
PEP S-System

Dechová rehabili tační pomůcka

PARI GmbH

Popis

Systém PARI PEP S nabízí účinnou kombinaci inhalační a
PEP léčby (Positive Expiratory Pressure = pozitivní tlak při
výdechu). Léčba systémem PARI PEP S vede díky
nastavitelnému odporu při výdechu ke zvětšení tlaku
v  plicích a díky tomu lze vydechnout větší objem vzduchu.
Během léčby se otevírají i dolní dýchací cesty. Tím trénují
plíce a umožňují lepší mobilizaci sekretu. Pari PEP S
systém je kompatibilní s nebulizátory pari PARI LC SPRINT
Family, PARI LC PLUS Family a PARI LL.

Primární určení pro pacienty s:

- produktivním i neproduktivním kašlem
- bronchitidou , chronickou bronchitidou
- astmatem s významnou obstrukcí dýchacích cest
- chronicky deformovanými stěnami průdušek
- cystickou fibrózou
- plicním emfyzémem
- pachypleuritidou

Výhody

• nastavitelný exspirační odpor

• působí proti bronchiálnímu kolapsu

• mobilizuje sekrety

• propojitelný s nebulizátory PARI

• omyvatelný i v myčce

• dezinfekce varem, chemicky i v autoklávu

• příspěvek zdravotní pojišťovny

Systém PARI PEP S slouží k mobilizaci sekretu při akutních i
chronických onemocněních dolních cest dýchacích. Léčba
PEP může probíhat samostatně nebo během inhalace přes
nebulizátor PARI .

www.mr-diagnostic.cz

Aktivní pomůcka pro dechovou rehabilitaci

- zbavuje pacienta obtěžujícího hlenu
- slouží jako prevence neproduktivního kašle
- usnadňuje dýchání
- zlepšuje výměnu plynů
- zvyšuje vitální kapacitu plic
- snižuje odpor v dýchacích cestách

Předpis pojišťovně

- PARI PEP S-System lze předepsat 1 x ročně
- pomůcku mohou předepsat ALG, PED, PNE, NEU, REH
- kód 50081 37
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Technická data

rozměry (v x š x h) 30 mm x 1 20 mm x 60 mm
hmotnost 1 4 g

Typy produktů

PARI PEP S-System

Objednací kód

01 8G4000

Náustek

materiál polypropylen / silikon

Vdechovací venti l

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.

Volitelné příslušenství a náhradní díly Objednací kód

Vdechovací ventil PEP S 01 8B4020

Náustek (bez vdechovacího ventilu) 01 2E1 720

Nosní svorka 041 E3500

Tlakoměr 0 - 1 00 mbar (vč. adaptéru trubice PEP, adaptéru trubice a tlakové trubice) 01 8B1 600

Nosní svorka

Tlakoměr
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