
PARI BOY

I nhalátor s rozprašovačom

PARI GmbH

Popis

PARI BOY Pro je inhalátor s rozprašovačom, ktorý umožňuje
výrazne skrátiť čas inhalácie. Vďaka funkcii PIF Control
dokáže PARI BOY Pro optimalizovať techniku dýchania.
Rozprašovaný aerosól umožňuje cielené použitie pre
centrálnu alebo periférnu oblasť pľúc. Vysoký výkon, nízka
hlučnosť a nadštandardné vybavenie robia z prístroja PARI
BOY Pro ideálnu voľbu na liečbu závažných respiračných
ochorení (napr. CHOCHP, cystická fibróza).

Výkonný kompresor PARI BOY Pro v kombinácii
s  rozprašovačom PARI LC SPRINT zabezpečuje krátky čas
inhalácie. Dva nástavce s tryskami (modrá a červená) sú
veľmi dôležitou vlastnosťou prístroja, pretože umožňujú
používateľovi priamo zacieliť liečbu na centrálne alebo
periférne oblasti pľúc. Červený nástavec vytvára také jemné
kvapôčky, že sa dostanú až do periférnej oblasti pľúc. Modrý
nástavec poskytuje optimálnu liečbu pre deti od 4 rokov, ako
aj centrálnu liečbu dýchacích ciest pre dospelých.

Rozprašovač

• krátky čas inhalácie

• voliteľné prerušované rozprašovanie

• optimálny dýchací manéver vďaka PARI PIF

• výkonný a tichý kompresor

• zobrazenie stavu naplnenia liečivom

• využitie pre detí a dospelých

• kód ZP : K74653

Účel

Vhodný pre úspornú inhalačnú liečbu zameranú na
centrálne alebo periférne oblasti pľúc podľa potreby
používateľa (výberom nástavca). Ideálny inhalátor pre
použitie v nemocniciach alebo na klinikách. PARI BOY Pro je
vhodný pre pacientov vo veku od 4 rokov.
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Výhody

Pro

Ďalšími funkciami zariadenia sú PIF-Control-System
(vrcholový inspiračný prietok) a LC prerušovač. PIF-Control-
System rozpozná, keď používateľ dýcha príliš rýchlo, a
pomôže mu naučiť sa správnu techniku dýchania. Pomalé
dýchanie je nevyhnutné pre účinný transport lieku cez hrdlo
hlboko do pľúc. Prerušovač LC sa používa pre výber
prerušovaného alebo nepretržitého rozprašovania.
Inhalačná liečba v prerušovanom režime pomáha neplytvať
liekom. PARI BOY Pro je vhodný pre pacientov od 4 rokov.
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Technické špecifikácie
Kompresor
rozmery (v x š x h) 1 3 cm x 1 8,5 cm x 1 5 cm

Charakteristika aerosólu
Pre červený nástavec (20 l/min)

celkový výstupný výkon 450 mg/min

hmotnosť 1 ,7 kg

mediánny priemer častíc (MDD) 2,2 µm

Typy produktov

PARI BOY Pro

Objednávací kód

1 30G1 001

Náhradné diely a voliteľné príslušenstvo

Hadička 1 ,2 m (f/m) 041 G4591

tlak 1 .6 bar

elektrické pripojenie 230V, 50 Hz

podiel častíc s priemerom pod 5 µm 89 %

Hadička long 041 B4587

Charakteristika aerosólu
Pre modrý nadstavec (20 l/min)

celkový výstupný výkon 600 mg/min

mediánny priemer častíc (MDD) 3,5 µm

podiel častíc s priemerom pod 5 µm 67 %

Maska pre dospelých Soft 041 G0740

Detská maska "Spiggy " 041 G0741

BABY MASKA s adaptérom veľkosti 0 (pre novorodencov) 041 G0700

BABY MASKA s adaptérom veľkosti 1 (pre 0-1 rok) 041 G0701

BABY MASKA s adaptérom veľkosti 2 (pre 1 -3 roky) 041 G0702

BABY MASKA s adaptérom veľkosti 3 (nad 3 roky) 041 G0703

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.

hladina hluku 54 db(A)
objem aerosólu 28 ml

PARI Filter Pad, balenie 30 kusov 041 B0522

PARI Filter Pad, balenie 1 00 ks 041 B0523

PARI Filter Pad, balenie 1 000 kusov 041 B0524

PARI filter/Valve set 041 G0500

PARI LC prerušovač 022G1 000

Univerzálny náustok 022E3050
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