
PRIPRAVLJEN NA UPORABO V LE NEKAJ KORAKIH
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1.

Namestite pokrov mrežice

2.

Nalijte zdravilo3.

Namestite vmesnik za 
uporabo z masko ali ustnikom

Inhalirajte

Zaprite posodico5.

4.

NAPREDNO
ŽIVLJENJE

MicroAIR U100
Prenosni inhalator.Učinkovito zdravljenje kadar 
in koderkoli ga potrebujete.

BREZ 
KOMPROMISOV

Inhalacija v VSEH 
POLOŽAJIH 

Praktično
NESLIŠEN

Majhen in 
PRENOSLJIV

2.

3.

5.



Prenosljiv, žepne velikosti in 
deluje na baterije (2xAA)

Tiho in diskretno delovanje s 
pritiskom zgolj na en gumb

Učinkovit transport zdravila v 
pljuča

360° delovanje. Inhalirate 
lahko v kateremkoli položaju

MicroAIR U100 uporablja unikatno tehnologijo mrežice, zaradi 
česar je bolj učinkovit1

  in bolj udoben za uporabo kot običajni 
inhalatorji.

ITI NA POT ALI NE? UNIKATNA TEHNOLOGIJA MREŽICE

TEHNOLOGIJA MREŽICE
Mrežica je majhna kovinska ploščica 
s 6000 mikroskopskimi luknjicami.

Tekoče zdravilo gre skozi mrežico z 
zelo visoko hitrostjo, kar privede do 
vidne meglice majhnih aerosolnih 
kapljic, ki jih je povsem enostavno 
inhalirati.

BOLJ UČINKOVIT
OMRON MicroAIR U100 je bolj učinkovit kot običajni 
inhalatorji zaradi večje količine aerosola1. Učinkovito 
pomaga pri zdravljenju mnjogih dihalnih obolenj, od 
navadnega kašlja do astme.

NESLIŠEN
Tehnologija mrežice omogoča praktično neslišno 
inhalacijo, v nasprotju z običajnimi kompersorskimi 
inhalatorji. U100 lahko uporabljate diskretno, ne da bi 
pri tem motili druge. 

360° DELOVANJE
Unikatno oblikovanje MicroAIR U100 omogoča 
uporabo v kateremkoli položaju. Tudi med ležanjem v 
postelji, kar je še posebej ugodno za majhne otroke.

1. V primerjavi z večino inhalatorjev  

OMRON MicroAIR U100

360˚

Respiratorna obolenja in druga zdravstvena stanja dihalnih poti terjajo 
pogosto zdravljenje za hitro okrevanje. Običajni inhalatorji so zelo 
učinkoviti, vendar so tudi veliki in glasni. Niso torej primerni za dneve, 
ko ste načrtovali izlet ali sprehod v naravi!

OMRON dela v smeri omogočanja 
ljudem, da živijo življenje, kot si ga 
želijo in minimizirati vpliv more-
bitnih zdravstvenih obolenj. Na 
podlagi tega je OMRON razvil 
MicroAIR U100 prenosni inhalator. 
Sedaj se lahko zdravite kjerkoli in 
kadarkoli potrebujete.




