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Inhalator IXELLENCE NEB MINI - 1szt.
 

Cena: 104,10 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 1 szt.

PRODUCENT GENEXO SP. Z O.O.

REJESTRACJA WYRÓB MEDYCZNY

SUBSTANCJA
CZYNNA

-

Opis produktu
 

Opis produktu
Wyrób medyczny – inhalacje dróg oddechowych.
Inhalator iXellence® NEB Mini to wysokiej jakości nebulizator kompresorowy do inhalacji wszystkimi lekami stosowanymi w leczeniu
metodą wziewną. Inhalator iXellence® NEB Mini cechuje się bardzo dobrymi parametrami w tym frakcją respirabilną na poziomie
99,78%, dzięki czemu inhalacja jest efektywna przy zapewnieniu optymalnej szybkości nebulizacji. Inhalator wyposażony został w
niezbędne akcesoria do nebulizacji – maseczki dla dzieci i dla dorosłych oraz ustnik co czyni go przydatnym dla całej rodziny. Inhalator
iXellence® NEB Mini został przetestowany przez specjalistów, uzyskał certyfikat TUV Rheinland oraz pozytywną opinię Instytutu Matki i
Dziecka nr OP-5377-5378, ważną do 31.03.2024 roku, dowiedz się więcej: https://epozytywnaopinia.pl/product/nebulizator-ixellence-neb-
mini-2/.

Specyfikacja techniczna
Posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr OP-5373-5375, ważną do 31.03.2024 roku – co potwierdza jego wysoką jakość i
bezpieczeństwo.
Wielkość cząsteczki ok. 2,5 µm (MMAD) – lek dociera również do dolnych partii układu oddechowego.
Frakcja respirabilna 99,78 % – skuteczna terapia, oszczędność leku.
Możliwość stosowania wszystkich preparatów stosowanych do terapii wziewnej.
Maseczki dla dorosłego i dziecka oraz ustnik – jeden inhalator dla całej rodziny.
Mały, poręczny, mobilny – pozwala na przeprowadzenie nebulizacji poza domem/w podróży.
Cichy – możliwość przeprowadzenia pełnej nebulizacji nawet u wrażliwych dzieci.
3 lata gwarancji door to door – komfort i wsparcie dla użytkowników sprzętu.
Certyfikat TUV Rheinland – gwarancja jakości i bezpieczeństwa użytkowania.

Gwarancja
3 lata gwarancji door to door – komfort i wsparcie dla użytkowników sprzętu.

Zawartość opakowania
Inhalator
Maseczki dla dzieci i dla dorosłych, ustnik
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Przewód powietrza
Pojemnik na lek
Zasilacz
Instrukcję obsługi
Kartę gwarancyjną

 

Galeria
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