
 

 

Philips InnoSpire Elegance
Lääkesumutin

Kotona käytettävä pöytämalli
Hoito vie 6–8 minuuttia*
*2,5 ml:n salbutamoliannoksella
Sumutinpakkaus mukana
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oSpire Elegance annostelee aerosolilääkkeen nopeasti, tehokkaasti ja luotettavasti. Se 

pii jatkuvaan hoitoon niin sairaalassa kuin kotonakin.

Lyhyet hoitoajat
• Lääkkeen hengittäminen vie 6–8 minuuttia*

Tyylikäs, vankka rakenne
• Vankka rakenne ei jätä pulaan

Tutkitusti tehokas SideStream-tekniikka
• Tutkitusti tehokas sumutintekniikka

Käytettäväksi sairaala- ja kotihoidossa
• Suunniteltu jatkuvaan käyttöön
• Sopii käytettäväksi yleisimpien sumutinlääkkeiden kanssa



 Käytettäväksi kotihoidossa

InnoSpire Elegance on riittävän kestävä jatkuvaan 
käyttöön niin sairaalassa kuin kotonakin. Saat 
tasaisen laadukkaan ja luotettavan hoidon.

Tehokas ja tyylikäs laite

Sopii elämäntyyliisi ja kestää käytössä. Voit luottaa 
aerosolin laatuun sumuttimen koko käyttöiän ajan.

Tutkitusti tehokas sumutintekniikka

Samalla kun InnoSpire Elegance työntää ilmaa putken 
läpi, sumuttimen yläosasta virtaa sisään korvaavaa 

ilmaa. Siksi aerosolilääke virtaa nopeasti ja on helppo 
hengittää. Sidestream kestää toistuvaa käyttöä ja 
annostelee sumutinlääkityksen luotettavasti koko 
käyttöikänsä ajan.

Hoitoaika

InnoSpire Elegance yhdessä SideStream Nebulizer -
sumuttimen kanssa annostelee lääkkeen nopeasti, 
jolloin lääkkeen hengittämiseen ei kulu kauaa.

Monipuolinen

Voidaan käyttää monenlaisten sumutinkäyttöön 
määrättyjen lääkkeiden kanssa useiden eri 
hengitystiesairauksien hoitoon.
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Tekniset tiedot
Muotoilu
• Pienikokoinen: Paino vain 1,5 kg

Käyttöparametrit
• Sähköluokitus/teho: 120 V / 60 Hz, 1,7 A
• Enimmäisvirtausnopeus: 9,4 lpm
• Enimmäispaine: 3 bar
• Käyttötila: Jatkuva
• Virtausnopeus käytössä: 7 lpm, kun paine on 

0,69 bar

Suorituskyky
• MMAD: 2,9 µm
• Pienhiukkasosuus: 77 % alle 5 µm:n hiukkasilla
• Aerosolin muodostus: 8 ml

Tuotteen tiedot
• Paino: 1,5 kg
• Koko: 165 x 165 x 108 mm
• Käyttöääni: 58 ± 3 dBA
• Hoidon kesto (6–8 minuuttia*): * 2,5 ml:n 

salbutamoliannos

Huolto
• Takuu: 5 vuotta
•

* * 2,5 ml:n salbutamoliannoksella
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