PARI

chamber
ANTISTATIC

Rośnie wraz z dzieckiem
Niezależnie od wieku, czy w domu, czy w
podróży, PARIchamber jest przyrządem
do inhalacji dla wszystkich pacjentów
Najważniejsze cechy
• Antystatyczny prz yrząd do inhalacji z zaworem
pozwala na dokładne odmierzenie dawki
• Przezrocz ysty ustnik z niskooporow ym zaworem
wydechowym umożliwia kontrolę wzrokową
• Uniwersalny adapter dozownika aerozolu
• Możliwość dez ynfekcji we wrzącej wodzie lub
w sterylizatorze parowym.
• Maski SmartTouch®odpowiednie do
wieku dziecka

www.pari.de

Od 0 do 2 lat

z maską dla niemowląt „Żuk”
Nr artykułu: 035G2020

Powyżej 2 lat

z maską dla dzieci „Żabka”
Nr artykułu: 035G2040

Powyżej 4 lat
bez maski
Nr artykułu: 035G1000

Jak używać komory inhalacyjnej P A R I
Żabka Feliks pokaże to i objaśni żuczkowi Marysi.

ANTISTATIC
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Najpierw zdejmij zatyczkę z dozownika aerozolu.

Następnie włóż dozownik do zielonego pierścienia łączącego
komorę inhalacyjną PARIchamber.

Marysiu, nie zapomnij wstrząsnąć dozownikiem przed użyciem.
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Jeżeli używasz maski, przymocuj ją do ustnika.

Umieść maskę na swojej twarzy i upewnij się, że zakrywa
ona nos i usta.
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Teraz Marysiu, możesz nacisnąć palcem dozownik jeden raz.
Pamiętaj, aby wdychać powoli i głęboko.

Jeżeli lekarz przepisał dwa
lub więcej rozpyleń, musisz
powtórzyć czynności
opisane w punktach 3 i 4.

Dezynfekcja:

Suszenie:
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Pamiętaj!
Kiedy podrośniesz Marysiu, nie będziesz musiała używać maski
— wystarczy sam ustnik. Wówczas ustnik komory inhalacyjnej
PARIchambernależy włożyć między zęby i otoczyć go ustami.

Po zakończeniu inhalacji należy pamiętać o
wyczyszczeniu komory inhalacyjnej PARIchamber:
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Zdjąć pierścień łączący oraz maskę,
jeżeli była przymocowana.

Komorę inhalacyjną PARIchamber
wraz z maską można dezynfekować
w sterylizatorze parowym.

Czyszczenie:
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Wyczyścić wszystkie części delikatnie,
ale dokładnie w ciepłej wodzie z kranu
z niewielką ilością płynu do mycia
naczyń. Wypłukać wszystkie części
dokładnie świeżą, czystą wodą.
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Można również włożyć wszystkie części
do wrzącej wody na co najmniej 5 min.
Wszystkie części komory inhalacyjnej
PARIchambermuszą być całkowicie
zanurzone.
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Dzieci do 18 miesiąca życia powinny
wykonać podczas inhalacji od 4 do 6
cykli wdechów i wydechów, a dzieci
starsze – od 2 do 4 cykli.

Pozostawić komorę
inhalacyjną PARIchamberdo
wyschnięcia w temperaturze
pokojowej lub osuszyć ją
czystą ściereczką kuchenną.
Komorę inhalacyjną
PARIchambernależy
przechowywać w
bezpiecznym, suchym i
wolnym od kurzu miejscu.

