
VORTEX

Antistatický inhalační nástavec

PARI GmbH

Popis

PARI VORTEX 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).

Výhody

• antistatická kovová komora

• možnost čištění v myčce

• viditelný výdechový ventil pro

rozpoznání inhalace

• nástavec pro inhalaci jednou rukou

• optimalizovaný univerzální adaptér

pro použití dávkovačů MDI

• malý, lehký, praktický

• možnost výměny masek

• možnost použití i u kojenců

Určení

Pro všechny typy běžných aerosolových dávkovačů (MDI).

www.mr-diagnostic.cz

Dětská maska (0-2 roky)

Vortex s maskou pro děti od 2 let

Vortex s MDI dávkovačem

Antistatická inhalační pomůcka VORTEX pracuje na
jedinečném principu cyklonového víru, který pomáhá
překonat nevýhody při nádechu pacienta u inhalátorů jako
takových. Při nadechnutí se oblak aerosolu přemění na vír.
Díky tomu je oblast úst a hltanu chráněna před nežádoucím
usazováním léčiva a jemné kapénky jsou snadněji
přeneseny do plic.

Dětská maska (od 2 let)
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Technická data (bez masky)

rozměry (v x š) 1 50 mm x 50 mm
hmotnost 80 g

Typy produktů

PARI VORTEX chamber s náustkem (od 4 let)

Objednací kód

051 G5000

Volitelné příslušenství
(není součástí balení)

náustek Vortex (1 0 ks) 051 G51 01

PARI VORTEX chamber s dětskou maskou A (0–2 roky) 051 G5020

PARI VORTEX chamber s dětskou maskou B (od 2 let) 051 G5040

Kód VZP

5008291

5008339

5008349

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.

Vortex s náustkem

Vortex s náustkem pro dospělé

Vortex s maskou pro děti (0 - 2 roky)

Vortex s maskou pro děti od 2 let

Vortex nástavec pro MDI dávkovač Vortex náhradní náustek

Vortex pro pacienty s tracheostomií
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