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תיאור כללי תיאור כללי 

מכשיר אינהלציהמכשיר אינהלציה
מדגם PulmoMist  תוצרת EMG יעילמדגם PulmoMist  תוצרת EMG יעיל
לשימוש תינוקות, ילדים ומבוגרים, קללשימוש תינוקות, ילדים ומבוגרים, קל

משקל, ידידותי למשתמש, קטן, ולכן הואמשקל, ידידותי למשתמש, קטן, ולכן הוא
המכשיר האידיאלי לשימוש סיעודי וביתי. נפוץהמכשיר האידיאלי לשימוש סיעודי וביתי. נפוץ
בטיפול בסיסטיק פיברוזיס, אסטמה, ומחלותבטיפול בסיסטיק פיברוזיס, אסטמה, ומחלות

נשימה אחרות. קל משקל – רק 1.27 ק"גנשימה אחרות. קל משקל – רק 1.27 ק"ג
קומפקטי (x22 22 14x  ס"מ) חזק עמידקומפקטי (x22 22 14x  ס"מ) חזק עמיד

חסכוני מדחס רב עצמה קל משקל – 1.27חסכוני מדחס רב עצמה קל משקל – 1.27
קילו בלבד. עצמתי – מונע ע"י מדחס בוכנהקילו בלבד. עצמתי – מונע ע"י מדחס בוכנה
– מספק זרימה יעילה של 8 ליטרים בדקה .– מספק זרימה יעילה של 8 ליטרים בדקה .
עיצוב – קומפקטי עם פינות מעוגלות, ידיתעיצוב – קומפקטי עם פינות מעוגלות, ידית

נשיאה ובעל נבולייזר מובנה. בטוח –נשיאה ובעל נבולייזר מובנה. בטוח –
מקסימום PSIC 25 – המטופל מוגן על ידימקסימום PSIC 25 – המטופל מוגן על ידי

ABS פורק לחץ מובנה. עמיד – הזרקתABS פורק לחץ מובנה. עמיד – הזרקת
תבניתי  שקע אוויר שקוע למניעת נזקתבניתי  שקע אוויר שקוע למניעת נזק

ללא מכסים העלולים להישבר אמין – מנועללא מכסים העלולים להישבר אמין – מנוע
איכותי המגובה באחריות של 3 שנים. מחיראיכותי המגובה באחריות של 3 שנים. מחיר

אטרקטיבי- צריכת חשמל נמוכה. ידידותיאטרקטיבי- צריכת חשמל נמוכה. ידידותי
למשתמש- מסנן לשימוש חוזר להסרהלמשתמש- מסנן לשימוש חוזר להסרה

בקלות פעולת כפתור אחדבקלות פעולת כפתור אחד
מאפיינים מאפיינים 

תרסיס תרופה, משנה תרופות ממצב נוזליתרסיס תרופה, משנה תרופות ממצב נוזלי
לאדים, כך שהתרופה ניתנת לשאיפה בקלותלאדים, כך שהתרופה ניתנת לשאיפה בקלות
רבה יותר לריאות. מכשירי אינהלציה יעיליםרבה יותר לריאות. מכשירי אינהלציה יעילים
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במיוחד באספקת תרופות לאסתמהבמיוחד באספקת תרופות לאסתמה

לתינוקות וילדים קטנים ולכל מי שיש לולתינוקות וילדים קטנים ולכל מי שיש לו
בעיות בשימוש במשאף אסתמה.  נוח כאשרבעיות בשימוש במשאף אסתמה.  נוח כאשר

יש צורך במינון גבוה של תרופה בשאיפה.יש צורך במינון גבוה של תרופה בשאיפה.
המכשיר חשמלי, מורכב ממדחס היוצר לחץהמכשיר חשמלי, מורכב ממדחס היוצר לחץ

אוויר שזורם במהירות גבוהה דרך צינורותאוויר שזורם במהירות גבוהה דרך צינורות
לתרופה הנוזלית והופך אותה לחלקיקיםלתרופה הנוזלית והופך אותה לחלקיקים

אשר ניתנים לשאיפה על ידי המטופל .אשר ניתנים לשאיפה על ידי המטופל .
הסיבה לשימוש בתרופה בשאיפה במקוםהסיבה לשימוש בתרופה בשאיפה במקום
בליעה היא בדרך כלל על מנת למקד אתבליעה היא בדרך כלל על מנת למקד את

השפעתה לדרכי הנשימה, המכשיר מסופקהשפעתה לדרכי הנשימה, המכשיר מסופק
עם סט מרסס באיכות גבוהה שיוצר תרסיסעם סט מרסס באיכות גבוהה שיוצר תרסיס

גודל חלקיקים אפקטיביים.גודל חלקיקים אפקטיביים.

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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