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Inhalator Aerochamber Plus Flow z ustnikem
 

Cena: 98,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent KOBU MEDICAL SOLUTIONS

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Bardzo dobrej jakości tuba inhalacyjna dla dorosłych, młodzieży z ustnikiem

Jest to tuba do inhalowania – komora inhalacyjna Aerochamber plus flow-vu z ustnikiem przeznaczona do zastosowania z inhalatorami
proszkowymi i ciśnieniowymi. Urządzenie będzie odpowiednie do zastosowania w różnego rodzaju schorzeniach dróg oddechowych,
szczególnie polecane w leczeniu astmy, w POCHP, mukowiscydozy itp., można w niej stosować leki takie jak np.: Flixotide, Atrovent,
Berotec, Berodual , Ventolin, Serevent, Alvesco i inne. Zaletą komory inhalacyjnej jest wykorzystanie całej dawki leku, co zapewnia
większą oszczędność. Również ogranicza osadzanie się leku w jamie ustnej, minimalizując tym samym występowanie podrażnień w
jamie ustnej, grzybic jak i również chrypki i innych nieprzyjemnych schorzeń.

Komora do inhalacji z ustnikiem pozwala na wytworzenie mniejszych cząsteczek, które pozwalają na dotarcie do głębszych partii dróg
oddechowych, dzięki temu proces inhalacji jest wydajniejszy, niż w przypadku stosowania inhalatorów bez komory. Dzięki
specjalistycznej zastawce komory ułatwiają koordynację leku z wdechem, dlatego polecane są dla osób starszych również dzieci, które
bardzo często mają problem z koordynacją wdechu. Tuba do inhalowania została wyposażona w bezpieczny zawór Flov – VU, który
zapewnia prawidłowe wykonanie inhalacji.

Ściany komory posiadają antystatyczną powłokę, dzięki temu zapobiegają osadzaniu się leku we wnętrzu tuby. Tuba do inhalowania
wielorazowego zastosowania łatwa w utrzymaniu czystości, może być myta w zmywarce. Komora niewielkich rozmiarów można zabrać
ją wszędzie, w każdą podróż, do pracy czy szkoły. Posiadamy ten sam rodzaj tuby z wygodną maseczką dla osób, które nie lubią lub nie
mogą korzystać z ustnika. W naszej ofercie także komory inhalacyjne dla niemowląt i mniejszych dzieci. Zapraszamy do zapoznania się
z naszą ofertą. Przed zastosowaniem komory należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu wybrania leku – inhalatora skonsultować
ze specjalistą.

Zalety:
•tuba z ustnikiem dla młodzieży i dorosłych
•pozwala na szybszą i wydajniejszą inhalację
•zalecana do zastosowania z inhalatorami ciśnieniowymi i proszkowymi
•skutecznie oszczędza lek
•zapobiega osadzaniu się leku w jamie ustnej, dzięki temu ogranicza występowanie grzybic, chrypki i innych podrażnień
•tuba posiada wygodny ustnik
•komora bardzo łatwa w zastosowaniu
•wyrób kanadyjskiego producenta
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•powstała z bezpiecznych materiałów
•komory występują w kilku rozmiarach
•łatwa do utrzymania czystości, można myć ją w zmywarce
•poręczna można zabrać ją wszędzie
•antystatyczne ścianki zapobiegają osadzaniu się leku w środku
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