4 lata gwarancji

PARI BOY Classic
®

Dane techniczne
Skuteczny system inhalacyjny do
terapii ostrych i przewlekłych chorób
dolnych dróg oddechowych

PARI PIF Control
opatentowany system

Dane techniczne:
Napięcie sieciowe: 220 – 240 V, 50 Hz, Ciśnienie: 1,6 bar, Masa: 1,7 kg, Wymiary obudowy: 18,5 x 13 x 15 cm (szer. x wys. x głęb.)
Pojemność nebulizatora: min. 2 ml, maks. 8 ml. Poziom głośności: 54 db(A)

Wyposażenie inhalatora PARI BOY Classic:
• Nebulizator PARI LC SPRINT z systemem PIF Control
• Niebieski wkład dyszy dla dzieci powyżej 4 roku życia
i dorosłych
• Ustnik z zaworem
• Wężyk powietrzny
• Inne akcesoria odpowiednie do wieku pacjenta

Nebulizatory PARI są wyposażone w system PIF Control.
System kontroli szczytowego przepływu wdechowego rozpoznaje, gdy pacjent oddycha zbyt szybko i automatycznie zmniejsza
przepływ wdechowy (PIF = Peak Inspiratory Flow). Kiedy pacjent
odczuwa opór na wdechu to jest dla niego znak, że ma oddychać
wolniej do końca sesji inhalacyjnej. W ten sposób PIF Control
uczy wolnego, kontrolowanego wdechu, który skutkuje znacznie
lepszą depozycją leku w drogach oddechowych.

Charakterystyka aerozolu

Wkład dyszy
(rodzaj)

Wydajność
w mg/min

Średnia masa cząsteczek
MMD

Udział % cząsteczek
< 5 μm

3.5 µm

67 %

Przepływ wdechowy u dorosłych (20 l/m)
Niebieski

600 mg/min

Pomiar przy użyciu analizatora MasterSizer X firmy Malvern w temperaturze 23 °C i przy wilgotności względnej 50 %. Środek zastosowany w pomiarze: 0,9 % NaCl (5 ml).

www.pari.com

Filtr do kompresora powinien być wymieniony po
200 godzinach pracy lub raz
w roku.

PARI zestaw roczny

Nebulizatory są dostępne z różnymi wkładami dyszy, wytwarzającymi aerozol o różnej wielkości kropli
dopasowane do wieku pacjenta lub przeznaczenia
• Różne dysze wytwarzają różne spektrum aerozolu
• Depozycja jest celowana w określone obszary dróg oddechowych
• Mogą być używane do terapii różnorodnych chorób układu oddechowego przez pacjentów w każdym wieku
• Skuteczność nebulizatora PARI LC SPRINT® została sprawdzona w ponad 50 badaniach naukowych

Produkt
PARI BOY Classic
zestaw roczny

Grupa docelowa/
charakterystyka
Niebieska dysza wytwarza
cząsteczki skutecznie deponujące się w centralnej części płuc
- odpowiednie dla starszych
dzieci (od 4 roku życia) jak i dla
dorosłych.

Wskazania

Wyposażenie

Numer
artykułu

Astma oskrzelowa/alergie,
ostre i przewlekłe zapalenie oskrzeli, niedodma lub
rozstrzenie oskrzeli, rozedma płuc, POChP, pierwotna
dyskineza rzęsek, mukowiscydoza.

Nebulizator PARI LC SPRINT
(z niebieską dyszą) z systemem PIF Control, wężyk
powietrza, 2 filtry (w tym
jeden filtr do poprzedniej
wersji kompresora), ustnik
z zaworem wydechowym.

023G3016

Produkt

Nr artykułu

Maska „BABY“ z łącznikiem kątowym rozmiar 0 (dla wcześniaków)

041G0700

Maska „BABY“ z łącznikiem kątowym rozmiar 1 (dla wieku ok. 0 - 1 lat)

041G0701

Maska „BABY“ z łącznikiem kątowym rozmiar 2 (dla wieku ok. 1 - 3 lata)

041G0702

Maska „BABY“ z łącznikiem kątowym rozmiar 3 (dla wieku ok. 3 lata i więcej)

041G0703

Maska dla dzieci miękka „Spiggy soft“

041G0741

Maska dla dorosłych miękka „soft“

078G5000

Wężyk powietrza, długi

041B4587

PARI Filtr do nebulizatora (zestaw filtr/zawór)

041G0500

Wkład filtracyjny do Filtra PAR / 30 sztuk

041B0522

Wkład filtracyjny do Filtra PARI / 100 sztuk

041B0523

Wkład filtracyjny do Filtra PARI / 1000 sztuk

041B0524

PARI PEP S System

018G4000

Przerywacz PARI LC (do nebulizatora)

022G1000

PARI GmbH
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: export@pari.de
Phone: +49 (0) 8151 279 220
www.pari.com
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Akcesoria do efektywnej inhalacji dla wszystkich wskazań i grup wiekowych:

