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Poręczny inhalator nebulizator tłokowy HAXE Galaxy

Poręczny inhalator nebulizator tłokowy HAXE Galaxy
Haxe Galaxy Inhalator dla dzieci i dorosłych to zestaw do inhalacji, który idealnie nadaje się do
użytku dla wszystkich członków rodzinny. Urządzenie jest wyrobem medycznym przeznaczonym do
wziewnej aplikacji leków. Nebulizator szczególnie rekomendowany jest dla osób zmagających się z
alergiami, nieżytem nosa, nieżytem gardła, a także w przypadku astmy i innych chorób układu
oddechowego. Co więcej, urządzenie do inhalacji jest proste w obsłudze, ciche i kompaktowe.
Świetnie sprawdza się w domowych warunkach oraz podczas podróży. Ekonomiczny inhalator Galaxy
to gwarancja skuteczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa. Akcesoria inhalatora można umyć po
użyciu i co ważne poszczególne elementy nie zawierają w składzie uczulającego lateksu. Regularne
inhalacje pomagają dbać o zdrowie i zmniejszyć negatywne konsekwencje schorzeń dróg
oddechowych.

Zalety:

-inhalator przeznaczony dla całej rodziny
-wysoka wydajność inhalacji
-intuicyjna obsługa za pomocą jednego przycisku
-nadaje się do wszystkich standardowych leków do inhalacji oraz roztworów soli fizjologicznej
-cicha praca urządzenia poniżej 55 dB.
-kompaktowy i lekki 1,25 kg
-wygodny uchwyt zapewniający mobilność
-Nie zawiera lateksu.

Wygoda
Nebulizator tłokowy jest bardzo lekki (1,25 kg) i kompaktowy (207 x 113 x 167 mm), dzięki czemu nie
zabiera dużo miejsca i jest wygodny w przenoszeniu. Dodatkowo jego mobilność zwiększa
wbudowana plastikowa rączka.

Kultura pracy
Inhalator gwarantuje cichą pracę poniżej 55 dB. , a tym samym idealnie nadaje się do użytku przez
niemowlęta i małe dzieci.

Dla całej rodziny!
Nebulizator może służyć całej rodzinie, ponieważ zestaw zawiera maski do inhalatora przystosowane
dla dzieci, jak i dorosłych. Dzięki temu urządzenie jest bardzo ekonomiczne i uniwersalne.

Inhalator który sprawdzi się w każdej sytuacji?
Inhalator sprawdza się przy wszystkich standardowych roztworach inhalacyjnych, szczególnie
podczas zażywania sterydów oraz leków rozszerzających oskrzela. MMAD = 2,44 μm zapewnia
dostarczanie cząsteczek aż do pęcherzyków płucnych. Zakres cząsteczek od 0,5 do 6 μm zapewnia
skuteczne rozpylanie leków we wszystkich warstwach dróg oddechowych.

Produkt gotowy do użytku
Zestaw do inhalacji wyposażony jest we wszelkie niezbędne elementy niezawierające lateksu.
Inhalator o wygodnym ergonomicznym kształcie. Szczególną uwagę zwraca wygodna wbudowana w
inhalator rączka, ułatwiająca bezproblemowy transport urządzenia. Podobnie jak pozostałe
inhalatory dostarczane przez markę HAXE jest prosty w obsłudze- uruchamia go jeden przycisk.
Przystosowany zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Inhalator GALAXY jest zarejestrowany jako urządzenie medyczne
w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I
PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
przez co spełnia najbardziej rygorystyczne normy, co gwarantuje wysoką dokładność ich wskazań

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1. Jednostka główna
2. Maseczka dla dorosłych (duża)
3. Maseczka dla dzieci( mała)
4. Filtr powietrza
5. Przewód powietrzny
6. Pojemnik na lek
7. Ustnik
8. Torba transportowa

Dane techniczne

Wymiary: 207 x 113 x 167 mm
Waga: 1,25 kg
Źródło zasilania: ładowarka sieciowa, prąd zmienny 230V, 50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego: poniżej 55 dB
Środowisko pracy: Ciśnienie: 11,6-20,3 psi/80-140 kPa/0,8-1,4 bar; Temperatura: 10°C-40°C (50°F104°F); Wilgotność: 10-95% RH
Środowisko przechowywania/transportu: Temperatura: -20°C-70°C (-4°F-158°F); Wilgotność: 10-95%
RH
Pobór mocy: poniżej 65W
Przepływ powietrza nebulizatora: 6 L
Przepływ powietrza kompresora: 8-10 L
Pojemność pojemnika na lek: 2-8 ml
Wielkość cząsteczki: 0,5-6 μm
MMAD: 2,44 μm
Szybkość nebulizacji: 0,4 ml/min
Pozostałość leku: 0,15 ml
Zakres ciśnienia kompresora: 30-36 psi/280-350 kPa/2,8-305 bar

