
InnoSpire Deluxe is een 
betrouwbaar en eenvoudig 
te gebruiken vernevelings-
compressorsysteem 
dat geschikt is voor de 
verneveling van de meeste 
aërosolmedicatie die 
wordt voorgeschreven 
voor de behandeling van 
ademhalingsaandoeningen.

InnoSpire Deluxe maakt deel uit van onze InnoSpire serie 
vernevelingscompressorsystemen waarmee patiënten 
op betrouwbare wijze hun geneesmiddelen toegediend 
krijgen.

InnoSpire Deluxe is geschikt voor professioneel gebruik 
en thuisgebruik en is ontworpen om langdurig gebruik 
in een klinische omgeving mogelijk te maken, evenals 
veelvuldig gebruik in een thuisomgeving.

Bewezen vernevelingstechnologie
In combinatie met de herbruikbare SideStream handset 
of de SideStream Plus handset levert de InnoSpire 
Deluxe uiterst doeltreffende aërosoltherapie met korte 
behandelingstijden.

Hoofdkenmerken
•	Gecombineerd met herbruikbare 

SideStream of SideStream Plus
•	Aandrijfflow	van	7	LPM
•	Geschikt voor continubedrijf
•	Grote integrale opslag
•	Handvat voor eenvoudig transport

Therapie waarop 
u kunt vertrouwen
InnoSpire Deluxe – vernevelingscompressorsysteem



Ga naar www.philips.com/innospire voor meer informatie

Betrouwbare 
toediening 
van aërosol- 
medicatie

Specificaties Product
Prestatiegegevens SideStream Plus Herbruikbare 

SideStream
MMAD 3,42	μm 2,93	μm
Fine-particle fraction 67% 76,3%
Behandelingsduur (2,5 ml vloeistof) 3,68 min 4,12 min
Productspecificaties InnoSpire Deluxe
Elektriciteitstoevoer 230 V/50 Hz, 1 A
Max.	druk	compressor 360 kPa (3,6 bar)
Gemiddelde	flowsnelheid 7	LPM	@	10	psig
Max.	flowsnelheid 9,8	LPM
Bescherming tegen 
thermische overbelasting

Thermische zekering; drempeltemperatuur 150 °C

Maat 38	x	17	x	11	cm
Gewicht 2,2 kg
Geluidsniveau 58 ± 3 dBA
Bedrijfstemperatuur/vochtigheid 10	°C	tot	40	°C/10%	tot	95%	niet-condenserend

Bestelinformatie Onderdeelnr.
Vernevelingscompressorsystemen - met SideStream Plus set
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker 1110057
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – VK-stekker 1110064
Vernevelingscompressorsystemen - met herbruikbare SideStream set
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker 1112278
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – VK-stekker 1112279
InnoSpire Deluxe – 220 V/60 Hz – VK-stekker 1110061
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker 1110058
InnoSpire Deluxe – 230 V/50 Hz – EU-stekker 1110065
Accessoires/vervangingsonderdelen
Herbruikbare SideStream Plus set 1092001
Jaarverpakking herbruikbare SideStream 2010A
Herbruikbare SideStream set met masker voor volwassenen 1223A
Herbruikbare SideStream set met masker voor kinderen 1224A
Herbruikbare SideStream set met mondstuk 1225A
Luchtinlaatfilters	(verpakking	van	4) 1113525

De herbruikbare SideStream 
en SideStream Plus zijn 
ontworpen om via een actief 
venturisysteem meer lucht op te 
zuigen, zodat het geneesmiddel 
snel kan worden toegediend en 
de behandelingstijd kort blijft.

De handstukken hebben 
een uniek diamond jet-
ontwerp waarmee slijtage 
ten gevolge van veelvuldig 
gebruik tot een minimum 
wordt beperkt en aërosolen 
van consistent hoogwaardige 
kwaliteit wordt toegediend.

Dankzij een venturi 
produceert SideStream een 
flowsnelheid van 16 l/min

Innovatief diamond jet-ontwerp zorgt voor 
aërosolen van een consistent hoge kwaliteit

Herbruikbare SideStream 

SideStream Plus 
Uitgerust met een klep met weinig weerstand 
zodat het geneesmiddel snel wordt 
toegediend en er weinig wordt verspild

Ons optionele filteraccessoire helpt ook 
voorkomen dat er onnodig veel medicatie 
in de omgevingslucht terechtkomt, in het 
bijzonder bij het vernevelen van antibiotica

Klep opent zich

Respironics	Respiratory	Drug	Delivery	(UK)	Ltd	
Chichester Business Park, City Fields Way 
Tangmere, Chichester P020 2FT 
Verenigd Koninkrijk

Klantenservice
www.philips.com/respironics

Philips Healthcare is onderdeel van Koninklijke Philips 

Philips Respironics België
+32	(0)2	525	72	52 
 
Philips Respironics Nederland
0	402	783	596
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