
ــیار  ــاى بس ــا ویژگى ه ــزر                         ب نبوالی
مناســب بــراى ارائــه درمــان کامــل بیمــاران 
ــى  ــى اصل ــت. ویژگ ــده  اس ــاخته ش ــى و س طراح
ــرد  ــا عملک ــا دوام و ب ــور ب ــتگاه، کمپرس ــن دس ای
ــراى رســاندن دارو  خروجــى مناســب اســت کــه ب
بــه میــزان بــاال بــراى بیمارانــى کــه نیــاز بــه 
دارنــد، ســاخته شــده  بیشــتر  داروى  دریافــت 

است.
استفاده از کیت منحصر بفرد قابل تفکیک

داراى کمپرسور با دوام با عملکرد خروجى باال
رساندن میزان مناسب دارو در راه هاى هواى کوچکتر

High Output Compressor Nebulizer for use in 
hospitals and clinics

900

ــى  ــکالت تنفس ــان مش ــراى درم ــورى ب ــزر کمپرس نبوالی
و  از عوامــل حساســیت زاى موجــود در هــوا  حاصــل 

آلودگى هاى محیطى با قیمت بسیار مناسب . 

Micro Air Basic بــراى تســهیل رســاندن دارو بــه بیمــار 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــیار مق ــتگاهى بس ــده و دس ــى ش طراح
ــى طراحــى را  ــزه بین الملل ــد جای ــدو تولی ــه در ب اســت ک

دریافت کرده است .

V.V.T مجهز به فن آورى
کوچک ترین و سبک ترین نبوالیزر کمپرسورى امرن

نبوالیزر غیر تخصصى ، مناسب جهت استفاده در منزل
بى صدا و قابل تفکیک ( نظافت آسان)

درمان روزانه بیمارى هاى مرتبط با اختالالت تنفسى
قیمت مناسب
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ــاال  ــدرت ب ــا ق ــزر ب ــرفته ترین نبوالی ــرن، پیش ــزر ام ــش نبوالی م
بــراى ریــز کــردن دارو اســت کــه در درمــان بیمارى هــاى تنفســى 
از ســرفه ى ســاده تــا آســم کاربــرد دارد. دسترســى آســان در هــر 
ــرایطى  ــر ش ــه در ه ــد ک ــکان را مى ده ــن ام ــما ای ــه ش ــکان ب م

بتوانید از آن استفاده کنید.
طراحــى منحصــر بــه فــرد امــکان  Micro Air U100 اســتفاده در هــر موقعیتى را 
ــى  ــراى حت ــن کار را ب ــیده اید، ای ــه دراز کش ــى ک ــى در حال ــد. حت ــم مى کن فراه
ــث  ــرد مــش باع ــه ف ــن آورى منحصــر ب ــد. ف ــر مى کن ــر راحت ت ــودکان کوچکت ک
مى شــود تــا ایــن نبوالیــزر، کارآمدتــر و راحت تــر نســبت بــه نبوالیزر هــاى 

مرسوم استفاده شود.
کوچکترین مش نبوالیزر

ریز کردن دارو تا 4/5 
رساندن دارو به طور موثر به ریه ها

عملکرد کامل در 360 درجه
بى صداداراى کمپرسور با دوام با عملکرد خروجى باال
رساندن میزان مناسب دارو در راه هاى هواى کوچکتر

نســل جدیــد نبوالیــزر کمپرســورى مــدل A3 قــادر به 
مختلــف  اندازه هــاى  در  داروهــا  نبوالیزکــردن 
ــژه  و  ــاى، نای ــرف دارو (ن ــل مص ــا مح ــب ب متناس

کیسه هوایى) مى باشد.
ایــن نبوالیــزر داراى امــکان منحصــر بــه فــردى اســت 
ــدف  ــان ه ــاى درم ــب راه ه ــر حس ــد ب ــه مى توان ک
کــه ممکــن اســت، راه هوایــى باالیــى یــا  میانــى  و 
یــا پایینــى باشــد  انــدازه ذرات آئروســل مطلــوب را 

انتخاب کند.
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