
 

 

Philips InnoSpire Deluxe
Lääkesumutin

Kestävä laite kotikäyttöön
Hoito vie alle 5 minuuttia*
*2,5 ml:n salbutamoliannoksella
Sumutinpakkaus mukana

HH1303
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oSpire Deluxe on helppokäyttöinen ja luotettava lääkesumutin, jonka säilytyskotelossa 
it pitää kaikki hoidon lisävarusteet ja tarvikkeet järjestyksessä ja käden ulottuvilla.

Lyhyet hoitoajat
• Lääkkeen hengittäminen vie alle 5 minuuttia*

Suunniteltu helppokäyttöiseksi
• Vankka kuljetuskahva
• Kaikki tarvittava samassa

Tutkitusti tehokas SideStream-tekniikka
• Muodostaa tasaisen laadukasta aerosolia

Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettäville lääkkeille
• Sopii käytettäväksi yleisimpien sumutinlääkkeiden kanssa



 Hoitoaika

Yhdessä kestokäyttöisen SideStream-sumuttimen 
kanssa annostelee lääkkeen nopeasti, jolloin lääkkeen 
hengittämiseen ei kulu kauaa.

Kätevä ja luotettava

InnoSpire Deluxe on kätevä ja luotettava väline 
sumutinlääkkeen ottoon. Kaikki lisätarvikkeet 
mahtuvat laitteessa olevaan säilytyslokeroon.

Kestävä rakenne

Vain 2 kg:n (4,4 lb:n) painoinen InnoSpire Deluxe on 
kevyt siirtää kotona huoneesta toiseen. Sumuttimen 

kaikki osat ja tarvikkeet on kätevä säilyttää laitteen 
lokerossa.

Tutkitusti tehokas sumutintekniikka

Sidestream-sumutin on suunniteltu pitämään 
hoitoon kuluva aika mahdollisimman lyhyenä. Samalla 
kun InnoSpire Elegance työntää ilmaa putken läpi, 
sumuttimen yläosasta virtaa sisään korvaavaa ilmaa. 
Siksi aerosolilääke virtaa nopeasti ja on helppo 
hengittää. Lääkkeen pystyy hengittämään jopa alle 
5 minuutissa.* Sidestream kestää usein toistuvaa 
käyttöä ja annostelee sumutinlääkityksen 
luotettavasti koko käyttöikänsä ajan.

Monipuolinen

Voi käyttää monenlaisten hengitystiesairauksien 
hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.
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Tekniset tiedot
Muotoilu
• Kätevä säilytyslokero: 2,0 kg (4,4 lb)

Käyttöparametrit
• Sähkövirta: 120 V / 60 Hz, 1,7 A
• Virtausnopeus: 6 lpm, kun paine on 0,69 bar
• Enimmäisvirtausnopeus: 10,78 LPM
• Enimmäispaine: 268 kPA (2,4 bar)
• Hiukkaskokojakauma: 0,5–5 mikrometriä
• Ylivirtalämpösuoja: Palautettava lämpösulake
• Äänenvoimakkuus: 58 desibeliä

Tuotteen tiedot
• Koko: 38 cm x 17 cm x 11 cm
• Käyttöääni: 58 ± 3 dBA
• Hoitoaika (alle 5 min*): * 2,5 ml:n salbutamoliannos

SideStream Plus -laitteen suorituskyky
• MMAD: 3,42 µm
• Pienhiukkasosuus: 67 %
• Aika (2,5 ml salbutamolia): 3,68 min

Kestokäyttöinen SideStream
• MMAD: 2,93 µm
• Pienhiukkasosuus: 76,3 %
• Aika (2,5 ml salbutamolia): 4,12 min
•

* * Käytettäessä 2,5 ml salbutamolia
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