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PARI BOY® Classic 
Til behandling av akutte og kroniske sykdommer i de nedre luftveier



DEN NYE PARI BOY® CLASSIC

PARI BOY Classic inkluderer:
• PARI LC SPRINT forstøver med PIF-kontroll
• Blått dysefeste for voksne og barn fra 4 år
• Munnstykke med ventilsystem
• Forbindelsesslange
• med tilbehør,  

passer alle aldersgrupper

*Resultater fra studiene kan fås ved henvendelse til PARI
** En fullstendig oversikt over alle alternativer for rengjøring og desinfeksjon finner du på www.pari.com og i brukerveiledningene til PARI LC SPRINT forstøvere.

Korte inhalasjonsøkter
5 minutter med 2,5 ml  
bruksklar salbutamol

Klinisk testet – høy  
behandlingseffekt
Ytelsen til  
PARI LC SPRINT forstøver har vært  
testet i over 50 vitenskapelige studier*

Egnet for alle medikamenter  
som er godkjent for inhalasjon

Praktisk, enkel og trygg hygiene 
selv uten kjemiske desinfeksjonsmidler**

i et moderne og kompakt design 
den nye generasjonen

20 % mer stillegående 
enn tidligere PARI BOY-modeller

4 års garanti
holdbart og robust kompressordrevet  
forstøverapparat

PARI PIF-kontroll – patentert system
PARI forstøvere er utstyrt med PIF kontrollsystem. 
PIF kontrollsystem er et system som regulerer brukerens innånding 
ved å automatisk redusere lufttilførselen (PIF = Peak Inspiratory 
Flow = kontrollsystem for optimal innåndingsflyt). Hvis brukeren 
puster for raskt (mer enn 30 l/min), vil platen i inspirasjonsventilen 
redusere størrelsen på åpningen til forstøverkammeret. 

Brukeren merker dette som en motstand, og dermed et tegn på 
at han/hun må puste roligere resten av behandlingsøkten. Slik 
øver PIF kontrollsystem opp en kontrollert innånding som gir en 
effektiv deponering av medikamentet.

REF (Varenr.):
130G1209



Produkt Målgruppe//beskrivelse Indikasjoner Utstyr REF (Varenr.)

PARI Turbo BOY / 
Classic Year Pack

Blått dysefeste gir dråper med effek-
tiv deponering sentralt i lungene hos 
voksne og barn fra 4 år. 

Bronkial astma/allergi-
astma, akutt og kronisk 
bronkitt, atelektase, bron-
kiektasi og KOLS

PARI LC SPRINT® forstøver
(blått dysefeste) med PIF-kon-
troll, forbindelsesslange, 2 
luftfiltre (ett til den forrige kom-
pressorversjonen), munnstykke

23G3219

PARI BOY Junior  
Year Pack

Gult dysefeste gir små vanndråper til 
de små luftveiene til barn og små-
barn.

Bronkial astma/allergi-
astma, akutt og kronisk 
bronkitt, atelektase og 
bronkiektasi

PARI LC SPRINT® Junior forstø-
ver (gult dysefeste) med 
PIF-kontroll, forbindelsesslange, 
2 luftfiltre (ett til den forrige 
kompressorversjonen), munns-
tykke

23G3319

PARI BOY SX / 
Pro Year Pack

Rødt dysefeste for minst  
mulig dråpestørrelse til periferien av 
lungene eller småbarn  
fra én måneds alder og fortidlig 
fødte

Bronkial astma/allergi-
astma, akutt og kronisk 
bronkitt, atelektase, bron-
kiektasi, lungeemfysem og 
KOLS

PARI LC SPRINT® forstøver (rødt 
dysefeste) med PIF-kontroll, 
forbindelsesslange, 2 luftfiltre 
(ett til den forrige kompressor-
versjonen), munnstykke

23G3019

PARI YEAR PACKS 

• Ulike dysefester gir ulike aerosolspektre
• Målrettet deponering på ønsket sted i luftveiene
• Kan brukes av en lang rekke pasienter og ved mange 

ulike indikasjoner
• Effektiviteten og sikkerheten til PARI LC SPRINT forstøver 

har vært testet i 50 vitenskapelige studier.

Forstøvere med ulike dråpestørrelser for alle indikasjoner

Aerosolkarakteristikker
Munnstykker Total utgangsmengde i  

mg/min
Median massediameter i 

µm
Massefraksjon <5 

μm

Innåndingsflyt barn (12l/min)

Gult 370 mg/min 2,9 µm 76 %

Rødt 296 mg/min 2,2 µm 86 %

Innåndingsflyt voksne (20 l/m)

Blått 600 mg/min 3,5 µm 67 %

Rødt 450 mg/min 2,2 µm 89 %

Målt med Malvern MasterSizer X ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet Inhalasjonsvæske: 0,9 % NaCl (5 ml).

Leveres som standar-
dutstyr til 
PARI BOY Classic

Med riktig tilbehør kan PARI BOY Classic brukes av alle aldersgrupper og ved alle  
indikasjoner – se motsatt side.



Produkt Målgruppe//beskrivelse Varenr.

BABY maske inkl.  
BABY kne størrelse 0

til fortidlig fødte 41G0700

BABY maske inkl. BABY kne størrelse 1 til ca. 0–1 år 41G0701

BABY maske inkl. BABY kne størrelse 2 til ca. 1–3 år 41G0702

BABY maske inkl. BABY kne størrelse 3 til barn fra ca. 3 år 41G0703

Barnemaske soft Spiggy til barn fra ca. 4 år 41G0741

Voksenmaske soft til voksne 41G0740

Forbindelsesslange, lang for bedre bevegelsesfrihet 41B4587

PARI filter-/ventilsett hindrer at inhalert medikament pustes ut i 
omgivelsene

41G0500

PARI filterduk, pakke med 
30/100/1000

til PARI filter-/ventilsett 41B0522/41B0523/
41B0524

PARI PEP S system tidsbesparende kombinasjon av fysioterapi 
og inhalasjonsbehandling

18G4000

PARI LC avbryterknapp muliggjør intervallforstøving 22G1000

PARI GmbH 
Moosstraße 3
82319 Starnberg
TYSKLAND
e-post: info@pari.de
Tlf.: +49 (0) 8151 279 0
Faks: +49 (0) 8151 279 101
www.pari.com
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PARI BOY Classic – MED RETT TILBEHØR FOR EFFEKTIV 

INHALASJON FOR ALLE INDIKASJONER OG ALDERSGRUPPER:

Mediplast Innova AS, Tollbugata 115, 3041 Drammen  
Telefon 32 88 11 00, Mail: mediplast@mediplast.no

Kontakt:


