PARI

Inhalation på sjukhus
PARI CENTRAL AIR och PARI CENTRAL O2
Inhalation från sjukhusväggens centrala
system med luft eller syrgas
■■ Reglerar flödet
PARI CENTRAL gör att PARI LC SPRINT får det flöde som behövs för
en optimal funktion: ca 5 l/min utan tidskrävande justeringar.

PARI CENTRAL AIR

■■ Lätt och effektivt
Med vår effektiva och enkla nebulisator PARI LC SPRINT och våra
tillbehör kan du enkelt ge dina patienter lämpligt läkemedel.
■■ Underhållsfri
Tillverkad av material i hög kvalitet
− PARI CENTRAL är i princip outslitlig.

PARI CENTRAL O2

■■ Enkel att använda
Sätts in i uttaget för luft alternativt syrgas.
Inga andra förberedelser är nödvändiga
− PARI CENTRAL tar hand om resten.

PARI LC SPRINT

PARI luftslang 2,2 m

■■ Sparar tid
PARI LC SPRINT är en andningsstyrd nebulisator, detta innebär att
patienten får en optimerad läkemedelsdistribution bara genom att
andas genom nebulisatorn. Ingen teknik behöver läras in.
■■ Sparar miljön
PARI LC SPRINT är tillverkad för att användas under lång tid och består
av miljövänlig plast.
■■ Kostnadseffektiv
PARI LC SPRINT används under lång tid, den är ingen engångsprodukt.
Detta sparar pengar i det långa loppet.
■■ Enkelt handhavande
Lätt att sätta ihop och ta isär i sina fyra delar. Kan placeras i vårt bordsställ mellan inhalationerna.
■■ Hygieniskt
PARI LC SPRINT är enkel att göra ren. Delarna kan desinficeras,
autoklaveras och tål alla rengöringsmetoder.

Artikel

Artikelnr

PARI CENTRAL AIR (luft), inkl. luftslang 2,2 m

058G1110

PARI CENTRAL O2 (syrgas), inkl. luftslang 2,2 m

058G1210

PARI LC SPRINT

023G6001

PARI LC SPRINT 5-pack

023G6005

PARI LC SPRINT 10-pack

023G6010

PARI LC SPRINT överdel

023E1000

PARI munstycke med ventil

022E3050

PARI luftslang 2,2 m till PARI CENTRAL

041B4594

PARI slangnippel/adapter (hane)

041E2802

PARI LC SPRINT
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Tillbehör

PARI inhalationssortiment
PARI SMARTMASK
Masker för vuxna har oftast stora hål på sidorna som gör inhalationen ineffektiv.
På SMARTMASK sitter en utandningsventil runt ingången på masken. Detta i kombination med
nebulisatorns inandningsventil ger en mycket effektivare inhalation och minskar mängden
läkemedel som går ut i omgivningen. SMARTMASK är tillverkad i följsam, mjuk och kokbar silikon.
Med den medföljande 45º-vinkeln kan inhalation ske både sittande och halvliggande.
Passar alla PARI:s nebulisatorer.
PARI SMARTMASK Kids
En barnmask i silikon med inbyggd utandningsventil som ger en effektiv inhalation och är lämplig
från ca 2 års ålder.
PARI utandningsventil för filter (skorsten)
Vid inhalation av antibiotika eller läkemedel, där det är viktigt att inget ska gå ut i omgivande luft,
är det lämpligt att använda detta tillbehör till PARI:s nebulisatorer. Filter till ventilen bytes efter varje
inhalation.

PARI PEP S-System
Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP-terapi på samma gång.
PEP (positive expiratory pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv
terapi för att mobilisera sekret, lösa upp slem och förenkla upphostningar. Det hjälper även KOLpatienten att stabilisera luftvägarna och ger ett förbättrat gasutbyte. Individuellt inställbart motstånd. Kan också användas separat utan nebulistor.
PARI avbrottsfunktion
Tillbehör till PARI BOY SX, som gör att nebulisatorn bara levererar läkemedel när knappen är intryckt.
Genom att vrida knappen låses den i intryckt läge.
Passar nebulisatorerna PARI LC SPRINT och LC PLUS.
PARI TRACHEO Set
PARI TRACHEO Set möjliggör inhalationsterapi med PARI inhalationssystem för trakeostomipatienter och är avsett för flergångsbruk. Enkel rengöring − delarna kan desinficeras, autoklaveras och
tål alla rengöringsmetoder.

Artikel

Artikelnr

Apotekets varunr

PARI SMARTMASK

041G0730

200409

PARI SMARTMASK Kids

078G5000

210043

PARI elastiskt band till masker

014E2002

PARI utandningsventil för filter

041G0500

244384

PARI filter pads 100 st (till ovan)

041B0523

244392

PARI PEP S-System

018G4000

204946

PARI avbrottsfunktion

022G1000

204948

PARI TRACHEO SET

025G0007

Nebulisatorställ för bordskant

P44G

Nebulisatorställ för IVA-skena

P55G

PARI luftslang 2,2 m (t. CENTRAL)

041B4594

PARI slangnippel/adapter (hane)

041E2802
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Nebulisatorställ
Ett praktiskt bordsställ till PARI LC SPRINT och PARI LC PLUS, som fästes på bordskant och därmed
upptar liten bordsyta. Rekommenderas till PARI CENTRAL på sjukhus och mottagningar.
Finns också i en modell för att fästas på en IVA-skena. (Nebulisator medföljer ej.)

