oddziałach szpitalnych, domach opieki, hospicjach,
itp.
Szybka i skuteczna nebulizacja wszelkich dostępnych na rynku leków, również stosowanych przy astmie, alergiach, POChP i in.
Skuteczne urządzenie dla wszystkich - również dzieci i osób starszych.

Wysokie parametry użytkowe tego inhalatora pozwalają na podawanie środków leczniczych, nawet tych, które wymagają wysokiego ciśnienia
sprężania - leków mukolitycznych i astmatycznych, sterydów, antybiotyków, mieszanin leków, solanek, olejków do nebulizacji, i in.
PROFESSIONAL stosować można w leczeniu astmy, mukowiscydozy, POCHP, terapii antybiotykowej, w celach zapobiegawczych i
diagnostycznych.
Nowoczesne rozwiązania techniczne oraz wysoka jakość wykonania, mocny i wydajny silnik zapewniają wygodne i bezpieczne użytkowanie
inhalatora PROFESSIONAL CN 118. Specjalna, mocna pompa kompresorowa inhalatora PROFESSIONAL CN 118 zapewnia wydajną inhalację
oraz szybkie i skuteczne podawanie aerozolu.
Przestrzeń na akcesoria ułatwia higieniczne przechowywanie akcesoriów.

W związku ze szczególnymi właściwościami roztworu kwasu hialuronowego, w przypadku jego podawania, może wystąpić
problem z prawidłowym wytworzeniem aerozolu lub znacznie wydłużyć się może czas inhalacji. Dla tego roztworu polecamy
nebulizator Omnineb 3 z regulacją przepływu i inną, niż standardowa, spotykana w większości urządzeń, konstrukcją dyszy
rozpylającej: https://www.sklep-omnibus.pl/nebulizator-rozpylacz-leku-omnineb-3-nowosc-p-411.html
Zalety i korzyści z posiadania inhalatora PROFESSIONAL:
łatwe i bezpieczne podawanie leków - przy różnych schorzeniach - bez ograniczeń czasu pracy
właściwa metoda podawania leków astmatycznych, mukolitycznych, antybiotyków i in. również w chorobach przewlekłych!
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szybka i skuteczna nebulizacja
wysoka frakcja respirabilna - idealny sposób nebulizacji leków - idealna wielkość cząstek (MMAD)
nie wymaga koordynacji wdechowo - wydechowej - bardzo łatwy w użytkowaniu
szybkie i skuteczne zwalczanie infekcji, np. katar, kaszel, itp.
w rehabilitacji postcovidowej
nawilżanie wysuszonych domowym ogrzewaniem śluzówek
wspomaganie grup zawodowych pracujących "gardłem", jak nauczyciele, wykładowcy, lekarze, śpiewacy
wspomaganie układu oddechowego dla grup pracujących w dużym zapyleniu, zanieczyszczeniu, jak. górnicy, budowlańcy, kosmetyczki
czy fryzjerzy
łagodzenie podrażnień układu oddechowego
dla palaczy- wspomagająco przy odksztuszaniu
czytelna podziałka na nebulizatorze
prosty do czyszczenia, spełnia standardy higieny
gwarantowana trwałość i jakość produktu

Inhalator PROFESSIONAL BR-CN118 stosowany jest przy leczeniu chorób taki jak:
astma oskrzelowa
ostre zapalenie oskrzeli
przewlekłe zapalenie oskrzeli
wspomagająco układ oddechowy w walce ze smogiem
pylica
mukowiscydoza
przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
choroby tchawicy
infekcje płuc
infekcje dróg oddechowych
rehabilitacja pocovidowa
inne choroby układu oddechowego
zapobiegawczo, przy niekorzystnych warunkach środowiska
profilaktyka i wspomaganie aparatu mowy dla osób pracujących głosem
pomocny w oczyszczaniu i nawilżaniu dróg oddechowych osób pracujących w dużym zapyleniu czy zanieczyszczeniu
powietrza (górnicy, kosmetyczki, fryzjerzy) a także dla palaczy

W związku ze szczególnymi właściwościami roztworu kwasu hialuronowego, w przypadku jego podawania, może wystąpić
problem z prawidłowym wytworzeniem aerozolu lub znacznie wydłużyć się może czas inhalacji. Dla tego roztworu polecamy
nebulizator Omnineb 3 z regulacją przepływu i inną, niż standardowa, spotykana w większości urządzeń, konstrukcją dyszy
rozpylającej.
Więcej informacji o inhalacji znajdziecie Państwo na stronie inhalatory.com.pl
Zestaw zawiera: Kompresor (sprężarka), maska inhalacyjna dla dzieci, maska inhalacyjna dla dorosłych, filtr (5 sztuk), ustnik, końcówkę nosową,
zbiorniczek na lek Omnineb, przewód powietrza.
Urządzenie do terapii dróg oddechowych zgodne z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi układów nebulizujących
stosowanych do podawania ludziom leków w postaci aerozolu przez układ oddechowy: EN 13544-1:2007 (Respiratory Therapy
Equipment – Part 1 Nebulizing Systems and Their Components).

Dane techniczne
DANE TECHNICZNE:
Maksymalne ciśnienie kompresora

2,41 – 3,45 bar (241-345 kPa)

Ciśnienie pracy

0,62 – 1,10 bar (62 – 110 kPa)

Maksymalny przepływ powietrza

7 – 11 l/min

Prędkość przepływu podczas pracy

5 - 8 l/min

Średnica cząstek aerozolu MMAD

3 mikrony
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Frakcja respirabilna

> 78%

Praca

CIĄGŁA

Poziom hałasu

ok. 55 dBa (A)

Pojemność zbiornika

6 cc (6 ml)

Waga

1,5 kg

Wymiary

280 mm x 165 mm x 90 mm h

Gwarancja jakości dla wyrobu medycznego
Inhalator PROFESSIONAL BR-CN118 spełnia wszystkie wymagania dyrektywy unijnej 93/42/EEC Annex II odnośnie
zapewnienia jakości wyrobu medycznego.
To urządzenie jest zgodne z następującymi normami:
EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Wymagania szczególne dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego i zasadniczego funkcjonowania medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów
elektrycznych.

EN 13544-1 Sprzęt oddechowy do terapii - Część 1: Wymagania dotyczące układów nebulizujących stosowanych
do podawania ludziom leków w postaci aerozolu za pośrednictwem dróg oddechowych. Urządzenia do terapii
oddechowej - Część 1: Układy nebulizujące i ich elementy.

EN 60601-1-11 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1-11: Ogólne wymagania dotyczące podstawowego
bezpieczeństwa i funkcjonowania zasadniczego - Dodatkowe standardy: Wymagania dotyczące medycznych urządzeń
elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosowanych w środowisku domowej opieki medycznej.

EN 60601-1-2 Elektryczne urządzenia medyczne - Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego
bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -- Norma uzupełniająca: Kompatybilność
elektromagnetyczna - Wymagania i badania

certyfikat ISO 13485 dla producenta inhalatorów kompresorowych
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