
PARI Inhalation
Sortimentsöversikt



PARI TurboBOY® SX 
 � Snabb och effektiv, med samma kompressor som PARI BOY SX. 
 � När man inte behöver avbrottsfunktionen eller de allra minsta 

dropparna.
 � PARI LC SPRINT nebulisatorn är mycket effektiv, lätt att hantera  

och att rengöra. 
 � Vuxenmask medföljer.

PARI BOY® SX
 � Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid. 
 � Nebulisatorn LC SPRINT är mycket effektiv samtidigt som den är 

lättskött och enkel att rengöra. 
 � Tillbehör: avbrottsfunktion, röd insats som ger extra små droppar 

samt barn- och vuxenmask.

PARI JuniorBOY® SX 
 � Vårt rekommenderade inhalationssystem för små barn. 
 � Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
 � Insatsen i nebulisatorn är anpassad till de mindre luftvägarna  

hos små barn. 
 � Medföljande barnmask och vinkel gör det möjligt att inhalera 

både sittande och liggande. 

PARI SINUS 
 � Ger med sitt pulserande flöde en unik behandling av bihålor och 

övre luftvägar.
 � Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid. 
 � Kan användas med alla på marknaden förekommande läkemedel.

PARI BOY® mobile S 
 � Det portabla alternativet. Liten, lätt och enkel att ha med sig.
 � Väger 520 g. 
 � PARI LC Sprint nebulisatorn är mycket effektiv, lätt att hantera  

och att rengöra. 
 � Levereras med väska och axelrem.
 � Uppladdningsbart Li-lon batteri med 50 min driftstid.  

Kan även drivas från elnätet eller 12 V eluttag. 

VELOX® / VELOX® Junior 
 � n lätt, portabel och snabb elektronisk nebulisator – tyst och effektiv. 
 � Anpassad till att ge samma lungdeposition som med PARI BOY SX. 
 � Med en batteritid på 4 timmar och normal inhalationstid på ca 3 min. 
 � Väger 110 g och kan  drivas med batteri eller nätanslutning. 
 � Rengöringsenhet VELOX Care ingår.
 � Till VELOX Junior medföljer även PARI SMARTMASK Baby.

eFlow® rapid med eBase kontrollenhet
 � Den elektroniska inhalatorn, speciellt utvecklad för patienter  

med många och långa dagliga inhalationer. 
 � Liten, lätt och helt ljudlös. 
 � El- eller batteridriven. 
 � Ger en mycket effektiv och snabb nebulisering.
 � Den nya displayen ger feedback till användaren.

Artikelnr Apoteksvarunr

PARI TurboBOY SX
085G3320 Ej på apotek

Artikelnr Apoteksvarunr

PARI BOY SX 
085G3001 204944

Artikelnr Apoteksvarunr

PARI JuniorBOY SX 
085G3309 Ej på apotek

Artikelnr Apoteksvarunr

eFlow rapid eBase
178G1005X

732802

Artikelnr Apoteksvarunr

VELOX
055G1001 Ej på apotek

VELOX Junior
055G1101 Ej på apotek

Artikelnr Apoteksvarunr

PARI Mobile S
047G1000 204947

Artikelnr Apoteksvarunr

PARI SINUS
028G1000 Ej på apotek

Kompletta inhalatorer



PARI TurboBOY® - årsförpackning S
 � PARI LC SPRINT – den andningsstyrda nebulisatorn, som ger en 

snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster. 
 � Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar.
 � Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.
 � Passar också PARI BOY SX och PARI mobile S.

PARI BOY® SX - årsförpackning 
 � PARI LC SPRINT för snabb och effektiv inhalation
 � Extra insats (röd) för små droppar. 
 � Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar. 
 � Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.
 � PIF kontroll för att hindra hastiga inandningar. 

PARI JuniorBOY® - årsförpackning S 
 � PARI LC SPRINT nebulisatorn med gul insats som ger ett dropp-

spektrum speciellt anpassat till ett barns mindre luftvägar.
 � Extra lång luftslang på 2,2 m för att göra inhalationen ännu  

mer flexibel. 
 � Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

PARI LC SPRINT® SINUS - årsförpackning
 � PARI LC SPRINT nebulisator med uttag för dubbla slangar, som 

kan leverera ett pulserande flöde.
 � Utrustad med näsadapter.
 � Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

PARI LC SPRINT® XLent - nebulisator
 � PARI LC SPRINT nebulisator med ett vitt insatsrör, som ger extra 

stora droppa för deposition högt upp i luftvägarna. 
 � Lämpligt exempelvis vid krupp.
 � Mycket enkel att handha och rengöra. 
 � Endast 4 delar. 

VELOX® årsförpackning / VELOX® Junior årsförpackning
 � VELOX nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande  

metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål. 
 � För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör 

denna nebulistor bytas 1 gång per år.

eFlow® rapid nebulisator och aerosolgenerator 
 � eFlow rapid nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande 

metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål. 
 � För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör 

denna aerosolgenerator bytas var 6:e månad.
 � Nebulisator komplett med aerosolgenerator bör bytas 1 gång per år.

Artikelnr Apoteksvarunr

TurboBOY årsförp. S
023G1011 204951

Artikelnr Apoteksvarunr

PARI BOY SX årsförp. 
023G8511 204950

Artikelnr Apoteksvarunr

JuniorBOY årsförp. S
023G1111 204949

Artikelnr Apoteksvarunr

Nebulisator
178G5012 203755

Aerosolgenerator
178B2603 203754

Artikelnr Apoteksvarunr

LC SPRINT SINUS 
årsförp.
023G2860

Ej på apotek

Artikelnr Apoteksvarunr

XLent nebulisator
023G1801 Ej på apotek

Artikelnr Apoteksvarunr

VELOX årsförp.
055G3010 Ej på apotek

VELOX Junior årsförp.
055G3110 Ej på apotek

Nebulisatorer och årsförpackningar



PARI CENTRAL (för sjukhusets centrala luftsystem) 
 � På sjukhus där man har tillgång till tryckluft eller oxygen är  

PARI CENTRAL  ett utmärkt alternativ till kompressor. 
 � Ger en enkel, tyst, säker och effektiv inhalation. 
 � PARI CENTRAL är underhållsfri och passar alla PARI:s  

nebulisatorer och tillbehör.

PARI CENTRAL AIR komplett set innehåller PARI Central AIR samt  
LC SPRINT, slang, avbrottsfunktion och diskkorg (alt. nebulisatorställ).

PARI avbrottsfunktion
 � Tillbehör till PARI LC SPRINT® som medger en intermittent nebulisering.
 � Levererar bara läkemedel när knappen är intryckt, genom att 

vrida knappen låses den i intryckt läge.

PARI LC SPRINT nebulisator 
 � Finns att köpa styckvis, 5-pack eller 10-pack.

PARI Luftslang 2,2 m med nippel
 � Till PARI CENTRAL.

Slangnippel/adapter (hane) 
 � Passar till luftslang 2.2 m.

Nebulisatorställ för bordsfäste eller IVA-skena
 � Till PARI CENTRAL.

VORTEX®
 � Andningsbehållare till inhalationssprayer.
 � Metallbehållare som förhindrar elektrostatisk bindning.
 � Universaladapter passar alla på marknaden förekommande 

sprayer.
 � Hög leverans av läkemedel och låg deposition i mun och svalg.
 � Tål att kokas och desinficeras.

VORTEX® tillbehör och reservdelar
 � Glada barnmasker till VORTEX: Maria nyckelpiga och Felix groda. 

Säljs också separat.
 � SMARTMASK,  SMARTMASK Kids, SMARTMASK Baby och  

PARI barnmasker passar till VORTEX (se under rubriken Tillbehör). 

 � Munstycke till VORTEX. 

 � Anslutningsring till VORTEX.

Sjukhusprodukter

Artikelnr Apoteksvarunr

Från 4 år utan mask
051G1001 203416

0-2 år med babymask 
051G2021 732200

>2 år med barnmask  
051G2041 732201

Artikelnr Apoteksvarunr

Babymask 0-2 år
041G0712 732202

Barnmask  >2 år 
041G0713 732203

Munstycke
051B0100 210603

Anslutningsring
051E5004 Ej på apotek

Artikel Artikelnr

PARI Central AIR 058G1110

PARI Central O2 058G1210

PARI Central AIR 
komplett set P58G

Artikel Artikelnr

PARI LC SPRINT  1 st 023G6001

PARI LC SPRINT  5 st 023G6005

PARI LC SPRINT 10 st 023G6010

Artikel Artikelnr

Slangnippel hane   1 st 041E2802

Slangnippel hane  10 st 041E2810

Artikel Artikelnr

PARI Luftslang 2,2 m 041G4550

Artikel Artikelnr

Neb.ställ för bordskant P44G

Neb.ställ för IVA-skena P55G

VORTEX

Artikelnr Apoteksvarunr

Avbrottsfunktion
022G1000 204948



PARI SMARTMASK® en silikonmask med integrerad utandnings-
ventil,  vilket bibehåller andningsstyrningen även vid användande av 
mask. Detta ger en enkel och effektiv inhalation även med mask. Med 
det medföljande vinkelröret kan inhalation även ske i halvliggande.
PARI SMARTMASK® Kids ger effektiv inhalation för barn från ca 2 år 
och har samma egenskaper som ovan (utan vinkel och band).
PARI SMARTMASK® Baby är mjuk och följsam silikonmask anpassad 
för de minsta barnen ca 0-2 år. Saknar utandningsventil då fokus 
ligger i liten deadspace.

PARI PEP® S - System
Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP- terapi 
på samma gång. PEP (Positiv Expiratory Pressure) innebär att man 
andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att t.ex. 
mobilisera sekret. Individuellt inställbart motstånd. Kan även ge 
patienter med KOL/emfysem bättre och behagligare inhalation.
Kan också användas fristående utan nebulisator.

Filterhållare med ventil (skorsten) 
Vid inhalation av antibiotika, kortison och liknande, bör filter användas. 
Filtret skall bytas efter varje inhalation.

Filter pads till utandningsventil 100 st              

PARI Barnmasker
PARI:s traditionella barnmasker i silikon. Den medföljande vinkeln 
gör att inhalationen kan ske både i liggande och sittande ställning.
Kan även användas till VORTEX.

Barnmask storlek 0 - prematur
Barnmask storlek 1 - ca 0-1 år
Barnmask storlek 2 - ca 1-3 år
Barnmask storlek 3 - ca 3 år och uppåt

PARI TRACHEO Set
PARI TRACHEO Set möjliggör inhalationsterapi med PARI inhalationssys-
tem för trakeostomipatienter och är avsett för flergångsbruk. Enkel att 
göra ren och tål alla rengöringsmetoder.  
PARI TRACHEO Set komplett med Y-stycke och utandningsventil 
vilket ger en effektivare inhalation, minimerar risken för fel och 
förenklar handhavandet.

 Artikelnr Apoteksvarunr

TRACHEO Set
025G0007 Ej på apotek

TRACHEO Set kompl. 
025G0070 Ej på apotek

Artikelnr Apoteksvarunr

SMARTMASK 
041G0730 200409

SMARTMASK Kids
078G5000 210043

SMARTMASK Baby 
055G4500 Ej på apotek

Artikelnr Apoteksvarunr

PEP S - System
018G4000 204946

Artikelnr Apoteksvarunr

Barnmask strl 0
041G0700 Ej på apotek

Barnmask strl 1
041G0701 244400

Barnmask strl 2
041G0702 244418

Barnmask strl 3
041G0703 244426

Artikelnr Apoteksvarunr

Filterhållare
041G0500 244384

Filter pads 100 st
041B0523 244392

Artikelnr Apoteksvarunr Artikelnr Apoteksvarunr

Laddare  
PARI mobile 047G2101 730321 Batteri  

PARI mobile 047G2000 204945

Laddare  
eFlow rapid 078B7100 Ej på apotek eFlow  

förbindelsekabel 178B6003 730322

Laddare  
VELOX 055G7100 Ej på apotek

Reservdelsförpackning 
(munstycke, luftslang 
och filter)

270009 270009

Tillbehör

Reservdelar



MucoClear®
MucoClear 3 % och 6 % är en färdigblandad hyperton saltlösning 
som levereras i 4 ml ampuller. 
Finns i förpackning om 20 eller 60 st .
Cirka 2 års hållbarhet i rumstemperatur.

PARI O-PEP 
PARI O-PEP är en oscillerande PEP som används för sekretmobilisering. 
Vid behandling av akuta och kroniska luftvägssjukdomar såsom CF, 
bronkiektasier, KOL och astma.

CapnoDura Combi är en koldioxiddetektor för engångsbruk.  
Indikerar CO2 nivå genom färgskiftningar.  
Hållbarhet 2 år i obruten förpackning, 24 timmar vid användning. 
CapnoDura Pedi rekommenderas för barn mellan 1-15 kg.

ASMALERT
ASMALERT PEF-indikator för barn.  
Avger ett visslande ljud vid förinställt PEF värde.

PARI BOY kompressorservice (modell 053 och 085)
 � Apoteksservice - patienten får en servad utbytesapparat.  

Den gamla skickas tillbaka till Active Care. Returfraktsedel medföljer.
 � Kompressorservice – genomgång och service av kompressor.

Active Care Sverup AB är distributör för det tyska företaget PARI GmbH  
när det gäller inhalation.

PARI har utvecklat produkter inom inhalationsbehandling sedan 1906.  
Med egen forskning, utveckling och produktion har PARI vuxit och är idag en 
internationell aktör inom inhalationsbehandling med produkter som blivit en 
”Golden standard”. Ledorden i utvecklingen av nya produkter är enkelhet och  
effektivitet, både för patient och behandlande personal. Detta för att öka 
följsamheten till den ordinerade behandlingen. 

Vi på Active Care är stolta över samarbetet med PARI, vilket innebär att vi förfogar 
över ett brett sortiment av produkter för behandling och hjälp till patienter med 
respiratoriska sjukdomar. 

Vi vill erbjuda kliniskt väldokumenterade produkter, utbildningsmaterial och  
vår egen kompetens för att underlätta för patienter och personal. 

Förutom inhalationsprodukter har vi också produkter för personer som har 
någon form av funktionella handikapp, såsom till exempel:

 � Trehjuliga cyklar för barn, ungdomar och vuxna samt gåstolen Race Runner GTX 
 � Gåbord i olika utföranden, läsbord och rullbord

För en mer komplett information titta gärna in på vår hemsida och du är självklart 
också välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller behöver 
ytterligare information.

Artikel    MucoClear Artikelnr

3% steril 20 x 4 ml 077G5000

3% steril 60 x 4 ml 077G5003

6% steril 20 x 4 ml  077G3000

6% steril 60 x 4 ml  077G3001

Artikel Artikelnr

PARI O-PEP 018G5009

Artikel Artikelnr

CapnoDura Combi CAP2000

CapnoDura Pedi CAP1000

Artikelnr Apoteksvarunr

ASMALERT
290346 290346

Artikelnr Apoteksvarunr

Kompressorservice   
22000 280891

Övriga produkter

Om oss/Kontakt

Ac
tiv

e 
Ca

re
 S

ve
ru

p 
A

B 
09

/2
01

6

PARI:s instruktionsfilmer för inhalation 
och VORTEX bruksanvisningar  

finns på vår hemsida och även på:
http://www.medicininstruktioner.se/activecare

Active Care Sverup AB
Uggledalsvägen 47
427 40 BILLDAL
Tel: 031-91 75 25
Fax: 031-91 75 05
E-mail: info@activecare.se  
Internet: www.activecare.se

Hjärtligt välkommen  
till oss på Active Care!


