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Astman hoito

Philips Respironics
Maailman johtavana uni- ja hengityshoitotuotteiden toimittajana 
haluamme tarjota ratkaisuja, jotka auttavat parantamaan potilaita, 
käytäntöjä ja yritysten liiketoimintaa. Innovaatiomme syntyvät 
perehtymällä asiakkaiden tarpeisin.

Meillä on yli 30 vuoden kokemus astman, keuh koah tau-
mata udin, kystisen fibroosin ja muiden hengityssairauksien 
hoitoon tarkoitetuista aerosoliratkaisuista, ja kor ke a-
la at ui set aerosolilaitteemme tukevat potilaiden hoitoa 
tehokkaasti. 
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Venttiileillä varustetun 
tilajatkeen kanssa

Ilman venttiileillä varustettua 
tilajatketta

Venttiileillä 
varustettu 
tilajatke
Tehostaa lääkkeen annostelua keuhkoihin2 

Kompressori
sumutin
Luotettavaa tekniikkaa 

InnoSpire
kompressorisumuttimet 
– varustettu maineikkaalla 
sumutintekniikalla, 
joka takaa yleisimpien 
potilaille määrättävien 
aerosolilääkkeiden nopean 
ja tehokkaan annostelun.

PersonalBest – keuhkojen 
toiminnan tarkkaan seuran-
taan. Astmahoitosuunnitelman 
mukaisesti käytettynä 
helpottaa astman hallintaa.

Käytettäessä pelkkää 
sumutinta lääke päätyy usein 
suuhun, nieluun ja vatsaan. 
OptiChamber Diamond auttaa 
toimittamaan suuremman osan 
lääkkeestä keuhkoihin, jolloin 
hoito tehostuu.2  

InnoSpire Mini – tyylikäs, 
kevyt ja kompakti 
matkasumutinjärjestelmä, 
jonka avulla saat miellyttävää 
aerosolihoitoa myös matkalla.

Kolmialueinen liikenne-
valojärjest elmä helpottaa ja 
nopeuttaa huippuvirtaus- 
lukemien tulkintaa.

Huippuvirtaus
mittari
Auttaa astman seurannassa1  

OptiChamber Diamond3 
– auttaa maksimoimaan 
sisäänhengitettävän 
astmalääkkeen annostelun 
keuhkoihin, joissa lääke 
vaikuttaa. Antistaattisen 
kammion ansiosta 
potilaalla on aikaa 
hengittää lääke sisään.

Vauvat ja pienet lapset voivat 
saada sumutinlääkkeensä 
maskin avulla. LiteTouch-
kasvomaskin pehmeä, 
muotoiltu pehmuste 
asettuu hellästi kasvoille. 
Sen tiivistäminen edellyttää 
vain vähän painetta, mikä 
helpottaa optimaalisen 
aerosoliannoksen antamista.

Helppokäyttöisen toiminnot 
PersonalBest on helppo-
käyttöinen ja kätevä säilyttää. 
Ulos taitettavan kahvan 
ansiosta käsi pysyy poissa 
ilmavirran tieltä, jolloin 
mittaustekniikka paranee 
ja tulokset ovat tarkkoja. 
Laitteeseen kuuluu myös 
suojakotelo. 

InnoSpire Elegance 
– tehokkaan kompressorin ja 
kompaktin muodon ansiosta 
saat aina korkealaatuista 
aerosolihoitoa. InnoSpire-
valikoimaan kuuluu myös 
InnoSpire Deluxe, joka antaa 
erittäin tehokasta ja nopeaa 
aerosolihoitoa. 

Sami the Seal 
– lapsiystävällinen muotoilu 
helpottaa hoitoa. Hoito 
kestää vain kuusi minuuttia. 
Sisältää lasten Tucker the 
Turtle -maskin.

Voit ostaa tuotteitamme verkkokaupasta: 

www.philipsshop.fi
Katso myös astma sivut:

www.philips.fi/astmaIrrotettavat maskit

Luotettavaksi todettua 
verkkokangastekniikkaa 
Aeroneb Go – nopea, 
tehokas ja helppokäyttöinen 
sumutin, joka tarjoaa 
hiljaisen, kevyen ja 
kannettavan aerosol-
ihoitoratkaisun. 

http://www.philips-shop.fi

