
Intec Pingwin
Kompresorový

inhalátor Intec Pingwin
je vhodný především

pro malé pacienty. Díky
roztomilému tvaru

tučňáka usnadní práci
s dítětem. Součástí
balení je dětská i

dospělá maska a dudlík
pro kojence.

 

Inhalátory
Intec, Pelo, Rossmax, Lanaform

PELO NB100Nimbo
Kvalitní kompresorový
inhalátor vhodný pro
celou rodinu. Balení
obsahuje dětskou i

dospělou masku, a také  
inhalační dudlík pro
miminka. Součástí je
taška na zip s kapsou

pro snadné skladování
inhalátoru.

Inhalace je moderní a efektivní léčba dýchacích cest. Jedná se vlastně
o vdechování aerosolu léčiva. Díky této metodě je zaručena vysoká

vstřebatelnost a využitelnost léčiva.
Inhalace je vhodná také jako prevence onemocnění dýchacích cest.

OBJEM ZÁSOBNÍKU
LÉČIVA

1,2 kg

19 x 16 x 9 cm

180 W

ze sítě

max. 55 dB (A)

POPIS

HMOTNOST

ROZMĚRY (D X Š X V)

PŘÍKON

NAPÁJENÍ

HLUČNOST

TŘÍDA ZP

STŘEDNÍ VELIKOST
ČÁSTIC

IIa

3 µm

NEBULIZAČNÍ
VÝKON

10 ml

1,5 kg

18 x 12 x 23,5 cm

ze sítě

55 dB (A)

IIa

3 µm

10 ml

0,3 ml/min

Rossmax NB500
Inhalátor s vysokým
výkonem vhodný pro

velké zatížení, např. ve
zdravotnictví. Má

integrovaný tlumič
zvuku a vibrací, který

snižuje hlučnost.
Obsahuje dětskou a

dospělou masku.
VA Technologie*

1,7 kg

 22 x 15,5 x 12 cm

130 W

ze sítě

≤ 55 dB (A)

IIa

3 µm

max. 5 ml

0,15 - 0,4 ml/min

Rossmax NB60
Kompaktní inhalátor s

minikompresorem,
který byl speciálně
navržen pro malé

inhalátory. I přes své
rozměry zachovává

výkon čerpadla a
snižuje hlučnost

přístroje.
VA Technologie*

287 g

 13,5 x 8,5 x 5,4 cm

≤ 12 W

síťový adaptér

≤ 55 dB (A)

IIa

≤ 2,6 μm

max. 5 ml

0,08 - 0,2 ml/min

Rossmax NE100
Výkonný pístový

kompresor vytváří
konzistentní jemný

aerosol pro účinnou
léčbu respiračních

onemocnění. Je určen
do domácností pro

preventivní a léčebnou
inhalaci, pro léčbu
dýchacích nemocí.

1,4 kg

 20,5 x 15 x 11 cm

≤ 180 W

ze sítě

≤ 60 dB (A)

IIa

 ≤ 4 μm

10 ml

0,25 ml/min

Rossmax NH60
Ruční pístový inhalátor

navržen jako
bezhadicový model.

Údržba i samotná
inhalace jsou velice
snadné. Inhalační

nástavce se nasazují
přímo na tělo
inhalátoru. 

VA Technologie*

310 g

 6,6 x 6,7 x 16 mm

≤ 12 W

síťový adaptér

≤ 55 dB (A)

IIa

 ≤ 3 µm

5 ml

0,08 - 0,2 ml/min

60 W

0,3 ml/min

POUŽITÁ
TECHNOLOGIE

kompresorová kompresorová kompresorová kompresorová kompresorová Kompresorová



Intec Twister Mesh
Inhalátor Twister je
ideální pro všechny,
kteří potřebují mít
inhalační přístroj

neustále u sebe. Patří k
nejmenším

inhalátorům na českém
trhu, je výkonný a

přesto velice
nenápadný.

 

Inhalátory
Intec, Pelo, Rossmax, Lanaform

Rossmax NI60
Roztomilý tvar

inhalátoru usnadní
spolupráci s dítětem.

Ovládání i provoz jsou
velmi jednoduché.

Preventivně lze
inhalovat Vincentku,

fyziologický solný nebo
bylinný roztok,...
VA Technologie*

VA Technologie - Patentovaný nastavitelný ventil je schopen dodávat léčivo
různé hustoty podle individuálních potřeb uživatele. Při konstantní velikosti

částic je to 0,15-0,50 ml/min. Plně otevřený ventil je určen pro léky s vysokou
hustotou a vyšší dechovou kapacitou uživatele, uzavřený ventil zajišťuje nižší

průtok a je určen pro děti či pacienty s nižší dechovou kapacitou.

OBJEM ZÁSOBNÍKU
LÉČIVA

340 g

21,5 x 13,5 x 9,5
cm

≤ 12 W

síťový adaptér

max. 55 dB (A)

POPIS

HMOTNOST

ROZMĚRY (D X Š X V)

PŘÍKON

NAPÁJENÍ

HLUČNOST

TŘÍDA ZP

STŘEDNÍ VELIKOST
ČÁSTIC

IIa

≤ 3 µm

NEBULIZAČNÍ
VÝKON

 max. 5 ml

150 g

5,5 x 6 x 12,7 cm

2 x AA

15 dB (A)

IIa

4,8 µm

12 ml

0,25 ml/min

Dr. Frei Turbo Mini
Je určen do domácností

pro preventivní a
léčebnou inhalaci, pro

léčbu dýchacích
nemocí a potíží. Použít

lze všechna běžně
používaná léčiva

(Vincentku, minerální
vody, léčiva určená k

inhalaci).

1,3 kg

 16,7 x 10,6 x 16,4
cm

≤ 120 W

ze sítě

≤ 55 dB (A)

IIa

3 µm

2 - 10 ml

0,3 ml/min

Airprojet Plus
Elegantní inhalátor

Airprojet je výsledkem
vývoje ultrazvukové
technologie, která

přeměňuje
medikament na

extrémně jemnou
mlhovinu. Ta se rychle
a efektivně rozšiřuje v

plicích.
 

0,75 kg

 17 x 10 x 12,5 cm

38 W

ze sítě

39 dB (A)

IIa

3,8 µm

3 - 8 ml

-

Lanaform CN-100P
Tento rozprašovač s

kompresorem pro
běžnou každodenní

léčbu horních i dolních
dýchacích cest mění

tekutý lék na
aerosolové kapičky,

které se snadno
inhalují pomocí

ústenky nebo masky. 
 

240 g

14 x 10,5 x 19,5 cm

5 W

USB kabel nebo
baterie 4xAAA

58 dB (A)

IIa

10 ml

0,3 ml/min

Rossmax AS175
Inhalační nástavec

(aerospacer) je
přípravek, který

usnadňuje podávání
lékových sprejů.

Zvyšuje využitelnost a
efektivitu u kojenců a
dětí, případně u osob,

které mají potíže se
správným použitím

lékového spreje.
Zvyšuje účinnost léčby
u respiračních projevů

alergie a astmatu.

-

0,08 - 0,2 ml/min

POUŽITÁ
TECHNOLOGIE

kompresorová Mesh kompresorová ultrazvuková kompresorová

3,9 µm

Rossmax PF120
Výdechoměry jsou

skvělým pomocníkem
astmatických pacientů.

Lékaři doporučují
každodenní měření
plicní funkce - tzv.

vrcholové výdechové
rychlosti.

Kompaktní, přesný a
omyvatelný. Model

PF120A pro dospělé a
PF120C pro děti.


