PARI chamber

ANTISTATIC

Creşte împreună cu tine
Indiferent de vârstă, acasă sau pe drum,
PARIchamber este aparatul VHC pentru
toţi pacienţii dumneavoastră
Caracteristici principale
• Compartiment antistatic cu ventil (valved holding
chamber - VHC) pentru dozarea fiabilă a aerosolilor
• Piesă pentru gură transparentă pentru verificare vizuală,
cu ventil de expirare cu rezistenţă redus
• Adaptor MDI universal
• Poate fi dezinfectat în apă clocotită sau
aparat de dezinfectare cu aburi
• Măşti SmartTouch® adaptabile pentru
orice utilizare

www.pari.de

0 – 2 ani

cu mască bebe „buburuză“
Art. nr. 035G2020

Peste 2 ani

cu mască pentru copii „broscuţă“
Art. nr. 035G2040

Peste 4 ani
fără masc
Art. nr. 035G1000

ANTISTATIC

Broscuţa Felix îi arată şi îi explică buburuzei Maria
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Mai întâi scoate capacul sprayului numit inhalator cu dozare (MDI).
Maria nu uită să scuture sprayul înainte de folosire.

Apoi introduci sprayul în inelul de racordare verde de pe
PARIchamber. Dacă utilizezi o mască, monteaz-o pe piesa
pentru gură.

Pune-ţi masca pe faţă şi ai grijă ca masca să-ţi atingă faţa
în jurul nasului şi gurii.
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Acum, Maria, poţi să apeşi pe spray o dată cu degetul.
Ai grijă să inspiri lent şi adânc

Dacă doctorul ţi-a prescris
două sau mai multe doze
la o utilizare, va trebui să
repeţi paşii 3 şi 4.

Dezinfectare:

Uscare:
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Nu uita!
Maria, când vei fi mai mare, nu vei mai avea nevoie de mască, fiindcă
vei şti să foloseşti piesa pentru gură. Atunci va trebui să ai grijă să
prinzi piesa pentru gură a PARIchamber între dinţi şi să-ţi închizi
buzele în jurul ei.

După ce ai terminat, PARIchamber
trebuie curăţat.
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Demontează inelul de racordare
şi masca, dacă există.

PARIchamber, inclusiv masca, pot
fi dezinfectate într-un aparat de
dezinfectare cu aburi.

Curăţare:
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Curăţă toate piesele delicat, dar
temeinic cu apă caldă de la robinet
şi un pic de detergent de spălat vase.
Clăteşte bine toate piesele cu apă
proaspătă, curată.
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Ca alternativă, aşează toate piesele
în apă clocotită pentru cel puţin
5 min. Ai grijă ca PARIchamber să
fie complet acoperit de apă.
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Dacă eşti mai mică de 18 luni, trebuie
să inspiri de 4-6 ori. Dacă eşti mai
mare de 18 luni, trebuie să inspiri
de 2–4 ori.

Lasă aparatul PARIchamber
să se usuce la temperatura
camerei sau usucă-l cu un
ştergar curat.

Depozitează PARIchamber
într-un loc sigur, uscat şi
fără praf.
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Cum se utilizeaz PARI chamber ?

