Information färgkoder
I sortiment, enligt tidigare upphandlingsavtal. Förskrivs i första hand. Hyrs ut till lägre pris än produkt enligt nuvarande avtal. Kan levereras om lagersaldo finns
I sortiment, enligt nuvarande upphandlingsavtal.

040306 Inhalatorer
Avtal gällande tom 2018-11-30
Sesamnr

36577
35537

Benämning
STATIONÄRA INHALATORER

Sortimentsöversikten uppdaterades 2018-02-15 För mer information vg se webSESAM
Leverantör
Lev. artnr
Kommentar

Inhalator Omron CompAir inkl nebuliseringsset med munstycke, luftslang, luftfilter,
väska, vuxen och barnmask
Inhalator Pari Boy mobile S inkl nätadapter, 12V DC-kabel, nebuliseringsset och väska

SunMed AB

NE-C28

Mediplast

047G1000

61137

Inhalator kpl PARI BOY SX inkl nätkabel, nebuliseringsset med avbrottsfunktion och 2
olika insatsrör

Mediplast

085G3001

68878

Inhalator kpl PARI TurboBOY SX inkl nätkabel, nebuliseringsset

Mediplast

85G3320

20724

Inhalator Albatross inkl nätkabel, nebuliseringsset

Aiolos Medical
AB

14000

68766

Inhalationssystem InnoSpire Deluxe med Sidestream Plus inkl nätkabel, nebuliseringsset,
munstycke, vuxen och barnmask, slang, 4 st filter

Dolema AB

1110057

68872
68893

68873

68957

Stationär nebuliseringsapparat till både barn och vuxna för inhalation av läkemedel
Det portabla alternativet. Uppladdningsbart Li-lon batteri med 50 min. driftstid. Kan även drivas från elnätet eller
bilens/båtens eluttag.
PARI BOY SX för personer över 4 år och där man har specifika krav. PARI LC SPRINT nebulisatorn ger en effektiv
inhalation och en kort inhalationstid – under 5 min. för 2,5 ml vätska (med blått insatsrör). Med det röda insatsröret
kan man få ännu finare droppar till de perifera luftvägarna.
PARI BOY SX för personer över 4 år och där man har specifika krav.
Aiolos Albatross är en kraftfull kompressordriven inhalationsutrustning. Utrustningen kan användas med samtliga,
på marknaden, förekommande inhalationslösningar och suspensioner som är lämpliga för inhalation.

Inhalator Aerogen Pro-X Styrenhet kit inkl nätadapter, styrenhet, universalfäste för
Dolema AB
AG-PX1000-IN Engångs nebuliseringsdelar Aero Solo beställs separat. Kan användas med flergångsdelar.
stolpe/säng, monteringsadapter (För kontinuerlig resp. 30 minuters drift)
Nebulisatorsystem Aerogen Pro Svensk inkl nätadapter, styrenhet för 15 resp 30 min
Dolema AB
drift), universalfäste för stolpe/säng, monteringsadapter, nebuliseringskammare med
AG-AP6000-SW Flergångsvariant Nebulisator för respiratorkretsen komplett
påfyllnadslock, T-stycke vuxen
Aerogen® Pro Styrenhets Kit. Innehåller: Aeroneb® Pro styrenhet, Universalfäste för
Dolema AB
stolpe/säng, Monteringsadapter, Nätadapter, Svensk bruksanvisning (För 15 resp. 30 min.
AG-AP1500 Engångs nebuliseringsdelar beställs separat. Kan användas med flergångsdelar.
drift).
Inhalator Voyage med Rinowash inkl sinusnebulisatorn Rinowash för behandling av de
Aiolos Medical
övre luftvägarna samt nebulisatorn Mefar2000 för de nedre luftvägarna, 1 slang, 1
403152-RIN
AB
munstycke, mask för vuxen och barn
Voyage är ett stationär inhalationshjälpmedel (nebuliseringsutrustning) som kan användas av såväl barn som vuxna.
PORTABLA INHALATORER (med batteridrift)

57444

Inhalator eFlow rapid med eBase kontrollenhet inkl strömenhet, nätkabel,
nebulisaeringsset, anslutningssladd, easycare rengöringsverktyg, 4 alkaliska batterier och
väska

Mediplast

178G1005x

65399

Inhalator Velox komplett med rengöringsset, nätadapter i förvaringväska.

Mediplast

055G1001

68956

Inhalator MicroMesh HL100 inkl nätadapter, nebuliseringsset, munstycke, vuxen och
barnmask, väska, 2 st alkaliska batterier

Aiolos Medical
AB

84100-NÄT

eFlow rapid är speciellt utvecklad för patienter med cystisk fibros och andra svåra andningsrelaterade sjukdomar.
Kort behandlingstid. Tyst gång. Kan köras på elnätet eller med batterier. Batteridrift 90 minuter. Väger 300 g inkl.
batteri. Kontrollenheten eBase ger feedback under inhalationen. Mesh-teknik
VELOX är en mycket lätt och snabb nebulisator med en batteritid på 4 timmar och normal inhalationstid på 3-4
minuter. Vikt 110 g (exkl. batteri). Drivs av antingen batterier eller nätanslutning i väggen.
MicroMesh HL100 är en liten och behändig portabel inhalationsutrustning som bygger på s k mesh-teknik.

