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INHALATOR CA-MI MESH KIWI PLUS PODRÓŻNY
PRZENOŚNY
 

Cena: 192,77 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać urządzenie

Producent BIAT SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Inhalator CA-MI MESH-KIWI PLUS z funkcją automatycznego czyszczenia.

KIWI+ to urządzenie nowej generacji w technologii MESH do terapii aerozolowej.
Zasada nebulizacji, na której się opiera, pozwala użytkownikowi na posiadanie najlepszych cech technologii kompresorowej dostępnych
w jednym urządzeniu (szybka i skuteczna nebulizacja wszystkich rodzajów leków, z wyjątkiem roztworów z kwasem hialuronowym) oraz
technologii ultradźwiękowej (absolutna cisza i podwójna możliwość zasilania, sieci i baterii), dzięki czemu idealnie nadaje się do
wszelkiego rodzaju zastosowań u dorosłych i dzieci, zarówno w opiece domowej, jak i w nagłych wypadkach podczas podróży lub na
zewnątrz.
Do tego wszystkiego dodawane są cechy konstrukcyjne i operacyjne opracowane w fazie projektowania, aby były jedyne w swoim
rodzaju.
Wewnętrzne baterie litowe pozwalają na ponad 200 minut autonomii. Komora nebulizacji i przechowywania leku wykonana jest z PC
(Poliwęglanu), materiału gwarantującego wysoką odporność, a jej konstrukcja zapewnia maksymalną skuteczność terapeutyczną,
zmniejszając objętość leku nierozpylanego do mniej niż 0,1 ml (najniższa deklarowana na rynku).
Technologia MESH została zoptymalizowana do maksimum, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie szczególnie wysokich i efektywnych
parametrów pracy przy 93% frakcji oddychającej i MMAD 1,51 µm.

AKCESORIA W ZESTAWIE:

jednostka główna z odłączaną komorą natryskową ze zintegrowaną siatką
miękka w dotyku maska dla dorosłych
miękka w dotyku maska pediatryczna
końcówka do nosa
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końcówka do ust
złącze do masek
wewnętrzna bateria litowa 2600 mAh (300 ładowań / 1100 godzin pracy)
zasilanie 100-240V 50/60Hz
torba transportowa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

zasilacz impulsowy 100-240V - 50/60Hz
wewnętrzna bateria litowa 2600 mAh
pobór mocy 2,0 W
mediana masowa średnicy aerodynamicznej 1,51 µm (MMAD)
pozostała objętość <0,1 ml
praca ciągła (z siecią)
frakcja respirabilna (<5 µm) 93%
funkcja samooczyszczania siatki 30 sekund
poziom hałasu (norma EN 13544-1) 38,2 dBA
waga 150g
wymiary 4,8 x 5,8 x 12,7 cm

Producent:

BIAT Sp. z o. o.
ul Kościelna 2A
35-505 Rzeszów
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