Inalador Nebulizador
Portátil Mesh

MD 4000

Indispensável no tratamento
de problemas respiratórios
Equipamento de uso pessoal
em ambiente residencial.
Destinado ao tratamento do trato
respiratório superior e inferior

Mode
Moderna
erna tecnologia
de red
de vibratória
rede
Ultra-silencioso
Ultra-silencioso
Copin
nho que não
Copinho
derrama o medicamento
Pode ser utilizado
em pacientes deitados

PODE SER UTILIZADO
TAMBÉM COM 2 PILHAS
PEQUENAS AA ALCALINAS
EQUIPAMENTO MAIS
MODERNO DO MERCADO

Inspirando Bem-Estar

Inalador Nebulizador
Portátil Mesh MD 4000

PODE SER UTILIZADO
TAMBÉM COM 2 PILHAS
PEQUENAS AA ALCALINAS

imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ser alterados sem aviso prévio

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Inalador Nebulizador

Portátil MESH

Referência

MD 4000

Voltagem

127/220V~ (Bivolt Automático)

Pilhas em operação

Pilha alcalina AA x 2

Frequência de oscilação

100 kHz

Taxa de nebulização

Em torno de 0,25 mL/minuto

Capacidade máxima do
compartimento de medicamentos

12 ml = 12 c.c.

Quantidade recomendada
para o preenchimento

2 a 10 ml = 2 a 10 c.c

Volume residual (no interior do
compartimento de medicamentos)

Em torno de 0,2ml

Tamanho médio das partículas

4,8 micra

Dimensões externas (sem máscaras)

55 x 60 x 127 mm (C x L x A)

Peso do aparelho

150 g (sem as pilhas)

Registro na Anvisa

10332179005

O Inalador Nebulizador Mesh
MD 4000 é um dispositivo adequado para inalações em casa
ou em trânsito. Este equipamento terapêutico de uso pessoal
utiliza o mecanismo de rede
vibratória com um elemento
piezoelétrico associado (operando em frequências menores que
nos nebulizadores ultrassônicos). Tal elemento vibra e age
como uma bomba eletrônica.
A inalação da medicação
recomendada por um médico
poderá assegurar proteção

contra doenças do trato
respiratório, tratar os efeitos
colaterais desses distúrbios e
acelerar o processo de cura.
Equipamento bivolt automático.
Também pode ser utilizado com
2 pilhas pequenas AA Alcalinas.
Desligamento automático
Para evitar danos à rede
vibratória, o dispositivo será
automaticamente desligado se
a substância a ser nebulizada
não estiver mais em contato
com a rede vibratória.

KIT NEBULIZADOR CONTÉM:

Máscara
para criança

Máscara
para adulto

Conector da
Máscara

Boquilha

Unidade
principal

Fonte de
alimentação

Garantia 12 meses contra
defeito de fabricação
Assistência técnica
permanente
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