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Νεφελοποιητές

    ΝΕΦΕΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑΝεφελοποιητής Porta-Neb®Η συσκευή PORTA-NEB®  δεν είναι υπερήχων, λειτουργεί με πίεση compressor και περιλαμβάνει φιαλίδιο εξαέρωσης φαρμάκων (νεφελοποιητής) SIDESTREAM®  ή VENTSTREAM ®  (κατ' επιλογή) πολλαπλών χρήσεων επιστόμιο, μάσκα παιδική, μάσκα ενηλίκων, τέσσερα αντιμικροβιακά φίλτρα αέρος, πλαστικό σωλήνα σύνδεσης με κομπρέσσορα.ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣΟξύ σοβαρό άσθμα, χρόνιο άσθμα, χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχιεκτασίες, εμφύσημα, κυστική ίνωση, πνευμονία, ρινίτιδα, λαρυγγίτιδα.ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΟ SIDESTREAM ®  νεφελοποιεί βρογχοδιασταλτικά, αντιφλεγμονώδη, βλεννολυτικά, pulmozime, αδρεναλίνη. Ο SIDESTREAM®  λειτουργεί με το σύστημα ventouri (αρνητική πίεση που ενεργοποιείται εσωτερικά στον SIDESTREAM®  παίρνοντας ατμοσφαιρικό αέρα και αυξάνοντας έτσι την απόδοση του αεροζόλ), 6 λίτρα εισερχόμενου αέρα ενεργοποιούνται συνολικά σε 16 λίτρα εξερχόμενου αέρα. Ο VENTSTREAM®  νεφελοποιεί αντιβιοτικά, κορτικοειδή, και βρογχοδιασταλτικά. Ο VENTSTREAM®  λειτουργεί με ενεργό σύστημα ventouri το οποίο δεν επιτρέπει την απώλεια φαρμάκου κατά την εκπνοή. Η βαλβίδα επιτρέπει την είσοδο φαρμάκου κατά την εισπνοή μόνο. Η χορήγηση εισπνεόμενων αντιβιοτικών φαρμάκων συνιστάται με τον VENTSTREAM® ο οποίος διαθέτει "κλειστό κύκλωμα" νεφελοποίησης. Αυτό σημαίνει προσαρμογή υποδοχής φίλτρου αντιβιοτικών για να αποφευχθεί η απόρροια φαρμάκου στην ατμόσφαιρα.      ΧΡΟΝΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣΟ χρόνος νεφελοποίησης με τον SIDESTREAM®  είναι 4 λεπτά για μία θεραπεία 2,5 ml. Αυτή τη στιγμή ο SIDESTREAM®  είναι ο ταχύτερος νεφελοποιητής. Ο χρόνος νεφελοποίησης με τον VENTSTREAM®  εξαρτάται από το σχήμα αναπνοής του κάθε μεμονωμένου ασθενούς.ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝΤο 80% των σταγονιδίων είναι 3,4 μικρά. (1 μικρό είναι ένα χιλιοστό του εκατομμυριοστόμετρου).ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣΧάρη στον πολύ χαμηλό υπολειπόμενο όγκο που είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των νεφελοποιητών SIDESTREAM®  & VENTSTREAM ®  μπορούμε να νεφελοποιήσουμε ποσότητα φαρμάκου 2,5 ml, αποφεύγοντας κατ' αυτό τον τρόπο τη χρήση φυσιολογικού ορού (όταν δεν είναι επιθυμητό) .ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΟ SIDESTREAM ®  & ο VENTSTREAM ®  δύνανται να προσαρμοστούν στον αεροσυμπιεστή PORTA-NEB®  κατάλληλος για νοσοκομειακή συνεχή χρήση πολλών ωρών, διότι διαθέτει εσωτερικό σύστημα ψύξης. Ο PORTA- NEB®  έχει αντιμικροβιακά φίλτρα (τέσσερα), χώρο αποθήκευσης όλων των εξαρτημάτων, σημείο στήριξης του νεφελοποιητή SIDESTREAM®  ή VENTSTREAM ® . Είναι λιγότερο θορυβώδης, συνοδεύεται από εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Ο PORTA-NEB®  είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.              
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    -  ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

    -  ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ

    -  rhDNASE

Προτείνεται να αποφεύγεται η χορήγηση τους με νεφελοποιητή υπερήχων

  
    

VENTSTREAM ®
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    -  ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

Προτείνεται να αποφεύγεται η χορήγηση τους με νεφελοποιητή υπερήχων
    -  ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
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