
Forstøverkompressorsystem til barn

• Bordstativenhet for hjemmebruk
• Behandling i 6–8 minutter*
• *Bruk av en dose Salbutamol på 2,5 ml
• Utformet for barn

HH1304/00

Gjør behandling moro
 
Forstøverkompressorsystemet Selen Sami er utformet som en sel for å motivere barn til å gjennomføre forstøverbehandlingen.

Fordeler

Laget spesielt for barn
• Effektiv, pålitelig og vennlig
• Søt og effektiv
 
Korte behandlingstider
• Behandling i 6–8 minutter*
 
Utprøvd SideStream-teknologi

• Produserer aerosol med gjennomført høy kvalitet
• Effektiv levering av legemidler
 
For vanlige medisiner
• Kompatibel med vanlige reseptbelagte medisiner
 

Hefte før salg for Norge (2018, Juli 26)



Funksjoner

Gjør behandling moro

Selen Sami, et kompressorsystem for forstøving, kombinerer kraft og
pålitelighet med en barnevennlig og søt utforming for å gi deg og barnet en
mer brukervennlig behandling. Kompressorens bunn er vektbelastet for å gi
ekstra stabilitet.

Tucker-barnemaske

Den søte skilpaddemasken vår heter Tucker. Masken er laget av et mykt og
fleksibelt materiale som tilpasser seg konturene i barnets ansikt. Den har også
en ventilutforming som hjelper til med å styre medisiner vekk fra barnets
øyne.

Rask og effektiv behandling

Vår SideStream-forstøver er spesielt utformet for å holde barnets
behandlingstider så korte som mulig. Når selen Sami skyver luft gjennom
røret, trekkes ekstra luft inn gjennom toppen av finfordeleren for å skape rask

gjennomstrømning av aerosolmedisiner som barnet skal inhalere. Behandlinger
kan ta så lite som 6 minutter*

Utprøvd forstøverteknologi

Barnet får hver gang den samme høye kvaliteten på aerosolbehandlingen.
SideStream er laget for å tåle hyppig bruk, og den vil ha den samme gode
effektiviteten helt til det er tid for å bytte.

Flere konfigurasjoner

Den mørkeblå SideStream-forstøveren til engangsbruk kan brukes i to uker
før den må skiftes ut. Engangsforstøverposen gir stabil levering av legemidler
gang på gang, og kan brukes med de fleste vanlige reseptbelagte medisiner.

Allsidighet

Selen Sami er utformet for bruk med de fleste aerosolmedikamenter som
skrives ut for vanlige lungesykdommer.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Utforming
Pålitelig og tiltalende Barnevennlig

Driftsparametere
Maksimalt trykk 29–43,5 psi
Driftsmodus Kontinuerlig
Ytelse for gjennom-
snittlig gjennom-
strømmingshastighet

6 l/min ved 10 psig

Termisk sikring Fungerende temperatur 130 °C

Produktdetaljer
Vekt 1,58 kg (3,5 pund)
Størrelse 226 mm x 155 mm x 267 mm
Garanti 5 år
Behandlingstid (6–8
minutter*)

*2,5 ml dose med Salbutamol

Krav til strøm 120 V AC – 60 Hz
Drift 120 VA
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Sami the Seal

* *Ved bruk av en dose Salbutamol på 2,5 ml
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