WPROWADZENIE
Licznà grup´ inhalatorów stanowià indywidualne inhalatorki
ciÊnieniowe MDI. Sà to urzàdzenia ma∏e, przenoÊne, ∏atwe
w u˝yciu, wielodawkowe. Uwa˝a si´, ˝e niepowodzenia
w leczeniu za pomocà tych urzàdzeƒ u dzieci si´gajà nawet
50%, co wiàzaç nale˝y przede wszystkim z trudnoÊciami
w koordynacji wdechowo-ruchowej. Depozycja p∏ucna
aerozolu generowanego z inhalatorków ciÊnieniowych jest
stosunkowo niska i wynosi przeci´tnie 10-12%. Dodatkowo
noÊniki oraz substancje rozpraszajàce mogà powodowaç
u dzieci nadreaktywnych podra˝nienie dróg oddechowych,
objawiajàce si´ kaszlem, uczuciem „zatkania”, a nawet krótkotrwa∏ymi stanami spastycznymi oskrzeli.
W zwiàzku z powy˝ej opisanymi niedogodnoÊciami technicznymi przy stosowaniu inhalatorków ciÊnieniowych MDI, stosuje si´ komory inhalacyjne o ró˝nej pojemnoÊci, dzi´ki którym istnieje mo˝liwoÊç pobierania aerozolu w czasie kilku
spokojnych g∏´bokich wdechów. Metoda ta pozwala ograniczyç dra˝niàce dzia∏anie noÊnika oraz zwi´ksza depozycj´
w drzewie oskrzelowym, ograniczajàc jà w jamie ustnej i gardle, co na przyk∏ad przy stosowaniu wziewnych kortykosterydów zmniejsza ryzyko wystàpienia kandydozy w tym regionie.
U˝ywanie komór inhalacyjnych jest rekomendowane
w Wytycznych Âwiatowej Inicjatywy Zwalczania Astmy
(GINA 2006).
ZALETY KOMORY
L’ESPACE to komora inhalacyjna niezb´dna dla optymalnego leczenia przy u˝yciu MDI.

Idealna obj´toÊç 220 ml gwarantuje najlepsze rozpylenie
leku.
L’ESPACE redukuje re-agregacje czàstek rozpylonego lekarstwa, co zdarza si´ w komorach mniejszej obj´toÊci.
Rozwiàzuje problem nadmiernego rozrzedzenia lekarstwa
w komorach zbyt du˝ych.
Innowacyjny sto˝kowaty kszta∏t poprawia dystrybucj´ arezolu wewnàtrz komory co zwi´ksza depozycj´ w dolnych
drogach oddechowych.
Unikalne zawory wlotowe z ty∏u komory zapobiegajà powstawaniu turbulencji podczas uwalniania leku z MDI, co
ma bezpoÊredni korzystny wp∏yw na zwi´kszenie efektywnoÊci inhalacji. JednoczeÊnie gwarantuje szerokie otwarcie
zaworów wdechowych bez wzgl´du na si∏´ wdechu.
Du˝e sto˝kowate zawory wdechowe wykonane z mi´kkiego silikonu ukierunkowujà aerozol w stron´ ustnika i zwi´kszajà iloÊç pobieranego przy wdechu aerozolu.
Zawór wydechowy pozwala na ∏atwe wykonanie wydechu
oraz zapobiega odszczelnianiu si´ maski w czasie wydechu.
Maski pediatryczne wykonane z mi´kkiego, mi∏ego w dotyku materia∏u, doskonale dopasowujà si´ do kszta∏tu
twarzy przez co zapobiegajà wydostawaniu si´ leku do
otoczenia oraz eliminujà problem zasysania powietrza bokiem maski.
Komora z maskà eliminuje koniecznoÊç koordynacji oddechowej przez co czyni inhalacj´ dla dzieci ∏atwiejszà.

Zabezpiecza przed uderzeniem lekarstwa w gard∏o i krtaƒ
oraz zwi´ksza iloÊç leku dostarczanà do dróg oddechowych.

Materia∏y najwy˝szej jakoÊci z jakich wykonana jest komora L’ESPACE decydujà o odpornoÊci, trwa∏oÊci i mo˝liwoÊci
sterylizowania.

Komora jest produkowana w trzech kolorach:
pomaraƒczowym – z maskà dla niemowlàt (0-2 lata)
˝ó∏tym – z maskà dla dzieci (2-6 lat)
malinowym – z ustnikiem dla dzieci >6 lat i doros∏ych.

Komora i ustnik sà wykonane z polikarbonu, zawory, zakoƒczenie komory oraz maski – z silikonu. Mogà byç dezynfekowane w p∏ynach oraz sterylizowane w autoklawach
w temperaturze 121oC.
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