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Inhalator Philips Respironics Sami
the Seal FOCZKA
Cena

199,00 zł

Cena poprzednia

259,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1 dzień

Producent

Philips

CE

Wyrób medyczny CE

Opis produktu

Inhalator Philips Respironics Sami the Seal "Foczka"
Inhalator do pracy ciągłej
GRATIS!
SÓL FIZJOLOGICZNA 5 X 5 ml

Inhalator Sami the Seal - FOCZKA - wygląd specjalnie przygotowany z myślą o dzieciach

Opis produktu:

Stabilna konstrukcja zapobiega przewracaniu
Nebulizator Sidestream Sami the Seal został tak zaprojektowany, aby mógł podawać lek nawet przy wychyleniu 45 st.
Możliwa inhalacja w różnych pozycjach
Szybki czas leczenia
Niezawodny
Ekonomiczny
Łatwy w użyciu
3 lata gwarancji

Inhalator Sami the Seal jest produktem głównie skierowanym do dzieci. Dzięki przyjaznemu wyglądowi, dzieci nie boją się inhalacji. Inhalator współpracuje
z wydajnym nebulizatorem Sidestream co zapewnia szybką inhalację.
Maska Sami the Seal Maska specjalnie przygotowana dla dzieci. Zrobiona z miękkiego elastycznego materiału, który z łatwością dopasowuje się do
kształtów twarzy dziecka. Posiada system odprowadzający mgiełkę z dala od oczu dziecka, co przy długich inhalacjach poprawia komfort użytkowania.
Nebulizator wielokrotnego użytku Sidestream Durable Philips Respironics może być używany nawet przez 6 miesięcy. Jest to nebulizator o wysokiej
wydajności, wykonany jest z materiałów odpornych na sterylizację
Zalety:
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-krótki czas podawania leku - -mała objętość pozostałości po nebulizacji
-łatwy w użyciu
-bardzo trwały
-ilość cząsteczek poniżej 5 mikronów: 78,2 %
Większość cząsteczek mgiełki nebulizacyjnej wchłania się w płucach
Stabilność. Urządzenie pewnie stoi na powierzchni. Gumowe nóżki zapobiegają ślizganiu.

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie sieciowe
Praca ciągła
Wydajność kompresora 6 l/min
MMAD: 2,78 um
Frakcja respirabilna: 78,2 %
Maksymalne ciśnienie: 29 - 41 psi
Wymiary: 27 cm x 15,5 cm x 23 cm
Waga: 1,8 kg
W zestawie:
Inhalator Philips Respironics Sami the Seal
GRATIS: sól fizjologiczna 5x5 ml
Nebulizator Sidestream Durable
Przewód powietrzny
5 zapasowych filtrów powietrza
Maska dla dzieci
Ustnik
Torba do inhalatora
Instrukcja obsługi po polsku
Dowód zakupu
Gwarancja: 3 lata, polska dystrybucja
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