PARI inhalation
sortimentsöversikt

Juni 2013

Kompletta inhalatorer
PARI BOY® SX
Med den kraftiga kompressorn som idag är standard och ger
hög effektivitet och kort inhalationstid. PARI BOY SX är vårt
rekommenderade val för vanlig nätdriven inhalation.
Nebulisatorn LC Sprint är mycket effektiv samtidigt som den
är lättskött och enkel att rengöra. Vill man ha avbrottsfunktion
medföljer tillsats för detta liksom en insats som ger extra
små droppar. Barn- och vuxenmask medföljer.

PARI BOY® mobile S
Det portabla alternativet. Liten, lätt och enkel att ha med sig.
Väger 520g, levereras med väska och axelrem.
Nytt uppladdningsbart Li-lon batteri med 50 min. driftstid.
Kan även drivas från elnätet eller bilens/båtens eluttag.

eFlow® rapid
Den elektroniska inhalatorn speciellt utvecklad för
patienter med många och långa dagliga inhalationer
som t.ex. vid CF och andra svårare luftvägssjukdomar.
Liten, lätt och helt ljudlös.
Mycket effektiv och snabb nebulisering.

PARI TurboBOY® SX
Snabb och effektiv, nu med samma kompressor som PARI BOY SX.
När man inte behöver avbrottsfunktionen eller de allra minsta
dropparna man kan få med PARI BOY SX.
PARI LC Sprint nebulisator är mycket effektiv och samtidigt lätt
att hantera och göra ren. Vuxenmask medföljer.

Apotekets
Varunummer

204944
PARI Art.nr

085G3001

Apotekets
Varunummer

204947
PARI Art.nr

047G1000

Apotekets
Varunummer

210337
PARI Art.nr

178G1005

Ej på apotek
PARI Art.nr

085G3320

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

PARI JuniorBOY® SX
Vårt rekommenderade inhalationssystem för små barn med
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.

Ej på apotek
PARI Art.nr

085G3309

(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

VORTEX®
Andningsbehållare till inhalationssprayer.
Metallbehållare som förhindrar elektrostatisk
bindning.
Universaladapter som passar alla sprayer.
Hög leverans av läkemedel och låg deposition
i munhålan.

Från 4 år
Utan mask

0-2 år
Med babymask
nyckelpiga

Från 2 år
Med barnmask
groda

Apotekets
Varunummer

Apotekets
Varunummer

Apotekets
Varunummer

203416

732200

732201

PARI Art.nr

PARI Art.nr

PARI Art.nr

051G1001

051G2021

051G2041

Nebulisatorer (inhaleringsdelar)
Årsförpackningar
PARI TurboBOY® - årsförpackning S

Apotekets
Varunummer

PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler
ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att
hantera och lätt att rengöra.
Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

204951
PARI Art.nr

023G1011

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

PARI TurboBOY® - årsförpackning S

Apotekets
Varunummer

PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler
ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att
hantera och lätt att rengöra.
Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

204951
PARI Art.nr

023G1011

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

eFlow® rapid aerosolgenerator och nebulisator
eFlow® rapid nebulisator har en teknik uppbyggd på ett
vibrerande metallmembran genomborrat med ca 3000 hål
(aerosolgenerator).
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.

Nebulisator

Aerosolgenerator

Apotekets
Varunummer

Apotekets
Varunummer

203755

203754

PARI Art.nr

PARI Art.nr

178G8012

178B2603

PARI TurboBOY® - årsförpackning S

Apotekets
Varunummer

PARI:s andningsstyrda nebulisator baserad på in- och utandningsventiler
ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
PARI LC SPRINT® nebulisator ger snabb leverans av läkemedel, är enkel att
hantera och lätt att rengöra.
Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

204951
PARI Art.nr

023G1011

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

PARI JuniorBOY® - årsförpackning S

Apotekets
Varunummer

En PARI LC SPRINT® nebulisator med gul insats som ger ett droppspektrum speciellt anpassat till ett barns mindre luftvägar.
Den medföljande luftslangen är längre än standard (2,2 m) för att
göra inhalationen ännu mer flexibel.
Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

204949
PARI Art.nr

023G1111

Innehåller nebulisator, slang och filter till kompressor.

VORTEX®
Glada barnmasker till VORTEX®:
Maria nyckelpiga och Felix groda.
Säljs också separat.
Munstycke och
anslutningsring till VORTEX®.
PARI:s andra masker kan också
användas till VORTEX®.

Babymask
nyckelpiga
0-2 år

Barnmask
groda
från 2 år

Apotekets
Varunummer

Apotekets
Varunummer

Apotekets
Varunummer

732202

732203

210603

Sep. munstycke Anslutningsring
(reservdel)
(reservdel)

Ej på apotek

PARI Art.nr

PARI Art.nr

PARI Art.nr

PARI Art.nr

041G0712

041G0713

051B0100

051E5004

Tillbehör och reservdelar
PARI SMARTMASK® och PARI SMARTMASK® Kids
PARI SMARTMASK® har en integrerad utandningsventil, vilken i kombination med nebulisatorns
inandningsventil bibehåller andningsstyrningen
även vid användande av mask. Detta ger en
oöverträffad enkel och effektiv inhalation via mask.
Gjord i följsam och kokbar silikon.

Apotekets Vnr

200409

PARI SMARTMASK® med det medföljande
vinkelröret kan inhalation ske även halvliggande.

PARI Art.nr

041G0730
Apotekets Vnr

PARI SMARTMASK® Kids ger effektiv inhalation
för barn från ca 2 år och har samma egenskaper
som ovan (utan vinkel och band).

210043
PARI Art.nr

078G5000

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 mobilisera sekret och lösa upp slem och förenkla upphostningar. Individuellt
inställbart motstånd. Kan även användas för att ge patienter med KOL/emfysem bättre och
behagligare inhalation. Kan också användas ensam utan nebulisator.

Apotekets Vnr

204946
PARI Art.nr

018G4000

Utandningsventil (skorsten) med filter
PARI Art.nr

Apotekets Vnr

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 byts dagligen eller efter varje inhalation.

041G0500

244384

PARI Art.nr

Apotekets Vnr

041B0523

244392

Filter pads till utandningsventil Förp. 100st

PARI Barnmasker

Tre storlekar finns:

En omtyckt barnmask som gör inhalationen
lättare. Den är gjord i följsam, mjuk och kokbar
silikon. En medföljande vinkel gör att inhalationen kan ske både liggande och sittande.
Kan även användas till VORTEX®.

Barnmask storlek 1 (ca 0 - 1 år)

PARI Art.nr

Apotekets Vnr

041G0701

244400

PARI Art.nr

Apotekets Vnr

041G0702

244418

Barnmask storlek 2 (ca 1 - 3 år)

PARI Art.nr

Apotekets Vnr

041G0703

244426

Barnmask storlek 3 (ca 3 år - )

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. (Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

PARI CENTRAL (för sjukhusets centrala luftsystem)
På sjukhus där man har tillgång till tryckluft eller oxygen är
PARI CENTRAL AIR För luft
PARI CENTRAL ett utmärkt alternativ till kompressor.
Man får en helt tyst inhalation och behöver inte tänka på
några inställningar. PARI CENTRAL är helt underhållsfri.
PARI CENTRAL O2 För syrgas
Passar alla olika PARI nebulisatorer.
(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.) Se separat produktblad för mer information.

Ej på apotek
PARI Art.nr

025G0007

Ej på apotek
PARI Art.nr

058G1110
Ej på apotek
PARI Art.nr

058G1210

Reservdelar
Apotekets Vnr

204945

Batteri PARI BOY® mobile S

PARI Art.nr

047G2000
Apotekets Vnr

Laddare/AC adapter med kabel till
PARI BOY® mobile S

730321

Reservdelsförpackning
nebulisatorer
Med munstycke, luftslang, filter till kompressor och
adapter (för PARI LL).

Tillbehör till PARI BOY® SX som gör att nebulisatorn bara
levererar läkemedel när knappen är intryckt.

047G2101

eFlow® rapid förbindelsekabel

Apotekets Vnr

mellan nebulisator och kontrollenhet.

204948

270009
PARI Art.nr

270009

Apotekets Vnr

PARI Art.nr

PARI avbrottsfunktion

Apotekets Vnr

730322
PARI Art.nr

178B6003

PARI Art.nr

022G1000

Övriga nebulisatorer/årsförpackningar
PARI BOY® - årsförpackning SX
PARI LC sprint för snabb och effektiv inhalation
Extra insats (röd) för små droppar.
PIF kontroll för att hindra hastiga inandningar.
Bytes varje år

Apotekets Vnr
Apotekets

204950
PARI Art.nr

PARI LC PLUS®
årsförpackning

023G8511

Apotekets Vnr

244350
PARI Art.nr

022G8010

Övriga produkter
ASMALERT
PEF-mätare (”PEF-vissla”)
för barn, som avger signal
vid förinställt värde.

Apotekets Vnr

290346
PARI Art.nr

290346

PETRA desinfektor
För enkel och effektiv desinfektion/
rengöring av bl.a. eFlow® rapid och
PARI LC SPRINT® nebulisator rekommenderar vi PETRA desinfektor.
(Ej förskrivningsbar på hjälpmedelskort.)

Ej på apotek
PARI Art.nr

DI6.00

Omtanke om patienten
– en lösning för alla

Effektiv inhalation

Hur får patienten
sin inhalationsutrustning?

Passar alla läkemedel

PARI nebulisatorer är andningsstyrda

Detta varierar beroende på landsting.

De olika nebulisatorerna kan användas

d.v.s. de anpassar sig till patientens and-

Inom de flesta landsting förskrivs utrust-

till alla läkemedel lämpade för inhalation.

ning och levererar läkemedel anpassat

ningen av läkare på ett så kallat hjälp-

med PARI nebulisatorer garanteras kort

efter patientens andningsmönster.

medelskort som ser ut som ett recept.

inhaleringstid samt enkel hantering och

Detta sker genom ett enkelt system

Apoteket beställer sedan hem aktuell

skötsel.

med in- och utandningsventil som ökar

produkt till patienten.

Allt detta har gjort PARI till världsledare

mängden läkemedel under inandnings-

Inom andra landsting lånas utrustningen

inom inhalation/nebulisering.

fasen och minskar vid utandningen.

ut via hjälpmedelscentralen eller direkt

Ett antal internationella studier ger PARI

på sjukhuset.

nebulisatorer toppbetyg för hög effek-

Viktigt är att patienten får korrekt informa-

De flesta produkter i denna

tivitet vid jämförelser med andra nebuli-

tion och instruktioner om användningen

broschyr omfattas av läke-

seringssystem. Alla PARI nebulisatorer

av personalen hos ordinerande läkare.

medelsförmånen och är kostnadsfria för

har få delar och är lätta att rengöra.

Med varje produkt följer naturligtvis

patienten vid ordination på hjälpmedelskort.

De tål maskindisk, kokning och övriga

också en bruksanvisning på svenska.

rengöringsmetoder t.ex. på sjukhus.

Active Care hjälper gärna till med informa-

De är tillverkade i miljövänlig och åter-

tion och utbildning till berörd sjukvårds-

vinningsbar plast.

personal.

Kontaktinformation

Bra information om våra produkter
hittar du på:
www.activecare.se
www.pari.de

Ring...
031-91 75 25

?

Service

− för frågor rörande hantering, rengöring
och underhåll av PARI:s nebulisatorer
eller inhalationsutrustningar.
− för information om reservdelar
till PARI produkter och hur dessa beställs.
− för ytterligare information om hela PARI
sortimentet.

Active Care Sverup AB

Active Care Service
För att ett inhalationssystem skall fungera väl är information,
kunskaper och god service viktigt. Vi på Active Care ger gärna
information om PARI produkterna och hur de används.

e
ar
e C n 27
tiv lsvagBeilldal
Acgleda4
0
Ug427

Uggledalsvägen 47
427 40 Billdal
Tel
031-91 75 25
Fax
031-91 75 05
E-post info@activecare.se

Våra representanter besöker gärna mottagningar och avdelningar där inhalationsutrustningar används och förskrivs.
På vår hemsida på Internet finns fakta, tips och bruksanvisningar
kring produkterna och också en länk till PARI:s internationella
hemsida som förmedlar viktig information till både sjukvården

Active Care är inte bara PARI inhalation.
Vi har också andra produkter inom
andningsområdet som portabla
oxygenkoncentratorer m. m.
Kontakta oss gärna för mer information.

och patienterna om inhalation och nebulisering.

Service av PARI kompressorerna
PARI apparater är kända för hög kvalitet och lång driftstid.
De nätdrivna kompressorerna har också tre resp. fyra års garanti.
För de apparater som skrivits ut på hjälpmedelskort över apotek
genom att patienten får ut en servad och genomgången apparat
och den gamla skickas tillbaka till Active Care.
(Alla frakthandlingar etc. medföljer serviceapparaten).
OBS ny nebulisator skall skrivas ut separat!
PARI BOY® kompressor service
(även TurboBOY®, JuniorBOY®)
SERVICE

Apotekets (Vnr)

280891

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

Active Care Sverup AB 06/2013
2008/03

går det bra att skriva ut service. Active Care löser detta snabbt

