
PARI SINUS2

I nhalátor pre nosovú inhaláciu

PARI GmbH

Popis

PARI SINUS2 je inhalátor určený predovšetkým pre nosovú
inhaláciu. Vytvára pulzujúce tlakové vlny pre efektívnu
inhaláciu. Pulzujúci aerosól účinne distribuuje liečivú látku
do prínosových dutín - presne tam, kde je to potrebné na
účinnú liečbu akútnej rinosinusitídy (ARS) a chronickej
rinosinusitídy (CRS).

Rozprašovač PARI LC SPRINT SINUS sa skladá z malého
počtu komponentov, takže ho možno rýchlo a jednoducho
zostaviť alebo rozložiť. To tiež uľahčuje jeho čistenie. Vďaka
svojej používateľskej prívetivosti a vynikajúcemu výkonu je
ideálny na príjemnú a účinnú inhaláciu.

Rozprašovač

• šetrná a neinvazívna terapia

• krátky čas inhalácie

• zvlhčenie nosovej sliznice

• priama inhalácia do nosových dutín

• jednoduchá manipulácia a dezinfekcia

• možnosť používať aj na liečbu dolných
dýchacích ciest (v kombinácii
s  rozprašovačom LC SPRINT)

Vhodné pre:

• pacientov s akútnou rinosinusitídou (ARS) - dospelí a deti
od 6 rokov, napr. s bakteriálnou infekciou

• pacientov s chronickou rinosinusitídou (CRS) s/bez
polypov - dospelí a deti vo veku od 6 rokov, u ktorých
predchádzajúca liečba kortikosteroidmi podávanými
v  nosovom spreji nebola úspešná, a/alebo pacientov pred
prvou alebo opakovanou operáciou prínosových dutín
(FESS)

• pacientov s CRS a ochorením dolných dýchacích ciest -
dospelí a deti staršie ako 6 rokov, pacienti s CRS a
ochorením dolných dýchacích ciest (sinobronchiálny
syndróm), napr. CHOCHP, bronchitída, bronchiektázie,
astma, cystická fibróza

Rozprašovač PARI LC SPRINT SINUS
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Výhody

Prístroj možno použiť aj na liečbu dolných dýchacích ciest
nahradením rozprašovača PARI LC SPRINT SINUS
rozprašovačom PARI LC SPRINT. Rozprašovač PARI LC
SPRINT môže byť vybavený rôznofarebnými nástavcami s
tryskami na tvorbu rôznych veľkostí kvapiek, čo ponúka
riešenie prispôsobené individuálnym potrebám
používateľov podľa indikácie a vekovej skupiny. PARI LC
SPRINT nie je súčasťou balenia.

Roztoky, ktoré možno použiť na inhaláciu s PARI SINUS2:
- fyziologické roztoky (fyziologický roztok, hypertonický
roztok)

- antibiotiká (na lekársky predpis)
- kortikosteroidy (na lekársky predpis)

Účel

Slúži na liečbu akútnych a chronických ochorení horných
dýchacích ciest. Predovšetkým na liečbu sínusitidy.
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Technická špecifikácia
Kompresor
rozmery (v x š x h) 1 3 cm x 1 8,5 cm x 1 5 cm

hladina hluku 55 db(A)
objem aerosólu 2–8 ml

hmotnosť 1 ,7 kg

Typy produktov

PARI SINUS2

Objednávací kód

1 28G1 006

Náhradné diely a voliteľné príslušenstvo

PARI LC SPRINT SINUS rozprašovač 023G2800

tlak 1 ,5 bar

elektrické pripojenie 230V, 50 Hz

PARI LC SPRINT rozprašovač 023G1 006

PARI LC SPRINT SINUS aplikačná súprava 023G2840

PARI LC SPRINT SINUS nástavec do nosa 041 E0573

PARI SINUS hadičkový systém 041 G4570

PARI LC SINUS nosová zátka 041 B0576

Spoločnosť MR Diagnostic s. r. o. si vyhradzu je právo na tlačové chyby a zmeny uvedených údajov.
Vyobrazenie produktu je iba ilustratívne a môže sa meniť podľa požadovaných opci í.

MMD max. 3,2 µg

podiel častic pod 5µ min 71 %

celkový výstupný výkon min. 220 mg/min
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