
Den lättanvända och praktiskt 
taget tysta InnoSpire Go är 
särskilt utformad för att förkorta 
behandlingstiderna vilket ger 
dina patienter mer tid att 
leva livet.

Minskar behandlings- 
tiden med 25 %*

1. Fyll på
Lyft det gröna locket och häll 
i läkemedlet och InnoSpire Go 
är klar för användning.

2. Behandla
Tryck på knappen och 
InnoSpire Go börjar 
nebulisera.

3. Rengöring 
Ta bort munstycksenheten och 
skölj den snabbt i varmt vatten.

Lika lätt som 1, 2, 3...

InnoSpire Go använder 
etablerad, klinisk beprövad 
teknik med vibrerande platta 
som används på sjukhus 
över hela världen och kan 
tillföra alla förekommande 
inhalationsläkemedel

* Jämfört med föregångaren Aeroneb Go.
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Behandling på 
4 minuter**

Effektiv 
aerosolbehandling 
med ljud- och 
ljusindikatorer som 
signalerar slutförd 
behandling – innan den 
automatiskt stängs av.

Praktiskt taget tyst
En liten, bärbar 
och diskret nebulisator 
som låter dina patienter 
få sin behandling när 
och där de behöver den.

Inbyggt batteri
Uppladdningsbart 
inbyggt batteri med lång 
livslängd som ger upp 
till 30 behandlingar 
på en uppladdning.

Enkel, endast 
två delar
Den enkelt borttagbara 
munstycksenheten gör 
det lätt att använda 
och underhålla 
InnoSpire Go, 
vilket främjar korrekt 
användning.***

Produktspecifikationstabell
Batteri Litiumjon

Mått 7,0 cm x 4,5 cm x 13,5 cm

Vikt 111 g

Garanti Handenhet 2 år  
Munstycksenhet 1 år

InnoSpire Go aerosoldata Salbutamol 
2,5 ml

Ipratropium bromid 
2 ml

Budesonid 
2 ml

MMAD (massmedian för aerodynamisk diameter) μm 3,99 3,93 4,84

Inandningsbar fraktion % partiklar < 5 μm 64,4 65,3 52,1

Behandlingstid (minuter:sekunder) 4:18 3:44 3:34

Restvolym ml 0,3 0,2 0,3

Lär dig mer – www.philips.com/respironics

** Med 2,5 ml salbutamol
*** En mask ingår för barn som har svårt att använda munstycket.

InnoSpire Go ger en enkel behandlingsupplevelse, 
vilket hjälper patienter att administrera behandlingen korrekt.




