
 

 

 
 

OptiChamber Diamond 

 

Антистатичен аерочембър с клапа 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аерочеймбър „всички за един” 

В болницата или у дома, неговият уникален 

дизайн, стъпаловиден мундщук и подвижна 

маска правят OptiChamber Diamond 

подходящ за пациенти от всички възрасти.  

 

Аерочембър, който се вписва в живота на 

Вашите пациенти OptiChambe  Diamоnd е по-

малък от конвенционалните VHC и е 

проектиран за удобство на пациента. 

Неговият стъпаловиден мундщук улеснява 

прехода от педиатричната маска към 

мундщук, а плоското дъно дава стабилност, 

когато аерочеймбъра не се използва. 

 Основни характеристики 

• Интуитивен, ергономичен дизайн 

• Експираторна клапа с ниско 

съпротивление 

• Гъвкав pMDI адаптер 

• Разглобяема маска LiteTouch, 

изработена по технология с меко 

уплътняване 

 

 

 

 

Аерочембърът на Philips Respironics OptiChamber Diamond и маската LiteTouch са проектирани 

максимално да подмагат подаването на MDI лекарството към белите дробове. Антистатичната камера 

хомогенизира аерозола, давайки повече време на пациента да вдиша лекарството си. Маската, 

благодарение на мекото си уплътнение прилепва леко към лицето. Тя изисква минимално налягане, 

за да остане плътно прилепнала като помага за приемането на оптимална доза. 

 

 

 

 



 

 

Нов, малък и антистатичен 
 

 
 

Основни предимства 

• Инспираторната и експираторната клапи с 

ниско съпротивление се отварят свободно 

дори и при използване от деца, с ниско 

налягане и поток. 

• Клапата се вижда изключително ясно, това 

помага за проследяване на броя вдишвания и 

задържането на дъха 

• Уникалният стъпаловиден дизайн на 

мундщука улеснява прехода от педиатрична 

маска към мундщук и позволява поставянето 

на 22mm съединител 

• Мунщукът и адаптерът са разглобяеми, за 

лесно почистване 

• Прозрачната, антистатична камера осигурява 

последователна аерозолна терапия и е готова 

за употреба веднага след изваждане 

• Адаптерът сигурно държи на място pMDI 

инхалера 

• Вградена свирка за висок поток улеснява 

обучението на пациента на правилна техника 

на дишане  

Основни предимства 

• Технологията с меко уплътняване, 

проектирана за плътно прилепване към 

лицето, намалява загубите с минимално 

приложена сила 

• По-удобни и по-малко зависими  от техниката 

• Прозрачна, твърда структура осигурява лесно 

приложение и свободен изглед към лицето на 

пациента по време на терапия 

• Разглобяеми маски в три размера 

 

 

Спецификация 

Обем 140ml 

Дължина 5.6” (14.224cm) 

Мундщук работи с 22mm стандартни 

съединители 

Камера от пластмаса 

Маска LiteTouch от поликарбонатен (PC) силикон 

Клапи  от силикон 

Поддръжка може лесно да се разглобява за 

ръчно миене с топла вода и 

течен почистващ препарат 

 
ЕЛПАК 
гр. Варна, ул. Иван Богоров 12 
тел.: 052-602360 / факс: 052-699060 
e-mail: elpak@elpak.bg 
 
гр.София 
ул. Владайска 99-101 
тел.: 02-9532767 / факс: 02-9532742 
 
гр.Пловдив 
бул. Никола Вапцаров 209, вх.108 
тел.: 032-675307 / факс: 032-675302 
 
гр.Стара Загора 
ул. Граф Игнатиев 34 
тел.: 042-661158 / факс: 032-660258 

гр.Бургас 
ул. Перущица 53 
тел.: 056-803510 / факс: 056-803511 
 
гр.Плевен 
ул. Яне Сандански2 
тел.: 064-800649 / факс: 064-800659 
 
гр.Русе 
ул. Николаевска 66, офис 405 
тел./факс: 052-826601 

 


