
Kannettava kompressorisumutin

• Suunniteltu satunnaiseen käyttöön
• Hoito vie 6–8 minuuttia*
• Ladattava akku
• Mukana SideStream Plus
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Mainio matkakumppani
 

Pienikokoinen ja kevyt

 
InnoSpire Mini on kannettava sumutin, jolla voit ottaa lääkkeesi milloin ja missä tahansa. Pienikokoinen lnnoSpire Mini kulkee

kätevästi mukanasi, jotta sinä voit nauttia vapaudestasi.

Hyödyt

Kannettava
• Tasaisen laadukasta ja luotettavaa hoitoa
• Pienikokoinen ja kevyt
 
Useita virransyöttövaihtoehtoja
• Mukana ladattava akku
 

Tutkitusti tehokas sumutintekniikka
• Sopii yleisimmille sumutinlääkkeille
• Mukana SideStream Plus -kestokäyttösumutin
• Lääkkeen hengittäminen vie 6–8 minuuttia*
 

Maakohtainen myyntiesite Suomi (2018, Elokuu 11)



Ominaisuudet

Monipuolinen

Voidaan käyttää monenlaisten sumutinkäyttöön määrättyjen lääkkeiden kanssa
useiden eri hengitystiesairauksien hoitoon.

Satunnaiseen käyttöön

Suunniteltu satunnaiseen käyttöön (30 min käytössä / 30 min virta katkaistuna)
sekä kotona että matkoilla. Philips InnoSpire Mini annostelee lääkeaerosolin
aina laadukkaasti, luotettavasti ja tasaisesti.

Useita virransyöttövaihtoehtoja

InnoSpire Mini saa tehonsa joko verkkovirrasta tai ladattavasta
litiumioniakusta, jonka yhdellä latauksella kompressori toimii jopa 90 min.
Liikkeellä ollessa InnoSpire Minin virtalähteenä voi käyttää myös 12 VDC:n
autolaturia.

Kannettava

InnoSpire Mini -kompressorisumutin annostelee tehokkaasti useimpia yleisiä
lääkeaerosoleja. Kannettavalla laitteella lääkkeenotto onnistuu helposti missä ja
milloin tahansa.

Tutkitusti tehokas sumutintekniikka

SideStream Plus annostelee lääkkeen nopeasti ja lyhentää hoitoaikaa, sillä sen
venturimekanismi imee enemmän ilmaa sisäänsä. Ainutlaatuinen vinoneliön
muotoinen suutin kuluu vähemmän käytössä ja annostelee aerosolin tasaisen
laadukkaasti.

Hoitoaika

Hoitoaika lyhenee, sillä InnoSpire Mini annostelee lääkkeen nopeasti yhdessä
SideStream-sumuttimen kanssa.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Käyttöparametrit
Enimmäisvirtausno-
peus

8 lpm

Enimmäispaine 2 bar
Käyttötila Satunnainen käyttö (30 min käytössä/

pois)

Pakkauksen sisältö
Mukana Käyttöopas

InnoSpire Mini -kompressori

Suorituskyky
MMAD 4,77 µm
Pienhiukkasosuus 51,44 % alle 5 µm:n hiukkasista
Akun latausaika Noin 6 h

Hoitokertoja latausta
kohti

Enintään 12 kertaa*

Käyttöaika akun
kanssa

Enintään 90 min

Tuotteen tiedot
Takuu Akku: 6 kk

Kompressori: 3 v
Käyttöääni 58 ± 4 dBA

Varaosat
SideStream Plus 6 kk:n välein

InnoSpire Mini

Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.
2018, Elokuu 11



InnoSpire Mini

* * 2,5 ml:n salbutamoliannoksella
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