
Solidna konstrukcja
Urządzenie InnoSpire Elegance jest równie  
solidne, jak stylowe. Zostało zaprojektowane  
z myślą o częstym używaniu. Model Elegance, 
należący do serii inhalatorów InnoSpire, umożliwia 
szybkie, skuteczne i niezawodne podawanie leków 
pacjentom w warunkach szpitalnych i domowych.

Sprawdzona technologia nebulizacji
Urządzenie Essence pasuje do nebulizatorów 
SideStream wielokrotnego użytku, dzięki czemu 
pozwala dostarczać wysokiej jakości aerozol 
w sposób ciągły. Pozwala to, aby pacjenci 
otrzymywali wysokiej jakości aerozol przez cały 
dwunastomiesięczny okres eksploatacji nebulizatora.

Najważniejsze funkcje
• Zgodny ze sprawdzoną 

technologią SideStream
• Krótkie cykle leczenia: 

6–8 minut*
• Przystosowany do ciągłego 

użycia, odpowiedni do 
stosowania w warunkach 
szpitalnych i domowych 

Ciągłe podawanie 
System do nebulizacji Philips Respironics 
InnoSpire Elegance



Niezawodność 
podawania aerozolu, 
której możesz zaufać
Model Elegance łączy się z wysoce efektywnym 
nebulizatorem SideStream. Technologia SideStream 
umożliwia zasysanie większej ilości powietrza 
w aktywnym układzie Venturi, co pozwala szybciej 
podać lek i skrócić cykl leczenia. Dzięki wyjątkowej 
konstrukcji rozpylacza w kształcie rombu zużycie 
w wyniku częstego używania jest mniejsze, a aerozol 
o wysokiej jakości jest podawany w sposób ciągły.

Innowacyjna 

konstrukcja rozpylacza, 

zapewniająca ciągłe 

podawanie aerozolu 

o wysokiej jakości

W przypadku użycia 

elementów Venturi 

system SideStream 

zapewnia prędkość 

przepływu16 l/min

Dane dotyczące wydajności
MMAD 2,9 µm
Frakcja cząstek drobnych 77% poniżej 5 µm
Cykl leczenia (wsad 2,5 ml) 6–8 min 

Dane techniczne
Zasilanie elektryczne 230 V/50 Hz, 1 A 220 V/60 Hz, 1,2 A

Maks. ciśnienie sprężarki 317 kPa (46 psi) 296 kPa (43 psi)
Średnia prędkość przepływu 6 l/min przy 10 psig 7 l/min przy 10 psig
Maksymalna prędkość przepływu 8,0 l/min 9,3 l/min
Zabezpieczenie przed 
przeciążeniem cieplnym 

Bezpiecznik termiczny, temperatura 
uruchomienia 150˚C

Masa 1,5 kg
Rozmiary (dł. × gł. × wys.) 165 × 165 × 108 mm
Poziom hałasu 58 ±3 dBA

Zeskanuj smartfonem lub 
tabletem i przejdź bezpośrednio 

na naszą stronę internetową.

Opis produktu (z napięciem/częstotliwością) Numer części
Elegance 230 V/50 Hz, wtyczka typu europejskiego 1099973
Elegance 230 V/50 Hz, wtyczka typu brytyjskiego 1099971
Elegance 230 V/50 Hz, wtyczka typu australijskiego 1099970
Elegance 220 V/60 Hz, wtyczka typu brytyjskiego 1100309
Elegance 220 V/60 Hz, wtyczka typu koreańskiego 1102460
Roczny pakiet wielokrotnego użytku SideStream 2010A
Zestaw wielokrotnego użytku SideStream
z maską dla pacjentów dorosłych 

1223A

Zestaw wielokrotnego użytku SideStream z maską pediatryczną 1224A
Zestaw wielokrotnego użytku SideStream z ustnikiem 1225A
Filtry wlotu powietrza (4 sztuki) 1102088

Więcej informacji: www.philips.com/innospire
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