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תיאור כללי תיאור כללי 

מכשיר אינהלציה לילדים דגם פינגווין בטוחמכשיר אינהלציה לילדים דגם פינגווין בטוח
ומהנה המשמש להעברת תרופות במצבומהנה המשמש להעברת תרופות במצב

אדים לטיפול באסטמה. שקט במיוחד וקלאדים לטיפול באסטמה. שקט במיוחד וקל
לשימוש, מעוצב באופן ידידותי לילדים. זוהילשימוש, מעוצב באופן ידידותי לילדים. זוהי

מערכת עמידה, כוח מדחס גבוה שיכול לפרקמערכת עמידה, כוח מדחס גבוה שיכול לפרק
תרופות נוזליות במהירות וביעילות. לדגםתרופות נוזליות במהירות וביעילות. לדגם

פינגווין אחריות 3 שנים ומגיע עם סטפינגווין אחריות 3 שנים ומגיע עם סט
אינהלציה חד פעמי, כמו גם מסכת אינהלציהאינהלציה חד פעמי, כמו גם מסכת אינהלציה

לילדים. עיצוב חמוד, ידידותי לילדים קללילדים. עיצוב חמוד, ידידותי לילדים קל
משקל וקל לנשיאה מנוע שקט מאוד בטוחמשקל וקל לנשיאה מנוע שקט מאוד בטוח

לילדים 3 שנים אחריותלילדים 3 שנים אחריות
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

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
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מכשיר אינהלציה דגם פינגוויןמכשיר אינהלציה דגם פינגווין
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. נתונים : לחץגודל חלקיקים אפקטיביים. נתונים : לחץ
פעולה PSI 15  ספיקה LPM 9 משקל 1.38פעולה PSI 15  ספיקה LPM 9 משקל 1.38

ק"ג מידות 24X19X16 ס"מק"ג מידות 24X19X16 ס"מ

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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