
Forstøverkompressorsystem
til barn

Sami the Seal

 
Bordstativenhet for
hjemmebruk

Behandling i 6–8 minutter*

*Bruk av en dose Salbutamol på
2,5 ml

Utformet for barn

 
HH1304

Gjør behandling moro
Forstøverkompressorsystemet Selen Sami er utformet som en sel for å motivere barn til å gjennomføre

forstøverbehandlingen.

Utprøvd SideStream-teknologi
Effektiv levering av legemidler

Produserer aerosol med gjennomført høy kvalitet

Laget spesielt for barn
Effektiv, pålitelig og vennlig

Søt og effektiv

Korte behandlingstider
Behandling i 6–8 minutter*

For vanlige medisiner
Kompatibel med vanlige reseptbelagte medisiner



Forstøverkompressorsystem til barn HH1304/00

Høydepunkter Spesifikasjoner
Gjør behandling moro

Selen Sami, et kompressorsystem for

forstøving, kombinerer kraft og pålitelighet med

en barnevennlig og søt utforming for å gi deg

og barnet en mer brukervennlig behandling.

Kompressorens bunn er vektbelastet for å gi

ekstra stabilitet.

Tucker-barnemaske

Den søte skilpaddemasken vår heter Tucker.

Masken er laget av et mykt og fleksibelt

materiale som tilpasser seg konturene i

barnets ansikt. Den har også en ventilutforming

som hjelper til med å styre medisiner vekk fra

barnets øyne.

Rask og effektiv behandling

Vår SideStream-forstøver er spesielt utformet

for å holde barnets behandlingstider så korte

som mulig. Når selen Sami skyver luft gjennom

røret, trekkes ekstra luft inn gjennom toppen av

finfordeleren for å skape rask

gjennomstrømning av aerosolmedisiner som

barnet skal inhalere. Behandlinger kan ta så

lite som 6 minutter*

Utprøvd forstøverteknologi

Barnet får hver gang den samme høye

kvaliteten på aerosolbehandlingen. SideStream

er laget for å tåle hyppig bruk, og den vil ha

den samme gode effektiviteten helt til det er tid

for å bytte.

Flere konfigurasjoner

Den mørkeblå SideStream-forstøveren til

engangsbruk kan brukes i to uker før den må

skiftes ut. Engangsforstøverposen gir stabil

levering av legemidler gang på gang, og kan

brukes med de fleste vanlige reseptbelagte

medisiner.

Allsidighet

Selen Sami er utformet for bruk med de fleste

aerosolmedikamenter som skrives ut for

vanlige lungesykdommer.

Design
Reliable and appealing: Child-friendly

Operating parameters
Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10

psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees

C

Driftsparametere
Maximum pressure: 29-43.5 psi

Produktdetaljer
Size: 226mm x 155mm x 267mm

Warranty: 5 years

Treatment time (6-8 minutes*): * 2.5ml

Salbutamol dose

Product details
Electrical requirements: 120VAC-60 Hz

Power: 120 VA

Produktdetaljer
Vekt: 3.5 lbs

 

* *Ved bruk av en dose Salbutamol på 2,5 ml
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