EFFEKTIV
INHALATIONSAPPARAT

PARI BOY® Classic
För behandling av de nedre luftvägarna vid akuta och kroniska sjukdomar i luftvägarna

www.pari.com

NYA PARI BOY® CLASSIC

PARI BOY Classic innehåller:
•
•
•
•
•

PARI LC SPRINT-nebulisator
blå munstycksinsats för barn som är 4 år och äldre och för vuxna
Munstycke med ventilsystem
Anslutningsslang
med motsvarande tillbehör,
lämplig för alla åldersgrupper

REF (art. nr.):
130G1209

Korta inhalationstider
5 minuter för 2,5 ml
salbutamol som är färdig att inhalera
Kliniskt testad – hög
terapeutisk effekt
PARI LC SPRINT-nebulisatorns prestandakapacitet har undersökts i över 50 vetenskapliga studier*

Passar alla läkemedel
godkänd för inhalation

20 % tystare
än tidigare PARI BOY-modeller

Mångsidig, enkel och säker hygien
även utan kemiska desinficeringsmedel**

4 års garanti
hållbar, robust dysnebulisatorsystem med kompressor

I en modern, kompakt design
den nya generationen

* Studieresultat kan fås från PARI på begäran
** Det står mer om det breda utbudet av rengörings- och desinficeringsalternativ på www.pari.com och i bruksanvisningen för PARI LC SPRINT-nebulisatorer.

PARI-ÅRSFÖRPACKNINGAR
Nebulisatorer med olika droppstorlekar för varje
användningsområde
Olika munstycksinsatser ger olika aerosolspektra
Riktad deponering i det önskade området i luftvägarna
• Kan användas av patienter med ett brett åldersintervall
och för många olika användningsområden
• PARI LC SPRINT-nebulisatorns effektivitet och säkerhet
har undersökts i 50 vetenskapliga studier
•
•

Produkt

Målgrupp/egenskaper

Användningsområden

Utrustning

REF (art. nr.)

Bronkialastma/allergisk
astma, akut och kronisk
bronkit, atelektas eller
bronkiektasi, KOL

PARI LC SPRINT®-nebulisator
(blå munstycksinsats) med
anslutningsslang, två luftfilter
(ett av dem för den tidigare
kompressorversionen),
munstycke

23G3219

PARI TurboBOY/Classic-årsförpackning

Den blå munstycksinsatsen ger
droppar för effektiv deponering i
det centrala området i lungorna hos
äldre barn (från 4 år) och vuxna

PARI BOY Juniorårsförpackning

Den gula munstycksinsatsen ger små Bronkialastma/allergisk
droppar för spädbarns och barns
astma, akut och kronisk
mindre luftvägar
bronkit, atelektas eller
bronkiektasi

PARI LC SPRINT® Junior-nebulisator (gul munstycksinsats)
med anslutningsslang, två luftfi
lter (ett av dem för den tidigare
kompressorversionen),
munstycke

23G3319

PARI BOY SX/
Pro-årsförpackning

Röd munstycksinsats för minsta
möjliga droppar för det perifera området i lungorna eller för småbarn
som är en månad gamla eller äldre
och för prematura spädbarn

PARI LC SPRINT®-nebulisator
(röd munstycksinsats) med PIF
Control, anslutningsslang, två
luftfilter (ett av dem för den
tidigare kompressorversionen),
munstycke

23G3019

Bronkialastma/allergisk
astma, akut och kronisk
bronkit, atelektas eller
bronkiektasi, lungemfysem, KOL

Aerosolegenskaper
Munstycksinsats

Total produktionshastighet i mg/min

Genomsnittlig
massdiameter i µm

Massförhållande
< 5 µm

Inandningsflöde, barn (12 l/min)
Gul

370 mg/min

2,9 µm

76 %

Röd

296 mg/min

2,2 µm

86 %

Inandningsflöde, vuxna (20 l/m)
Blå

600 mg/min

3,5 µm

67 %

Röd

450 mg/min

2,2 µm

89 %

Ingår som standard
med
PARI BOY Classic.

Mätning med Malvern MasterSizer X vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet. Nebuliserat medel: 0,9 % NaCl (5 ml).

Med rätt tillbehör är PARI BOY Classic lämplig att använda för alla åldersgrupper och
alla användningsområden – se nästa sida.

PARI BOY Classic – MED RÄTT TILLBEHÖR FÖR EFFEKTIV
INHALATION FÖR ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH ÅLDERSGRUPPER:
Målgrupp/egenskaper

Art. nr.

BABY-mask med BABY-vinkel
storlek 0
storlek 1
storlek 2
storlek 3

för prematura spädbarn
för ca 0–1 år
för ca 1–3 år
för ca 3 år och äldre

41G0700
41G0701
41G0702
41G0703

PARI SMARTMASK
PARI SMARTMASK Kids
SAMRTMASK Baby

för vuxna
för barn
för spädbarn

41G0730
78G5000
08G5026

Barnmask soft, ”Spiggy”

för barn som är 4 år och äldre

41G0741

Vuxenmask soft

för vuxna

41G0740

Anslutningsslang, lång

för mer rörelsefrihet

41B4587

PARI Filter/Ventil Set

förhindrar att inhalerade läkemedel
utandas i den omgivande luften

41G0500

PARI-filterdyna, förpackning på
30/100/1000

för PARI Filter/Ventil Set

41B0522/41B0523/
41B0524

PARI PEP S-system

tidsbesparande kombination av sjukgymnastik och inhalationsbehandling

18G4000

PARI LC avbrottsfunktion

möjliggör aerosoldistribution i intervall

22G1000
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