
Aerochamber

Antistatický inhalační nástavec

Trudell Med ical International

Popis

Antistatická inhalační pomůcka Aerochamber s Flow-Vu
indikátorem dechu. Aerochamber je vytvořen, aby pomohl
zlepšit depozici aerosolu s medikací do plic. Pomáhá
překonávat koordinační problémy, které mají pacienti při
špatném používání samotného aerosolového dávkovače
(MDI). Inhalaci lze provádět s maskou (převážně pro děti)
nebo pouze s náustkem. Flow-Vu indikátor se pohybuje
během inhalace pacienta. Při správném nádechu se
indikátor pohne ze své základní polohy směrem
k  pacientovi. Tím zaručuje správné provádění inhalace.

Výhody

• indikátor dechu Flow-Vu

• zvuková signalizace rychlosti nádechu

• antistatická komora pro spolehlivé dávkování

• malý, lehký a praktický

• vhodný pro děti i dospělé

Určení

Aerochamber je určen pro pacienty, kteří mohou mít potíže
při koordinaci a efektivním dávkování aerosolového
inhalátoru. Je kompatibilní se všemi typy běžných
aerosolových dávkovačů (MDI).
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Popis postupu inhalace
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Společnost MR Diagnostic s. r. o. si vyhrazu je právo na tiskové chyby a změny uvedených údajů .
Vyobrazení produktu je pouze ilustrativní a může se měnit d le požadovaných opcí.

MR Diagnostic s. r. o.
Pod Višňovkou 1 662/21

1 40 00 Praha 4
Česká republika

info@mr-d iagnostic.cz

+420 245 005 648

Račianska 72
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika

info@mr-d iagnostic.cz

+421 (0)2 20 633 367

Technická data

rozměry (v x š) 1 54 mm x 40 mm
hmotnost 45 g

Typy produktů

AeroChamber Plus s náustkem

Objednací kód

1 01 51 958050

0 - 1 8 měsíců

AeroChamber Plus s maskou pro kojence 1 01 521 58080

AeroChamber Plus s maskou pro děti 1 –5 let 1 01 52058080

AeroChamber Plus s maskou pro dospělé 1 01 52258050

Kód VZP

5008686

5008671

5008695

5008701

1 - 5 let > 5 let

VÝDECHOVÝ VENTIL
- směřuje vydechovanou
látku od obličeje a očí
pacienta

FLOW-VU INDIKÁTOR
- pro efektivní inhalaci ZAROVNÁVACÍ DÍL

- pro správnou pozici držení při inalaci

ZADNÍ DÍL
- pro vložení MDI dávkovače

ANTISTATICKÁ KOMORA
- zaručuje minimální ulpívání
medikamentu na stěnách

INHALAČNÍ VENTIL
- znemožňuje výdech
do komory

INHALAČNÍ MASKA
- neobsahuje latex
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