
INHALÁTORY 
OMRON
ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO PACIENTA

K čeMu sLOuží INHALÁTOR?

VÝHODY INHALAčNí LÉčBY

DŮLežITÉ FAKTORY OVLIVŇuJíCí VÝKON INHALÁTORŮ

Inhalátory jsou zařízení, která přeměňují tekuté léčivo na  
aerosol. Vdechovat aerosol je možné prostřednictvím 
masky nebo náustku. 
Značka Omron nabízí široké spektrum klinicky  
testovaných inhalátorů, které svým použitím vyhovují 
odlišným potřebám pacientů.

Inhalační léčba respiračních onemocnění efektivně 
aplikuje léky přímo do dýchacích cest a tím minimalizuje 
vedlejší účinky léčiva. 
Jednou z hlavních výhod inhalační léčby je její  
jednoduchost. Stačí pouze přirozeně dýchat a tím  
inhalovat léčivo, které je možno dle instrukcí lékaře  
i kombinovat. 

MMAD (Median Mass Aerodynamic Diameter):
střední velikost částic mlžiny – je určující pro ukládání 
léčiva v různých částech dýchacích cest.
Nebulizační výkon – množství přeměněné léčivé  
tekutiny na aerosol v ml/min. Dle toho lze odhadnout 
délku procesu inhalace.

Obchodní zastoupení OMRON pro čR:

info@celimed.cz, infotel.: +420 475 211 113
www.celimed.cz

LÉčBA DÝCHACíCH CesT

KDO BuDe INHALÁTOR užíVAT?

Velikost částic aerosolu vytvořeného inhalátorem není jednotná, ale jedná se  
o částice různých velikostí. Velikost částice určuje, kde přesně v dýchacích cestách 
bude mít léčebný efekt.

Při rozhodování o nákupu inhalátoru je nutné se zamyslet, kdo bude inhalátor 
primárně používat.  
 Nemluvňata a malé děti vyžadují nižší nebulizační výkon než dospělí.
  Dětem, které často trpí ucpaným nosem, může být přínosný  

inhalátor s nosním nástavcem. 
  U masky je důležité vybrat správnou velikost, aby  

na obličeji správně seděla.
  Pro pacienty, kteří potřebují inhalační léčbu  

i mimo domov je vhodný přenosný inhalátor.

Horní cesty dýchací +7,5 μm
Rýma, sinusitida, zánět nosohltanu,  
zánět mandlí, zánět hrtanu, běžné nachlazení.

Střední cesty dýchací 4,5–7,5 μm
Zánět průdušnice a zánět průdušnice  
a průdušek.

Dolní cesty dýchací 2–4,5 μm
Astma, chronická obstrukční plicní nemoc, 
bronchitida, bronchiolitida, bronchiektázie, 
bronchopneumonie.
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INHALÁTOR

POPIs

VÝHODY  
PRODuKTu

NeBuLIZAčNí 
VÝKON

užIVATeL

INDIKACe

KDe POužíT
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VeLIKOsT čÁsTIC

Přenosný inhalátor 
do kapsy

2v1 inhalátor  
s nosním nástavcem

Inhalátor  
pro časté použití

unikátní inhalátor s možnosti volby zacílení  
léčby na horní/střední nebo dolní cesty dýchací

Inhalátor pro  
nemluvňata a děti*

Lehký a tichý  
inhalátor

 Tichý
  Přenosný, kapesní 

velikost, na baterie 
  Efektivní zacílení léčiva
  Inhalace je možná 

v jakékoli poloze

  Zmírňuje příznaky  
ucpaného nosu
  Snižuje riziko infekce 
   Léčba horních a dolních 

cest dýchacích
  Hygienické, plně  

omyvatelné doplňky

 Vysoce výkonný
   Rychlá nebulizace 
   Pro časté a intenzivní  

používání

 Kompletní léčba
   Výkonná nebulizace 
   Rychlá nebulizace
    Pro časté a intenzivní
 používání

 Efektivní léčba
   Malý a tichý
   * C801 bílý – bez  

postaviček, vhodný  
pro celou rodinu rodinu

 Tichý
   Lehký a malý

DOsPĚLÝ, DíTĚ, NeMLuVNĚ DOsPĚLÝ, DíTĚ, NeMLuVNĚ DOsPĚLÝ, DíTĚ DOsPĚLÝ, DíTĚ DíTĚ, NeMLuVNĚ DOsPĚLÝ, DíTĚ

DOLNí CesTY DÝCHACí HORNí CesTY  
DÝCHACí

HORNí CesTY  
DÝCHACí

DOLNí CesTY 
DÝCHACí

sTŘeDNí CesTY 
DÝCHACí

DOLNí CesTY 
DÝCHACí DOLNí CesTY DÝCHACí DOLNí CesTY DÝCHACí DOLNí CesTY DÝCHACí

Astma, 
bronchitida, 

bronchiolitida, 
chronická obstrukční 

plicní nemoc

Ucpaný nos, 
rýma, 

alergická rýma, 
zánět hrtanu 

Astma,  
bronchitida,  

bronchiolitida,  
chronická obstrukční plicní 

nemoc

Astma, 
bronchitida, 

bronchiolitida, 
chronická obstrukční 

plicní nemoc

Astma, 
bronchitida, 

bronchiolitida, 
chronická obstrukční 

plicní nemoc

Astma, 
bronchitida,  

bronchiolitida,  
chronická obstrukč-

ní plicní nemoc

Ucpaný noc, 
rýma,  

alergická rýma, 
zánět hrtanu 

Ucpaný noc, 
rýma,  

alergická rýma, 
zánět hrtanu 

Astma, 
bronchitida, 

bronchiolitida, 
chronická obstr. 

plicní nemoc

Přenosný

4,5 µm 9 µm 4 µm 3 µm 10 µm 5 µm 3 µm 3 µm 3 µm

>0,25 ml/min 0,4 ml/min 0,2 ml/min 0,5 ml/min 0,7 ml/min 0,5 ml/min 0,3 ml/min 0,3 ml/min 0,3 ml/min

Domácí použití Domácí použití Domácí použití Domácí použití Domácí použití

www.inhalator.cz


