Kontinuerlig forstøvning
Philips Respironics InnoSpire Elegance – forstøverapparat

Robust design
Effektivitet og stil forenet i ét i vores InnoSpire
Elegance, der er designet til hyppig brug. Elegance,
der er del af vores InnoSpire-serie som giver
hurtig, effektiv og pålidelig medicinforstøvning
til patienter på hospitalet eller i hjemmet.
Gennemtestet forstøvningsteknologi
Elegance er kombineret med vores genanvendelige
SideStream-forstøver, der er velkendt for
ensartet forstøvning af høj kvalitet. Du kan
være sikker på, at patienter vil blive ved med
at modtage effektiv forstøvning af høj kvalitet
i hele forstøverens 12 måneders levetid.

Vigtige egenskaber
• Kombineret med den
velkendte SideStreamteknologi
• Korte behandlingstider
på 6–8 minutter*
• Designet til kontinuerlig
brug og egnet til sygehus
og hjemmebrug

Medicinforstøvning
du kan stole på
SideStream er designet til at trække luft ind via
et aktivt venturi-system, hvilket giver hurtigere
forstøvning og kortere behandlingstider. SideStreamserien fås både til genanvendelig og til engangsbrug.

Ydelsesdata
MMAD
Fin partikelfraktion
Behandlingstid (2,5 ml dosering)

2,9 µm
77 % under 5 µm
6–8 minutter

Produktbeskrivelse (med spænding/frekvens)
Elegance 230 V/50 Hz EU-stik
SideStream-genanvendelsessæt – årspakke
SideStream-genanvendelsessæt med voksenmaske
SideStream-genanvendelsessæt med pædiatrisk maske
SideStream-genanvendelsessæt med mundstykke
Filtre til InnoSpire (pakke m. 4)
Tekniske specifikationer
Strømforsyning
Kompressor – maks. tryk
Gennemsnitlig flow
Maksimal flow
Beskyttelse mod
overophedning
Vægt
Størrelse (L x B x H)
Støjniveau

Ved at bruge en
venturi producerer
SideStream et
flow på 16 l/min

230 V/50 Hz, 1 Amp
317 kPa (46 psi)
6 lpm @ 10 psig
8,0 lpm

Varenummer
1099973
2010A
1223A
1224A
1225A
1102088
220 V/60 Hz, 1,2 Amp
296 kPa (43 psi)
7 lpm @ 10 psig
9,3 lpm

Termosikring; driftstemperatur 150 ˚C
1,5 kg
165 x 165 x 108 mm
58 ±3 dBA

Innovativt jetdesign, der
producerer en konstant
aerosol i høj kvalitet
*Data tilgængelige hos Philips Respironics.

Respironics, InnoSpire, Elegance og SideStream er varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og/eller
dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Scan med din smarttelefon
eller tablet for at gå direkte
til vores websted.

Besøg www.philips.com/innospire for at få flere oplysninger.
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