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www.eFlowrapid.info

eFlow®rapid

med eBase® Controller

Halvt utladet batteri.
 
	 	Sørg for å ha nye batterier klare, 

eller koble til adapteren.
 

Tilkoblingen til kontrollenheten 
eller forstøveren er brutt.

	Kontroller ledningstilkoblingene

Det er ikke fylt på medikament.
 
	 Fyll på medikament.

eBase® Controller kan brukes både sammen med eFlow®rapid 
forstøvere og legemiddelspesifikke forstøvere, f. eks. Tolero® 
for Vantobra®.

eFlow®rapid forstøver og eFlow®rapid aerosolgenereringsdel er 
kompatible både med eBase®  Controller (blå kontrollenhet med 
skjerm) og med den turkisfargede kontrollenheten.

Skjermen gir informasjon

eFlow®rapid med eBase® 
Controller kan mye mer.
Skjermvisningen gir infor-
masjon under inhalasjonen.

  
PARI Pharma GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY 
E-Mail: info@pari.de, Tel. +49 (0) 8151 279 0, www.pari.com

Bestillingsnr.: 178G1005

eFlow®rapid  forstøver  
(inkl. aerosolgenereringsdel)
Bestillingsnr.: 678G8222

eFlow®rapid, aerosolgenereringsdel 
Bestillingsnr.: 678B2620

GODT Å VITE

EKSEMPLER PÅ

SKJERMINFORMASJON

VIS FUNKSJON

0123

Forhandler: 

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



●	 Kort inhalasjonstid gir bedre livskvalitet.

●	  Lydløs drift for diskret bruk.

●	 Lett, liten, med nett- eller batteridrift betyr mer bevegelsesfrihet.

●	 Enkel å rengjøre og desinfisere, og gir dermed høy
 hygienesikkerhet.

●	 Skjermen gir informasjon under inhalasjonen.

eFlow®rapid

nebuliser system

HYGIENETIPS TIL

RENGJØRING

FUNKSJONSTEST AV 

AEROSOLGENERERINGSDE

eFlow®rapid gir en rask og
effektiv inhalasjon og gjør
behandlingen vesentlig
enklere.2,3

Følg bruksanvisningen nøye!Moderne inhalasjonsbehandling, dobbelt så rask1! Mål forstøvertiden for 2,5 ml isotonisk  
saltoppløsning (NaCl 0,9 %).

Rengjøre
Demonter forstøveren. Rengjøres  
i varmt vann fra springen og  
oppvaskmiddel umiddelbart  
etter hver inhalasjon.

Desinfisere
Desinfiser forstøverdelene og  
aerosolgenereringsdelen  
ca. 6 minutter minst 1 gang  
daglig i autoklav, eller kok delene 
5 minutter i destillert vann.
 

 
Tørke
Pass på at delene blir  
helt tørre.

Oppbevaring
Oppbevares på et rent  
og tørt sted.
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4 minutter

5 minutter

1. Hvis forstøvertiden er lenger  
enn 4 minutter, må aerosolgenere-
ringsdelen rengjøres med easycare . 
 

2. Hvis forstøvertiden er lenger  
enn 5 minutter etter rengjøring 
med easycare, må aerosolgenere-
ringsdelen byttes ut.

KOMPONENTENE

Forhåndsmonterte 
forstøverdeler*

deksel

pakning

eBase Controller

På- og av-knapp

Inngang forstøverkabel

Medikamentbeholder* 

aerosolgenereringsdel

entil forstøverkammer* 

Inspirasjonsv

Munnstykke

*Forstøverkammeret og 
medikamentbeholderen er 
forhåndsmontert og kan ikke 
demonteres.


