PARI
COMPACT2
Inhalátor s nebulizátorem
PARI GmbH

Popis
Přístroj pro profesionální inhalační terapii. PARI COMPACT2
umožňuje účinnou a šetrnou inhalaci. Velmi jemné kapénky
se dostávají hlouběji do dýchacích cest. PARI COMPACT2 je
spolehlivé a výkonné zařízení, určené pro domácí inhalační
terapii. Součástí přístroje je nebulizátor PARI LC PLUS,
dětská maska, náustek a připojovací hadička. Jemná maska
pro děti a náustek s ventilačním systémem poskytují
účinnou terapii dolních cest dýchacích.

Nebulizátor

Nebulizátor PARI LC PLUS je osvědčený nebulizátor
s ventilovým systémem pro distribuci léčiv do periferních
oblastí plic. Zároveň prokázal svou účinnost v řadě studií a
je považován za „zlatý standard“ v nebulizační terapii
onemocnění dolních cest dýchacích, jako jsou astma,
CHOPN nebo bronchitida. Malý počet jednotlivých
komponent umožňuje jednoduché použití a hygienické
čištění. Díky integrovanému ventilovému systému jsou
redukovány ztráty léčiva v exhalační fázi. Může se používat
k inhalaci se všemi schválenými medikacemi.

Výhody
• kompaktní, spolehlivý a výkonný
• kvalitní a tichý kompresor
• jemná maska pro děti
• náustek s ventilovým systémem
• snadná manipulace a dezinfekce
• vyroben v Německu
• kód ZP v ČR: 501 3560
• kód ZP v SR: K79993

Určení
Vhodný k provádění inhalační terapie v pohodlí domova u
pacientů s onemocněním dolních cest dýchacích (např.
astma, CHOPN, bronchitida), či preventivnímu pečování o
respirační systém. Možno použít i u dětí od 4 let.

PARI COMPACT2 kompletní balení

www.mr-diagnostic.cz

Technická data

Kompresor
rozměry (v x š x h)
hmotnost
tlak
elektrické připojení

1 3 cm x 1 8,5 cm x 1 5 cm
1 ,55 kg
1 ,2 bar
220—240 V~ / 50 Hz

Charakteristika aerosolu

Kompresor PARI COMPACT v kombinaci s nebulizátorem PARI LC PLUS

440 mg/min
celkový výstupní výkon
3,6 µm
medián průměru částic (MDD)
podíl částic s průměrem pod 5 µm 67 %

Objednací kód

Typy produktů
PARI COMPACT2

1 52G1 001

Náhradní díly a volitelné příslušenství
022G81 04
022G1 000
041 G4591
041 B4587
041 G0740
041 G0741
022E3050
041 B0522
041 B0523
041 B0524
041 G0500

PARI LC PLUS nebulizér
PARI LC přerušovač
Hadička 1 ,2 m (f/m)
Hadička long
Maska pro dospělé Soft
Dětská maska Soft "Spiggy"
Náustek univerzální
PARI Filter Pad, balení 30 ks
PARI Filter Pad, balení 1 00 ks
PARI Filter Pad, balení 1 000 ks
PARI Filter/Valve set
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Společnost MR Diagnostic s. r. o. si vyhrazuje právo na tiskové chyby a změny uvedených údajů.
Vyobrazení produktu je pouze ilustrativní a může se měnit dle požadovaných opcí.

