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Nebulisatorer 
 
• Set för nebulisering med aerosolmask för barn och vuxen samt med munstycke 
• Nebulisatorn/läkemedelskoppen rymmer 6 ml och har markering för 1-6 ml 
• Nebulisatorn är effektiv i hela intervallet från vågrät till lodrät position (upp till 90°) 
• Residualvolym 0,1-0,2ml. Rekommenderat flöde 6-8 l/min 
• Knickningsfri, stjärnformad syrgasslang, 2,0 eller 2,1 m 
• Uppfyller standard: EN 5356-1:2015. EN 13544-1:2007 + A1:2009 
• Engångs 
• Osterila 

 
Nebulisator med aerosolmask 

Artikelnr. Beskrivning Avd./Trp.fp PVC-fri 

6014155 Barn, inklusive slang 2,1 m  50/50 

 

6014154 Vuxen, inklusive slang 2,1 m 50/50 

Material: Mask/Slang: PVC-fri - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP - T-stycke: PP 
Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium 
Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min 

 

 
Artikelnr. Beskrivning Avd./Trp.fp  

6014148 Barn, inklusive slang 2 m  50/50 

 

6014149 Vuxen, inklusive slang 2 m 50/50 

Material: Mask/Slang: PVC med mjukgörare DINP - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP 
T-stycke: PP - Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium 
Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min 

 

 
Nebuliseringsset 

Artikelnr. Beskrivning Avd./Trp.fp PVC-fri 

6014156 Vuxen och barn, med munstycke och 
reservoarslang 15 cm, inklusive oxygenslang.  
2,1 m  

50/50 

 
Material: Mask/Slang: PVC-fri - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP - T-stycke: PP 
Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium 
Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min 
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Artikelnr. Beskrivning Avd./Trp.fp  

6014150 Vuxen och barn, med munstycke och 
reservoarslang 15 cm, inklusive oxygenslang.  
2 m 

50/50 

 
Material: Mask/Slang: PVC med mjukgörare DINP - Flexslang: PE - Nebulisator: PS/PP 
T-stycke: PP - Resår (latexfritt): PE - Näsklämma: Aluminium 
Partikelstorlek (MMD) 2,1 µm vid 6 l / min 

 

 
Nebulisering / tillbehör 

Artikelnr. Beskrivning Avd./Trp.fp  

6014230 T-koppling, passar slang 22 mm YD 50/200 

 
Material: T-stycke: PP   

 
Artikelnr. Beskrivning Avd./Trp.fp  

6014151 Nebulisator/läkemedelskopp 50/50 

 
Material: Nebulisator: PS/PP  
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	Vi har även en mängd olika typer av syrgasprodukter, bland annat syrgasmasker, narkosmasker och näskanyler. Sortimentet tillgodoser vårdens hela behov av funktionell syrgasdistribution till patient. En stor del av sortimentet är tillgängligt PVC-fritt.
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