
-lääkesumutin

Sami the Seal

 
Kotona käytettävä pöytämalli

Hoito vie 6–8 minuuttia*

*2,5 ml:n salbutamoliannoksella

Suunniteltu lapsia varten

 
HH1304

Lääkkeen otto käy leikiten
Sami the Seal on lapsipotilaille tarkoitettu, hylkeen muotoinen lääkesumutin, josta lapsen on miellyttävä ottaa

lääkkeensä.

Tutkitusti tehokas SideStream-tekniikka

Annostelee lääkkeen tehokkaasti

Muodostaa tasaisen laadukasta aerosolia

Suunniteltu lapsia varten

Tehokas, luotettava ja veikeä

Hellyttävä mutta tehokas

Lyhyet hoitoajat

Hoito vie 6–8 minuuttia*

Soveltuu useimmille nestemäisille hengitettäville lääkkeille

Sopii käytettäväksi yleisimpien reseptilääkkeiden kanssa



-lääkesumutin HH1304/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Lääkkeen otto käy leikiten

Sami the Seal on tehokas ja luotettava

lääkesumutin, jonka hellyttävä eläinmalli tekee

hoidosta lapselle miellyttävämpää ja

mukavampaa. Laitteen painopiste on

alaosassa, joten se pysyy tukevasti

paikoillaan.

Lasten maski

Hellyttävä lasten maski on pehmeää ja

joustavaa materiaalia, joka mukautuu lapsen

kasvojen muotoihin. Maskin

ilmanvaihtomekanismi suuntaa lääkeaineen

pois silmistä.

Nopea ja tehokas hoito

Sidestream-sumutin pitää hoitoon kuluvan

ajan mahdollisimman lyhyenä. Samalla kun

Sami the Seal työntää ilmaa ilmaletkun läpi,

sumuttimen yläosasta virtaa sisään lisäilmaa,

joka luo aerosolilääkkeen nopean virtauksen ja

auttaa lasta sen hengittämisessä. Lääkkeen

pystyy hengittämään jopa 6 minuutissa.*

Tutkitusti tehokas sumutintekniikka

Tasaisen laadukas aerosolinmuodostus.

Sidestream kestää usein toistuvaa käyttöä ja

annostelee sumutinlääkityksen luotettavasti

koko käyttöikänsä ajan.

Useita kokoonpanoja

Tummansininen SideStream-

kertakäyttösumutin on vaihdettava uuteen

2 viikon välein. Sumutin annostelee aina

saman määrän lääkettä ja soveltuu useimpien

yleisesti määrättävien inhalaatiolääkkeiden

annosteluun.

Monipuolinen

Sami the Seal soveltuu useimmille yleisiin

hengitystiesairauksiin määrätyille

nestemäisille hengitettäville lääkkeille.

Muotoilu

Luotettava, miellyttää lapsia: Child-friendly

Käyttöparametrit

Enimmäispaine: 29-43.5 psi

Toimintatila: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10

psig

Lämpösulake: Functioning temp 130 degrees

C

Tuotteen tiedot

Koko: 226mm x 155mm x 267mm

Takuu: 5 years

Hoidon kesto (6–8 minuuttia*): * 2.5ml

Salbutamol dose

Sähkönkulutus: 120VAC-60 Hz

Virta: 120 VA

Tuotteen tiedot

Paino: 3.5 lbs

* * 2,5 ml:n salbutamoliannoksella
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