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Inhalace - to je téma, kterému budeme věnovat celé číslo dubnových Bonecovin. Jaro
totiž přináší kromě teplejšího počasí také velké potíže pro alergiky a astmatiky.
Velkým pomocníkem těchto onemocnění jsou inhalátory.
Naše dlouholeté zkušenosti s prodejem zdravotních potřeb nás dovedly až k založení
vlastní značky, která se jmenuje PELO (pro více informací navštivte pelo.cz). Letos
jsme uvedli na trh rodinný inhalátor, který splňuje veškeré normy, je kvalitní a
velice výkonný. Dále krátce představíme dětský inhalátor Pingwin a v technickém
okénku vám vysvětlíme, co je VA technologie, kterou disponují inhalátory značky
Rossmax.
Novinka - Kompresorový
inhalátor PELO NB100Nimbo

RODINNÝ INHALÁTOR PELO NB100NIMBO
Kvalitní kompresorový inhalátor PELO

používat a pravidelně čistit, poslouží

poslouží k inhalaci celé rodině. V balení

mnoho let.

najdete kromě dětské a dospělé masky

Inhalátor PELO je zdravotnický prostředek

také inhalační dudlík, díky kterému

třídy IIa, což znamená, že splňuje všechny

můžou inhalátor užívat i miminka.

certifikace a je registrován na SÚKL

Součástí inhalátoru je také taška na zip s

(Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv).

kapsou, ve které můžete inhalátor
skladovat.

Vlastnosti:
- Vhodný pro celou rodinu

K inhalaci používejte léčivo předepsané

- Vysoká kvalita a velký výkon

lékařem. Pro preventivní inhalaci, která

- Nízká spotřeba

uleví nachlazení, se nejčastěji používá

- Taštička pro snadné skladování

Vincentka, bylinné odvary nebo solný

- Posílí imunitu a obranyschopnost

roztok. Pokud budete inhalátor správně

NOVINKY • INFORMACE • AKTUALITY
INHALÁTOR INTEC PINGWIN
Kompresorový inhalátor Intec Pingwin je
určen zejména pro dětské pacienty. Jeho
použití je velice snadné a díky
roztomilému designu ve tvaru tučňáka
usnadní spolupráci s dítětem. Nástavec ve
tvaru dudlíku umožňuje také použití u
kojenců.
Inhalátor je vhodný pro léčbu chronické
bronchitidy, astmatu a dalších onemocnění
dýchací cest, ale také může pomoci zbavit
se nepříjemné rýmy. Inhalace je velice
rychlá a účinná forma podání léčiva, které
je rychle vstřebáno a míří přesně tam, kde
je ho nejvíce potřeba.

CO JE VA TECHNOLOGIE
Většina inhalátorů značky Rossmax má patentovaný nastavitelný ventil, tzv. VA
Technologie (Valve Adjustable Technology). Jedná se o nastavení množství aerosolu
podle potřeb každého uživatele.
Patentovaný nastavitelný ventil dodává léčivo různé hustoty dle požadavků pacienta.
Nastavení je velice snadné, bez potřeby měnit součásti. Technologie nastavení množství
aerosolu (VAT) umožňuje nastavení různé úrovně rozprašování v rozmezí 0,08 – 0,5 ml
/ min. Vysoká míra nebulizace (plné otevření) je pro léky s vysokou hustotou
medikamentů a vyšší dechovou kapacitou uživatele, zatímco nízký průtok (uzavřený
ventil) je vhodnější pro děti a kojence s nízkou dechovou kapacitou.
VAT technologie zajišťuje menší plýtvání s léky. Je doporučena při poruchách dýchacích
cest jako astma, chronická plicní obstrukční nemoc a obecně při intenzivním používání.
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