
Medicatievernevelaar met
compressor voor kinderen

Sami the Seal

 
Tafelmodel voor gebruik in huis

Behandeling in 6-8 minuten*

*Bij een dosis van 2,5 ml
vloeistof

Ontworpen voor kinderen

 
HH1304

Therapie leuker maken
De Sami de zeehond- vernevelaar voor kinderen is gemaakt in de vorm van een vriendelijk dier, zodat uw kind

wordt aangemoedigd om de vernevelingstherapie toe te dienen.

Beproefde SideStream-technologie
Efficiënte toediening van medicijnen

Produceert consistent hoogwaardige aerosol

Speciaal ontworpen voor kinderen
Efficiënt, betrouwbaar en vriendelijk

Leuk en effectief

Korte behandeltijden
Behandeling in 6-8 minuten*

Geschikt voor de meest voorgeschreven soorten medicatie
Compatibel met de vaakst voorgeschreven medicijnen



Medicatievernevelaar met compressor voor kinderen HH1304/00

Kenmerken
Meerdere configuraties

De donkerblauwe wegwerpvernevelaar van

SideStream kan twee weken worden gebruikt

voordat deze moet worden vervangen. De

wegwerpvernevelaar zorgt elke keer voor

consistente toediening van medicijnen en kan

worden gebruikt in combinatie met de meeste

gebruikelijke medicijnen voor

luchtwegaandoeningen.

Snelle en effectieve behandeling

De SideStream-vernevelaar is speciaal

ontworpen om de behandelingstijden voor uw

kind zo kort mogelijk te houden. Terwijl Sami

de zeehond lucht door de buis duwt, wordt er

extra lucht aangezogen via de bovenkant van

de vernevelaar. Zo ontstaat er voor uw kind een

snelle flow van aerosolmedicatie om in te

ademen. Een behandeling kan in slechts 6

minuten worden afgerond*

Therapie leuker maken

Het Sami de zeehond-compressorsysteem van

de vernevelaar combineert kracht en

betrouwbaarheid met een kindvriendelijk

ontwerp en een leuk speelgoedfiguur om u en

uw kind een gebruiksvriendelijke

behandelingservaring te bieden. De

compressor heeft een verzwaarde onderkant

voor extra stabiliteit.

Beproefde vernevelingstechnologie

Consistente toediening van hoogwaardige

aerosoltherapie. SideStream is ontworpen om

bestand te zijn tegen veelvuldig en herhaald

gebruik en kan het vernevelingsmedicijn van

uw kind op een efficiënte manier toedienen tot

het tijd is voor vervanging.

Masker voor kinderen Sam

Het leuke Sam de schildpad-

speelgoedfiguurmasker is gemaakt van een

zacht, flexibel materiaal en vormt zich naar het

gezicht van uw kind voor comfort en pasvorm.

Het masker bevat ook een opening die helpt

om de medicatie weg te houden bij de ogen

van uw kind.

Veelzijdigheid

Sami de zeehond is ontworpen voor gebruik

met de meest voorgeschreven

aerosolmedicatie voor veelvoorkomende

luchtwegaandoeningen.
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Specificaties
Design
Reliable and appealing: Child-friendly

Parameters tijdens gebruik
Maximum pressure: 29-43.5 psi

Operating parameters
Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10

psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees C

Product details
Electrical requirements: 230VAC / 50Hz

Power: 230 VA

Productgegevens
Size: 226mm x 155mm x 267mm

Garantie: 3 years

Treatment time (6-8 minutes*): 5 minutes*

Productgegevens
Gewicht: 1.5 kg

 

* * Bij een dosis van 2,5 ml vloeistof
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