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eFlow®rapid

medmed eBase® controller

Batteri halvfullt
 
 Ha nya batterier till hands 
 eller använd med nätadapter

Fel på sladdanslutningen till 
controllern eller nebulisatorn

 Kontrollera sladdanslutningarna

Inget läkemedel
ifyllt
 
 Fyll på läkemedel

eBase® controllern kan användas tillsammans med eFlow®rapid
nebulisatorn samt läkemedelsspecifi ka nebulisatorer.

eFlow®rapid nebulisatorn tillsammans med eFlow®rapid aerosol-
generatorn är kompatibel både med eBase® controllern (blå 
controller med display) och den turkosfärgade controllern 
(utan display).

Displayen ger information

eFlow®rapid med
eBase® controller har 
en display som ger 
information under 
inhalationen.
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Beställningsnr: 178G1005

eFlow®rapid nebulisator 
(inkl. aerosolgenerator)
Beställningsnr: 678G8222

eFlow®rapid aerosolgenerator
Beställningsnr: 678B2620

Bra att vetaBra att veta

Exempel Exempel 

Displayinformation 

DisplayfunktionDisplayfunktion



eFlow®rapid nebuliser system Anvisning för hygien

eFlow®rapid möjliggör 
en snabb och effektiv 
inhalation och underlättar 
behandlingen avsevärt.2, 3

Beakta detaljerna i 

bruksanvisningen! 

Modern inhalationsbehandling dubbelt så snabbt1! 1. Rengöring
Ta isär nebulisatorn i alla dess 
delar omedelbart efter varje 
inhalation och rengör med varmt 
kranvatten och diskmedel. 

2. Desinfi cering
Desinfi cera nebulisatordelar-
na och aerosolgeneratorn 1x 
om dagen i 6 minuter eller 
koka dem i destillerat vatten i 
5 minuter efter rengöringen i 
autoklaven.

Fördelar för patienterna

1) i jämförelse med PARI LC PLUS nebulisator, D Hubert. S Leroy, S Dominique, J Kovarik: Pharmakoki-
netik comparison of […] cystic fi brosis patients. European Cystic Fibrosis Society […] 13-16 June 2007
2) Fischer R et al. 2007, J.Cyst Fibr. 6 (Suppl 1): 41.
3) Naehrig S et al. 2011, Eur J Med Res 16:63-66
4) Govoni et al. 2013, Pulm.Phar. Ther 26 (2013)249-255

 ● Korta inhalationstider för mer livskvalitet4

 ● Ljudlös drift för diskret användning

 ● Lätt, praktisk, med nät- eller batteridrift 
för mer rörlighet

 ●  Lätt att rengöra och desinfi cera, ger en hög 
hygiensäkerhet

 ● Displayen ger information under inhalationen

Lock

Tätning

eBase controller

ON-knapp

Anslutning 
Nebulisatorsladd

Läkemedelsbehållare*

Aerosolgenerator

Nebuliseringskammare*

Inandningsventil

Munstycke

*  Nebuliseringskammaren 
och läkemedelsbehållaren 
är förmonterade och kan 
inte tas isär!

Förmonterade
nebulisatordelar*

3. Torkning
Lufttorka på en ren trasa. 

4. Förvaring
Förvara på en ren,
torr plats.

Enskilda komponenterEnskilda komponenter




