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AC 230 V, 50 Hz

130 VA

I

345 x 237 x 130

6,1 kg

< 69 dB

praca ci¹g³a

DANE  TECHNICZNE:

- wydajnoœæ sprê¿arki

- maksymalne ciœnienie

- œrednia œrednica cz¹stek g³owicy RF6+

- frakcja respirabilna (<5,0 µm) g³owicy RF6+

- wydajnoœæ aerozolu dla Rf6+

- poziom natê¿enia wibracji*

- czêstotliwoœæ wibracji*

(MMAD)

15,5 l/min

3,2 bar

1,4 µm/ 3,2*µm

94% / 73*%

0,4 / 0,8** ml/min
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100 3Hz

¸
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- zasilanie

- maksymalny pobór mocy

- klasa ochronnoœci

- wymiary (w mm)

- ciê¿ar

- poziom mocy akustycznej

- tryb pracy (praca:przerwa)

* 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.**Tryb synchroniczny (DS). Test przeprowadzono na 0,9% roztworze solanki.

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

Rewolucyjne rozwi¹zania inhalatora MARIN uœwiadamiaj¹ przewagê, jak¹ posiada on nad tradycyjnymi metodami rozpylania leków

wziewnych. Tryb synchronicznego podawania aerozolu, polegaj¹cy na rozpylaniu substancji leczniczej wy³¹cznie w pierwszej fazie wdechu

pacjenta, umo¿liwia ogromn¹ oszczêdnoœæ roztworu i znacznie zwiêksza efektywnoœæ terapii inhalacyjnej.

Lek zaci¹gniêty w pierwszej fazie wdechu pacjenta jest „dopychany” do najg³êbszych obszarów dróg oddechowych czystym powietrzem,

zaci¹gniêtym w drugiej fazie wdechu. Tym sposobem depozycja leku staje siê maksymalnie skuteczna, a straty aerozolu podczas wydechu s¹

niezauwa¿alne. Urz¹dzenie bezustannie dopasowuje czas generowania aerozolu do zmian czêstotliwoœci oddechu pacjenta.

Programowanie ustawieñ urz¹dzenia odbywa siê przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego. Menu opracowano zgodnie ze

wskazówkami doœwiadczonych u¿ytkowników, co pozwala dokonaæ ³atwego i intuicyjnego wyboru optymalnych parametrów terapii.

Przyjazna, interaktywna animacja pomaga wzmocniæ zaanga¿owanie pacjenta w proces terapeutyczny i umo¿liwia bie¿¹ce monitorowanie

postêpu zabiegu. W programach inhalacji mo¿na zapamiêtaæ czas, nazwê i dawkê podanego leku, a tak¿e wagê, wiek i p³eæ pacjenta, dziêki

czemu powtarzalne serie zabiegów mog¹ byæ uruchamiane niemal¿e automatycznie.

leczenie oskrzeli i p³uc w chorobach takich jak astma, alergie, pochp i inne
leczenie zatok nosowych

efektywna inhalacja – doskona³a depozycja leku w najni¿szych partiach p³uc
oszczêdnoœæ leku - synchroniczna z wdechem pacjenta generacja aerozolu
mo¿liwoœæ zapamiêtania parametrów pacjenta oraz przyjmowanego leku
interaktywna animacja wspomagaj¹ca skuteczny zabieg
kompleksowa terapia dróg oddechowych
wibroaerozol – wbudowany modu³ pulsacji aerozolu, umo¿liwiaj¹cy leczenie zatok
programowanie zabiegu inhalacji – mo¿liwoœæ zapamiêtania wszystkich ustawieñ na konkretnym programie, dziêki czemu
mo¿na w ³atwy i szybki sposób rozpocz¹æ zabieg, pamiêtaj¹c jedynie jego numer
uk³ad czasowy – odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wy³¹czenie inhalatora po zakoñczonym zabiegu
ekran dotykowy
przejrzyste i intuicyjne menu
praca ci¹g³a
do u¿ytkowania w szpitalu i w domu
24 miesi¹ce gwarancji i serwis

Zastosowanie:
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Jeszcze nigdy inhalacja nie by³a tak efektywna!!!
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