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Inhalator DIAGNOSTIC Econstellation Plus
 

Cena: 157,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent DIAGNOSIS S.A.

Opis produktu
 

Opis
Inhalator tłokowy Diagnostic Econstellation Plus to kompaktowe urządzenie medyczne przeznaczone do stosowania z lekami. Pozwala
na natychmiastowe i bezpośrednie podanie preparatów farmaceutycznych w postaci inhalacji do oskrzeli i płuc. Inhalator wyposażony
jest w innowacyjny inhalator z możliwością regulacji wielkości cząstek oraz możliwością pracy pod kątem. Efekt leczniczy jest dobry na
górne drogi oddechowe, środkowe drogi oddechowe i dolne drogi oddechowe. Jest zatem idealny w walce z przeziębieniem, katarem,
dokuczliwym kaszlem, alergiami, zapaleniem oskrzeli, zapaleniem oskrzelików i zapaleniem płuc. Aby wdychać określoną część dróg
oddechowych, wystarczy włożyć do nebulizatora odpowiedni selektor cząstek i odpowiedni płat. To urządzenie jest odpowiednie do
inhalacji przez dzieci i dorosłych.

Zastosowanie

Zmontować zestaw do inhalacji. Należy zwrócić uwagę czy dostępne są wszystkie części.
Napełnić komorę środkiem inhalacyjnym, pilnując by nie został przekroczony znak maksymalnego napełnienia komory.
Połączyć zestaw inhalujący z przewodem powietrznym do kompresora i podłączyć wtyczkę do sieci (230V 50 Hz AC).
Aby uruchomić urządzenie, należy ustawić przełącznik ON / OFF w pozycji «I».
Zaleca się, aby w trakcie inhalacji siedzieć prosto i być zrelaksowanym. Nie należy leżeć podczas inhalacji. W razie pogorszenia
samopoczucia należy natychmiast przerwać inhalację.
Po zakończeniu inhalacji, w czasie zalecanym przez lekarza, należy wyłączyć urządzenie. W tym celu powinno się ustawić
przełącznik w pozycji «O» i odłączyć wtyczkę od zasilania.
Na koniec, zestaw inhalacyjny należy opróżnić z resztek leku a samo urządzenie wyczyścić.

Przeznaczenie
Zwalczanie przeziębień, kataru, uciążliwego kaszlu, alergii, zapalenia oskrzeli, oskrzelików czy zapalenia płuc.

Ważne wskazówki
Przed użyciem produktu zawsze należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi dołączonej do opakowania.
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