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VELOX är en helt ny nebulisator med mesh-teknik från tyska PARI. Stor vikt har lagts vid att det skall vara så få delar och
enkelt handhavande som möjligt. Som kvitto på sina ansträngningar har de vunnit pris för sin ergonomiska design.
VELOX är en mycket lätt och snabb nebulisator med en batteritid på 4 timmar och normal inhalationstid på 3-4 minuter.
Allt förpackat i en apparat som väger 110 g (exkl. batteri). VELOX drivs av antingen batterier eller nätanslutning i väggen.
VELOX (vuxen) kommer med en praktisk förvaringsväska, VELOX Care rengöringsset för aerosol-huvudet samt
nätanslutning.
Då det är en mesh-nebulisator är den naturligtvis tyst.
Produktspecifikation
Vikt totalt

110 g exkl. batteri, 140 g inkl. batteri

Nätadapter

100-240V, 50-60 Hz

Garanti

2 år på VELOX kontrollenhet
6 mån på VELOXcare

Aerosol
Drug

1 år
Droplets

Artikel

Artikelnr

VELOX inkl. munstycke

55G1001

VELOX årsförpackning

55G3010

VELOX Junior årsförpackning

55G3110

VELOXcare rengöringsset

55G6100

VELOX nätadapter (EU)

55G7100

VELOX väska

55E8000

Lock till VELOX

55G3500

Lock till VELOX Junior

55G3510

PARI Tillbehör

Artikelnr

PARI SMARTMASK

41G0730

PARI SMARTMASK Kids

78G5000

PARI SMARTMASK Baby

55G4500

PARI PEP S-system

18G4000

PARI utandningsventil för filter

41G0500

För vuxna och för barn 3 år och äldre.

Vibration

VELOX passar ihop med övriga PARI-sortimentet

Velox är en elektronisk nebulisator som använder sig av en
teknik som bygger på ett aktivt vibrerande membran för att
skapa aerosol, även kallat mesh-teknik. Aerosolen skapas
genom att vätska pressas genom de små laserborrade hålen
i membranet.
I jämförelse med en konventionell jet-nebulisator, så produceras
en mer homogen aerosol med meshtekniken. Detta innebär
att vid samma MMD så bildar Velox en högre andel respirabla
partiklar än med en jet-nebulisator.

Aerosoldata
Total Output Rate

497 mg/min

MMD

3,8 μm

Mass percentage < 5 μm

74%
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