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04-769 Warszawa, ul. Cylichowska 3



ZAPEWNIAMY  PE£NY  SERWIS  GWARANCYJNY  I  POGWARANCYJNY  ORAZ  CI¥G£¥  SPRZEDA¯  WSZYSTKICH CZÊŒCI.

*  Charakterystyka in vitro przeprowadzona w Inamed Research GmbH & Co. KG na wniosek TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Germany w zgodnoœci z europejskim
standardem  dla urz¹dzeñ do aerozoloterapii – norm¹ EN 13544-1.

**  Informacje uzyskane przy wykorzystaniu Laser Malvern Masterizer system (w certyfikowanym laboratorium).
*** Test przeprowadzono na 0,9% roztworze solanki w zgodnoœci z wewnêtrznymi procedurami producenta.

Tryb standardowy.    Tryb szybki - przy usuniêtym korku.1 2

230 V, 50 Hz

210x160x130 mm

1,6 kg

IP21

ok. 57 dB (A)

140 VA

DANE  TECHNICZNE:

- wydajnoœæ sprê¿arki (bez obci¹¿enia)

- pojemnoœæ zbiornika g³owicy RF6 basic

- œr. œrednica cz¹stek RF6 basic
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2**
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***

- wydajnoœæ aerozolu g³. RF6 basic

- poj. zbiornika g³owicy RhinoClear

- œrednia œrednica cz¹stek RhinoClear

- wydajnoœæ aerozolu g³. RhinoClear

10 l / min

2 - max. 8 ml

MMAD  3,6 µm

10 ml

MMAD  48 µm

ok. 5 ml / min

0,32 / 0,42 ml / min
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- zasilanie

- max. pobór mocy

- wymiary

- waga

- klasa ochronnoœci

- poziom ha³asu

- do u¿ytku ci¹g³ego

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 2

WYPOSA¯ENIE:

- g³owica rozpylaj¹ca RF6 basic

- ustnik RF6 basic

2

2

- przystawka RhinoClear (kpl.)

- maska dla dzieci

- maska dla doros³ych

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

- przewód doprowadzaj¹cy powietrze
- przewód sieciowy
- pokrowiec
- bajka ilustrowana (w jêz. Angielskim)
- filtr powietrza

Biedronka Lella

Biedronka Lella

RF6 basic

RhinoClear

Biedronka Lella

Biedronka Lella

jest inhalatorem przeznaczonym do leczenia zarówno górnych jak i dolnych partii dróg oddechowych, skierowanym

g³ównie dla najm³odszych pacjentów.

Inhalator wyposa¿ony jest dwie g³owice rozpylaj¹ce najnowszej generacji:

– nebulizator wykonany z tworzywa odpornego na uderzenia mechaniczne, którego konstrukcja uniemo¿liwia

przypadkowe wylanie substancji leczniczej. G³owica RF6 basic zapewnia wytwarzanie cz¹stek aerozolu o wielkoœci odpowiedniej do

skutecznego leczenia oskrzeli i p³uc pacjenta, zdolnych do penetracji nawet najmniej dostêpnych obszarów oskrzelików p³ucnych. Po zdjêciu

z nebulizatora specjalnego korka, proces inhalacji mo¿e zostaæ przyspieszony nawet o 30%.

– innowacyjna przystawka do p³ukania zatok przynosowych, zaprojektowana z myœl¹ o leczeniu górnych partii dróg

oddechowych. G³owica ta generuje kroplê aerozolu o bardzo du¿ej œrednicy, której podanie poprzez nozdrza umo¿liwia delikatne p³ukanie

zatok nosowych i nosogardzieli.

Zastosowany w inhalatorze cichy mikrokompresor t³okowy wraz z nowoczesnymi g³owicami rozpylaj¹cymi daje

mo¿liwoœæ skutecznej profilaktyki i terapii ca³ych dróg oddechowych u dzieci, a tak¿e u osób doros³ych.

jest urz¹dzeniem lekkim i prostym w obs³udze, przystosowanym do pracy w warunkach domowych i ambulatoryjnych oraz

w szpitalach – np. jako inhalator przy³ó¿kowy.
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