
DOMÁCA INHALÁCIA NA ÚČINNÚ LIEČBU
AJ PREVENCIU RESPIRAČNÝCH OCHORENÍ

Výhody inhalačnej liečby:
•  aplikácia liečiva priamo do dýchacích ciest
•  rýchly a efektívny nástup liečby
•  obmedzenie vedľajších účinkov liekov

Inhalácia ako prevencia respiračných ochorení:
Hlavne u detí je najviac prínosné preventívne použitie inhalátorov, aby
sa zabránilo prepuknutiu ťažšiemu stavu ochorenia a následnej liečbe
antibiotikami. 

Liečebný efekt u týchto respiračných ochorení:
Akútne aj chronické ochorenia dolných aj horných dýchacích ciest,
ako je zápal priedušiek (bronchitída), zápal pľúc (pneumónia),
zápal nosných a čeľustných dutín (sinusitída), zápal hrtanu (laryngitída),
astma, CHOCHP (chronická obštrukčná choroba pľúc) a ďalšie.

Čo je vhodné inhalovať a ako:
Kompresorové inhalátory OMRON umožňujú aplikovať liečivé minerálne 
vody (napr. Vincentku, Sulinku a pod.) a všetky inhalačné liekové formy. 
Vdychovať aerosol môžete prostredníctvom masky, náustka, alebo nosového 
násadca spojeného so základnou jednotkou dostatočne dlhou hadičkou. 
Samotný proces inhalácie nevyžaduje od dieťaťa žiadnu spoluprácu,
stačí iba prirodzene dýchať.

Obchodné zastúpenie OMRON pre SR:
CELIMED s r.o. 
Rybničná 36/H, 831 06 Bratislava
e-mail: info@celimed.sk
www.inhalatory.sk

INHALÁTORY – jednoduchá a účinná úľava pri kašliNavštívte lekáreň alebo zdravotnícke potreby
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OMRON C28P
Kompresorový inhalátor

- zvýšený nebulizačný výkon 0,5 ml/min
- objem nádobky na liečivo 7 ml
- veľmi jemný aerosól – veľkosť častíc 3,0 μm
- tichá prevádzka
- VVT technológia pre skrátenú
  dobu inhalácie,
  menšia stratovosť aerosólu,
  jednoduchšia údržba
  a čistenie

Základná výbava:
Maska pre deti
a dospelých,
nosový násadec,
náustok a cestovné puzdro
 
Cenová akcia 80,-€
Odporúčaná MOC

OMRON C802
Kompresorový inhalátor

- nebulizačný výkon 0,25 ml/min
- objem nádobky na liečivo 10 ml
- veľmi jemný aerosól – veľkosť častíc 3,0 μm
- tichá prevádzka
- spotreba iba 15 VA
- miniatúrne rozmery
  (85/43/115 mm),
  veľmi nízka hmotnosť (190 g)

Základná výbava:
Maska pre deti a dospelých,
nosový násadec, náustok
a cestovné puzdro
 
Cenová akcia 55,-€
Odporúčaná MOC

OMRON C801KD
Kompresorový inhalátor

- nebulizačný výkon 0,3 ml/min
- objem nádobky na liečivo 7 ml
- veľmi jemný aerosól – veľkosť častíc 3,0 μm
- tichá prevádzka
- VVT technológia pre skrátenú dobu inhalácie,
   menšia stratovosť aerosólu, 
   jednoduchšia údržba a čistenie
- spotreba iba 10 VA
- malé rozmery (142/72/98 mm),
   nízka hmotnosť (270 g)

Základná výbava:
postavička medvedíka a zajačika,
novorodenecká a detská maska,
náustok a cestovné puzdro
 
Cenová akcia 59,-€
Odporúčaná MOC

+ edukačné CD zadarmo!

JOYCARE JC-114
Ultrazvukový inhalátor

- voliteľný nebulizačný výkon 0,38 alebo 0,77 ml/min
- objem nádobky na liečivo 10 ml
- veľmi jemný aerosól 6 μm
- bezhlučná prevádzka
- jednoduché ovládanie
- výrobok JOYCARE Taliansko

Základná výbava:
sieťový adaptér,
detská maska,
maska pre dospelých,
náustok, nosový násadec,
inhalačná hadica,
10 ks nádobiek na liečivo,
odmerka
 
Cenová akcia 65,-€
Odporúčaná MOC

NOVINKA
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