
 

 

Philips InnoSpire Go
bærbar mesh-forstøver

Håndholdt behandling
Behandling på fire minutter**
Innebygd oppladbart batteri

HH1342
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ask, effektiv og stille
tformet for å gi deg mer tid til å leve livet
oSpire Go-forstøveren er rask, effektiv og enkel å bruke, og den er laget for å gi kortere 
handlingstid. Dette gir deg eller barnet ditt mer tid sammen med venner og familie.

Rask behandling
• Behandlingstiden reduseres med 25 %* Behandling på fire minutter**
• For vanlige medisiner

Så godt som stille
• Medisin kan gis hvor som helst

Enkel, todelt konstruksjon
• Rengjøring og vedlikehold går raskt og enkelt
• Stilig, enkel design

Innebygd oppladbart batteri
• Kapasitet for opptil 30 behandlinger



 Innebygd batteri med lang levetid

Det oppladbare batteriet har kapasitet for opptil 30 
behandlinger (120 minutters bruk) mellom hver 
lading.

Enkel bruk

Start behandlingen ved å trykke på en knapp. Lyd og 
visuelle signaler viser når behandlingen er fullført, før 
apparatet slår seg av.

Rask behandling

Klinisk testet Aerogen Vibronic vibrerende mesh-
forstøver for behandling gjør flytende medisin om til 
fin damp for å gi rask behandling.

Enkel, todelt konstruksjon

Munnstykket er lett å ta av, slik at InnoSpire Go er 
enkelt å bruke, rengjøre og vedlikeholde. Følg tre 
enkle trinn for å fylle, behandle og rengjøre.

Allsidig

InnoSpire Go er laget for bruk med de vanligste 
reseptbelagte aerosolmedisinene for 
luftveissykdommer.

Så godt som stille behandling

Denne lille, bærbare og diskré forstøveren kan 
brukes hvor som helst, slik at du og barnet ditt kan 
glede dere over daglige aktiviteter, uansett hvor dere 
er.
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Spesifikasjoner
Beskrivelser
• Batteritype: Litium-ion
• Størrelse: 7,0 x 4,5 x 13,5 cm
• Vekt: 111 g

Service
• Håndsettgaranti: 2 år
• Garanti for munnstykke: 1 år

Aerosoldata
• Ipratropiumbromid 2 ml: MMAD µm: 3,93, 

Behandlingstid (min.sek): 3.44, Restvolum ml: 0,2
• Ipratropiumbromid 2 ml: Prosentandel av partikler 

som inhaleres < 5 µm: 65,3 %
• Salbutamol 2,5 ml: MMAD µm: 3,99, 

Behandlingstid (min.sek): 4.18, Restvolum ml: 0,3
• Salbutamol 2,5 ml: Prosentandel av partikler som 

inhaleres < 5 µm: 64,4 %
• Budesonid 2 ml: Prosentandel av partikler som 

inhaleres < 5 µm: 52,1 %
• Budesonid 2 ml: MMAD µm: 4,84, Behandlingstid 

(min.sek): 3.34, Restvolum ml: 0,3
•

* **Ved bruk av 2,5 ml salbutamol
* Sammenlignet med forgjengeren Aeroneb Go
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