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Inhalator Little Doctor
LD-221C
Cena

89,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

127834

Kod producenta

LD-221C

Kod EAN

8887786800510

Producent

Little Doctor

Opis produktu
Inhalator Little Doctor LD-221C
Model LD-221C jest kompaktowym inhalatorem o bardzo
dobrych parametrach. Przeznaczony jest do leczenia chorób
dróg oddechowych oraz płuc przy pomocy aerozolów
wytwarzanych z roztworów preparatów leczniczych. Można z
niego korzystać zarówno w placówkach medycznych,jak i w
warunkach domowych. Celem terapii jest szybkie dostarczenie
do układu oddechowego terapeutycznej dawki leku w postaci
aerozolu. Umożliwia to ciągłe dostarczanie aerozolu w ciągu
kilku minut, tworząc wysokie stężenie leku w górnych i dolnych
drogach oddechowych oraz płucach.

Możliwość regulacji wielkości cząsteczki
Podczas terapii inhalacyjnej ważne jest, by lek dotarł do dróg
oddechowych, które wymagają leczenia. W tym celu cząstki
aerozolu muszą być odpowiedniej wielkości, wyższe do części
nosowej, średnie do części gardła, a znacznie niższe do płuc.
Pozwala to na maksymalizację efektu leczenia i oszczędności w
ilości zużytego leku.

Nebulizatory LD zawierają 3 typy rozpylaczy:

Rozpylacz A - dolne drogi oddechowe( zapalenie
oskrzeli, astma)
Rozpylacz B - uniwersalny
Rozpylacz C - górne drogi oddechowe ( zapalenie zatok,
zapalenie krtani, tchawicy, SARS)

Bardzo trwały i odporny na załamania
przewód powietrzny
Przewód powietrzny został wykonany z bardzo dobrych
jakościowo materiałów. Zastosowane tworzywo jest
antyalergiczne oraz wyjątkowo giętkie i trwałe. Po
zastosowaniu dodanego przez nas dłuższego przewodu
możemy odsunąć urządzenie o ponad 60 cm. w stosunku do
seryjnego wężyka co wydatnie zmniejszy hałas i nawet
najmniejsze dzieci nie przestraszą się urządzenia podczas
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inhalacji.

Producent
Maksymalna pojemność pojemnika na lek
Pozostała ilość roztworu po inhalacji
Maksymalne ciśnienie
Poziom hałasu
Nominalne napięcie
Waga
Wymiary
Czas pracy
Pobór mocy
Warunki eksploatacji urządzenia (temperatura powietrza)
Warunki eksploatacji urządzenia (wilgotność)
Długość przewodu
Szybkość nebulizacji w przybliżeniu

Wielkość cząstek (ММАD)

Inhalator Little Doctor LD-221C
Nebulizator
Rozpylacze: A,B,C
Maska mała dla dzieci
Maska duża dla dorosłych
Ustniki - 2 sztuki
Przewód powietrza
Dodatkowy przewód powietrza 218 cm
Filtry powietrza (5szt)
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Little Doctor
10 ml
Max 0,5 ml
2,0 bar
65 dB
200-240V ~ 50Hz
1255 g
140 x 90 x 190 mm
20min. / 40min.
60 W
Od 10 °С do 35 °С
85% i mniej
218 cm
Rozpylacz do
Rozpylacz do
Rozpylacz do
Rozpylacz do
Rozpylacz do
Rozpylacz do

inhalacji "A" - 0,31 ml / min.
inhalacji "B" - 0,43 ml / min.
inhalacji "C" - 0,50 ml / min
inhalacji"A" - 3,5 µm
inhalacji "B" - 4,0 µm
inhalacji "C" - 5,0 µm

