
 

INHALATOR  

POCKET AIR 



INHALATOR POCKET AIR 
Pocket Air to kieszonkowy inhalator, wykonany w nowoczesnej technologii mesh, zapewniający szybką i 
skuteczną depozycję leku w płucach. Kluczowym elementem inhalatora jest wibrująca membrana, generująca 
kroplę aerozolu o średnicy ok. 3µm. Inhalator Pocket Air w odróżnieniu od inhalatorów pneumatycznych 
(sprężarkowych) cechuje bezgłośna praca, możliwość prowadzenia inhalacji, także w pozycji leżącej oraz 
konstrukcja o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zasilanie z baterii zapewnia długi czas 
użytkowania oraz możliwość inhalacji w podróży. 
 

ZASTOSOWANIE: 

 Astma, mukowiscydoza, POChP, alergie 

 Częste infekcje dróg oddechowych  

 Rekonwalescencja po operacjach układu oddechowego 

 Zespół nieruchomych rzęsek 

 Zakażenia grzybicze układu oddechowego 

ZALETY: 

 Sprawdzona, wiodąca technologia popularna na całym świecie 

 Skuteczna depozycja płucna - mała kropelka aerozolu 

 Nowoczesna membrana z materiału odpornego na zanieczyszczenia 

 Bezgłośna praca przyjazna dzieciom 

 Niska objętość rezydualna (martwa) - lek nie pozostaje w urządzeniu po inhalacji 

 Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków - brak ograniczeń  co do leków sterydowych 

 Możliwość przeprowadzenia inhalacji w podróży, na spacerze itp. 

 Możliwość inhalacji leżącego pacjenta 

 Konstrukcja wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne 

 Materiał utrudniający wyślizgnięcie się z ręki 

 Mały rozmiar – kieszonkowy 

 Łatwa obsługa 

 Jednoczęściowy nebulizator ułatwiający demontaż i czyszczenie 

 Dezynfekcja w gotowanej wodzie 

 Zasilacz do ładowania z sieci 230 V (opcja) 

 Łatwo wymienialne baterie – paluszki 

 Wygodny pokrowiec 

 Niska cena i możliwość refundacji urządzenia dla chorych na mukowiscydozę 

 Gwarancja - 2 lata 

DANE TECHNICZNE:  
Rozmiar aerozolu (MMAD):  
Wydajność:  
Pojemność zbiorniczka:  
Częstotliwość drgania membrany  

3,09 µm 
0,25 ml/min 
6 ml 
117 KHz 

Wymiary DxWxH (mm): 
Waga (g):  
Bateria: 
Tryb pracy:  

77 x 41 x 73 
74 (bez baterii) 
2 x AA lub NiMH 
ciągła 

WYPOSAŻENIE:   

Nebulizator  
Maska dla dorosłych  
Maska dla dzieci (opcjonalna) 

1 
1 
1 

Pokrowiec 
Instrukcja obsługi 

Zasilacz (opcjonalny) 

1 
1 
1 

 


