
Antystatyczna komora inhalacyjna 
z zastawką

Niezawodne podawanie aerozolu
Komora OptiChamber Diamond jest wykonana z materiału 

antystatycznego i została opracowana z myślą o zapewnieniu 

skuteczności terapii.

Połączenie komfortu i wydajności
Zastawki o niewielkim oporze otwierają się swobodnie, 

nawet przy niskich, pediatrycznych natężeniach przepływu, 

umożliwiając użytkownikowi łatwe oddychanie przez komorę. 

Odłączana maska twarzowa jest wyposażona w miękką, 

konturowaną poduszkę, która delikatnie spoczywa na twarzy.

OptiChamber

Diamond

Lepsza od 
wszystkich 
innych

Najważniejsze funkcje
• Zastawki o niewielkim oporze

•  Komora antystatyczna do jednorodnej 

terapii aerozolowej

• Elastyczny adapter pMDI

•  Odłączane maski twarzowe LiteTouch 

z technologią miękkiego uszczelnienia
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Stopniowany 
ustnik

Zastawka wydechowa 
o niewielkim oporze Elastyczny 

adapter pMDI

Maska twarzowa 
LiteTouch

Materiał 
antystatyczny

Spełnianie różnych 
potrzeb Państwa 
pacjentów
Komora OptiChamber Diamond została 
opracowana z myślą o Państwa pacjentach, 
zwłaszcza o następujących cechach:
• słabą koordynacją
  Materiał antystatyczny – na dłużej zawiesza aerozol 

co oznacza, że pacjenci mają więcej czasu na 

przyjęcie leku1.

• niskim natężeniem przepływu wdechowego
  Zastawki o niewielkim oporze pozwalają pacjentom 

łatwo oddychać przez komorę przy minimalnym 

oporze.

• aby użyć maski
  Wystarczy podłączyć maskę twarzową LiteTouch 

wyposażoną w technologię miękkiego uszczelnienia 

i wymagającą minimalnego ciśnienia do utrzymania 

prawidłowego uszczelnienia2.

• wymagających podawania leku przez inne osoby
  Zastawka wydechowa wizualnie potwierdza wydech, 

pomagając opiekunowi w liczeniu oddechów pacjenta 

i koordynowaniu aktywacji.

•  Odłączane maski LiteTouch są dopasowane 

do konturu twarzy, aby ograniczyć przecieki

•  Wysokoprzepływowy gwizdek, aby wspomóc 

prawidłową technikę oddychania

•  Stopniowany ustnik odpowiedni dla dzieci i dorosłych

•  Łatwy demontaż i czyszczenie w ciepłej wodzie 

i łagodnym detergencie w płynie

 

1. Mitchell, J., et al. “Electrostatics and Inhaled Medications: Influence on delivery 
via pressurized metered-dose inhalers and add-on devices,” Resp. Care. March 
2007,Vol 52 No 3.
2. Hsu,W., et al. (2011), „Evaluation of delivery efficiency from valved holding 
chambers with facemasks,” Resp. Drug. Deliv. Europe 2011, 2, pp 505-510.

Parametry techniczne produktu

Wymiary
Objętość 140 ml

Długość 14,2 cm

Ustnik  łączy się ze standardowymi
  złączami 22 mm

Materiały
Komora  Antystatyczne tworzywo
  sztuczne ABS

Maska LiteTouch  Poliwęglan (PC), silikon

Zastawki Silikon (niezawierający lateksu)

Czas eksploatacji Wymienić po upływie roku

Informacje na temat składania zamówień

Opis produktu Liczba Nr kat.
OptiChamber Diamond 1 1079820

OptiChamber Diamond  1 1079822
z małą maską

OptiChamber Diamond 1 1079825
ze średnią maską

OptiChamber Diamond 1 1079828
z dużą maską 

Mała maska LiteTouch 1 1083785

Średnia maska LiteTouch 1 1083784

Duża maska LiteTouch 1 1083783
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