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Lietošanas instrukcija
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JAUNA TEHNOLOĢIJA AEROSOLA IZVEIDĒ

LD-207U ir inhalators, kas izmanto jaunāko aerosola iegūšanas tehnoloģiju MESH: 
izmantojot tīklainu membrānu un zemas frekvence ultraskaņas veidotāju .
Salīdzinājumā ar citiem ultraskaņas inhalatoriem, MESH tehnoloģijas izmantošanai ir 
vairākas priekšrocības:
• Kompakts ierīces izmērs;
• Var izmantot plašu medikamentu klāstu, tai skaitā hormonus, antibiotikas, antiseptiķus un

minerāl ūdeni;
• Inhalācijas šķīduma reziduālais atlikums ir samazināts praktiski līdz nullei, kas ļauj ietaupīt

līdzekļus dārgu medikamentu lietošanas gadījumā;
• Ierīce var darboties gan no elektrības kontaktligzdas, gan izmantojot 2 baterijas vai

akumulatoru;
• Iekārta darbojas ļoti klusi un inhalācijas terapiju var veikt pat guļošiem bērniem;

• Inhalācijas laikā Jūs varat pacelt ierīci 45° no vertikālās ass.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Ultraskaņas inhalators LD ir izveidots, lai ārstētu un novērstu trahejas, bronhu, plaušu un 
citas respiratorās saslimšanas ar aerosolu, kas veidots no ūdens un medikamentiem, 
slimnīcās un mājās.
Lietošanas instrukcija ir paredzēta lietotāja, lai veiktu drošas un efektīvas darbības ar 
ultraskaņas inhalatoru LD.
Ierīci ir jālieto saskaņā ar noteikumiem, kas ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā un 
nedrīkst lietot citiem mērķiem, kas nav aprakstīti šajā instrukcijā. Ir svarīgi izlasīt un saprast 
visu lietošanas instrukciju.
Funkcionāli ierīce sastāv no kameras ar ultraskaņas aerosola veidotāju, ar tīklainu 
membrānu un galveno ierīci, kas satur bateriju nodalījumu. Ieslēgšanas un izslēgšanas 
taustiņi un LED indikatori atrodas uz ierīces korpusa.
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№ 
NUMURS 
SHĒMĀ NOSAUKUMS APRAKSTS

1 Inhalācijas 
kamera

Noņemama kamera ar tīklaino membrānu, lai veidotu 
aerosolveida inhalācijas šķīdumu LD-N060 .
Expendable material.

1a Nodalījums 
medikamentiem

Nodalījums inhalācijas šķīdumam .

1b Nodalījums 
udenim

Nodalījums karstam ūdenim .

1c Tīklainā membrāna Pārveido inhalācijas šķīdumu aerosolā.
2 Elektrodi Nodrošina kontaktu galvenajai ierīcei ar inhalācijas 

kameru.
3 Galvenā ierīce Ierīces galvenā sastāvdaļa
4 "POWER" indikators Zaļais LED . ON – ierīce ir ieslēgta, 

vai  Off – izslēgta .
5 "WATT7" indikators Sarkans LED - baterija ir izlādējusies .

Mirgo – baterijas gandrīz tukšas .Iedegts – baterijas ir izlādējušās .
6 Poga Izslēgšanas un ieslēgšanas poga .
7 Nodalījums 

baterijām
Nodalījums baterijām .

8 Elektrības 
padeves ligzda

Kontaktligzda elektrības padevei .

9 Baterijas Baterijas AA (LR6), lai nodrošinātu elektrības 
padevi ierīcei . Nolietojas.

10 Iemutņa 
adapteris

Nepieciešams, lai savienotu iemutni ar ierīci . 
Nolietojas.

11 Adapteris kamerai Nepieciešams, lai savienotu inhalācijas kameru ar ierīci .
Nolietojas.

12 Iemutnis Inhalācijas iemutnis LD-N023 . 
Nolietojas.

13 Pieaugušo maska Pieaugušo inhalācijas maska LD-N041 .
Nolietojas.

14 Bērna maska 
(maza)

Mazā bērna inhalācijas maska LD-N040 . 
Nolietojas.

15 Bērna maska Bērna inhalācijas maska LD-N042. 
Nolietojas.
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Svarīgi! Lai neizraisītu bojājumus ierīcei nepieskarieties tīklainajai membrānai ar rokām, 
neveiciet nekādu tās tīrīšanu ar spirtu vai šķīdinātājiem.

Svarīgi! Nav atļauts lietot inhalējamos šķīdumus, kas satur ēteri, eļļu vai suspensijas, tai 
skaitā zāļu tējas un augu infūzijas. Tiek rekomendēts lietot visus standarta inhalācijas 
šķīdumus šķidrā agregātstāvoklī, ko izmanto inhalācijas terpijā un ko ražo farmācijas 
kompānijas un  minerālūdeņus.

• Šķīdumus inhalācijām ir jāsagatavo sterilos apstākļos 0,9% nātrija hlorīdu izmantojot kā šķīdinātāju.
Inhalācijām Nedrīkst izmantot krāna ūdeni vai vārītu ūdeni.  Piederumus, kurus izmanto šķīduma 
pagatavošanai, iepriekš ir jādezinficē. 

• Inhalācijas veidu (caur muti izmantojot iemutni vai caur degunu izmantojot masku), inhalācijas
ilgums (parasti ne ilgāk par 10 - 15 minūtēm) un biežumu , un izmantojamos šķīdumus ir jānosaka 
JŪSU ĀRSTAM.

• Bērniem jālieto ierīce pieaugušo uzraudzībā.
• Ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku, tad ir jāizņem baterijas no tās.
• Neievietojiet ierīci ūdenī vai dušā. Neizmantojiet to vannošanās laikā.
• Ja ierīce nedarbojas skatīt sadaļu "Problēmu risināšana. Atklāšana un risinājumi"» .
• Izmantojiet tikai tos piederumus, kuri ir izstrādāti LD-207U un aprakstīti šajā instrukcijā.
• Neievietojiet svešķermeņus ierīces caurumos.
IERĪCE NAV PAREDZĒTA INHALĀCIJAS ANESTĒZIJAI UN MĀKSLĪGAJAI PLAUŠU
VENTILĀCIJAI.

BATERIJU IEVIETOŠANA
Inhalatora komplektā ietilpst divas AA baterijas (LR6). Komplektā iekļautās baterijas ir paredzētas 
tam, lai pārbaudītu ierīces darbību un to darbības ilgums var būt īsāks nekā jaunu bateriju 
darbības ilgums . Lai ievietotu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu nospiežot uz ar pirkstu uz vāka 
viru (1.attēls). Ievietojiet baterijas ievērojot polaritāti (2. attēls). Aizveriet baterijas
nodalījumu nospiežot uz baterijas vāka līdz izdzirdat klikšķi. Jaunās baterijas 
(atkarībā no tipa un kapacitātes) var darboties vidēji 4 dienas (lietojot inhalatoru
20 minūtes katru dienu) .
Kad WATT indikators sāk mirgot, inhalatoru var lietot vēl 10 minūtes . Ja WATT
ir iedegts, tas nozīmē, ka uzlādes līmenis ir pārāk zems . Inhalators pārstās
darboties. Nomainiet baterijas uz jaunām .
• Neatstājiet lietotās baterijas ierīcē.
• Rekomendējamās baterijas ir AA (LR6) tipa sārmu baterijas vai uzlādējamās Ni-MH.

• Neizmantojiet sāļu baterijas, piemēram, R6.

1. att.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
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IERĪCES LIETOŠANA AR ELEKTRĪBAS PADEVI
Izmantojiet elektrības padeves ierīci (pārdodas atsevišķi) ar šādām spec.:

Izvades voltāža   : 3V ± 5% 
Strāvas patēriņš : vismaz 500 mА 
Kontaktdakša: 

: “minus” – iekšējais kontakts 
: 3,5 ± 0,1 mm 
: 2,1 ± 0,1 mm 

Polaritāte
Ārējais diametrs: 
Iekšējais diametrs 
Garums : 9 ± 0,3 mm 

Kontakts: atrodas ierīces aizmugurējā daļā (3. att.)
Lai lietotu ierīci ar elektrības padevi, savienojiet ierīci ar elektrības padeves bloku 
un to ar kontaktligzdu un nospiediet pogu . Kad mērījums ir pabeigts izslēdziet 
ierīci nospiežot pogu , izraujiet adapteri no kontaktligzdas un atvienojiet to no 
ierīces.

IERĪCES LIETOŠANA

Svarīgi! Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi ir svarīgi veikt pilnu 
tīrīšanu, kā tas aprakstīts sadaļā  "Apkope, glabāšana, remonts 
un utilizācija".

1 .Ievietojiet inhalācijas kameru galvenās ierīces atverēs līdz brīdim
kad dzirdat klikšķi (4.att.).
Svarīgi! Ierīces un inhalācijas kameras elektrodiem ir jābūt 
tīriem, citādi inhalators var nedarboties.

Svarīgi! Ja inhalators tiek lietots trīs reizes dienā, tad 
tīklainās membrānas darbības ilgums ir aptuveni seši mēneši .

2 .Atveriet inhalācijas kameras vāku, paceļot viru (5.att). Iepildiet šķīdumu 
medikamentu nodalījumā (6. att.). Maksimālais medikamentu nodalījuma 
tilpums - 8 ml (līdz norādei MAXLEVEL), minimālais - 0.5 ml.
Lai saglabātu šķīdumu siltu, uzpildiet ūdens nodalījumu ar karstu ūdeni 
(6.att.). Tiek rekomendēts uzpildīt šo nodalījumu ar ūdeni, kas uzsildīts līdz 
80°C. Aizveriet inhalācijas nodalījuma vāku, nolaižot viru. 
Nepielietojiet pārmērīgi lielu spēku atverot un aizverot viru (tas padarīs 
inhalācijas kameras darbības ilgumu garāku).
Pārliecinieties vai vāks ir cieši aizvērts un vai inhalācijas šķīdums nelīst no 
inhalācijas kameras .

2. att.

3. att.

8ml

4.att.

8ml

5.att.
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3 .Novietojiet adapteri uz iemutņa inhalācijas kameru, līdz brīdim, kad inhalācijas kameras tapas ir 
ievietotas adaptera atverēs.
4 .Uzlieciet iemutni (7.att.) vai masku (izmantojot adapteri maskām) (8.att.) .
5. Lai uzsāktu inhalācijas procedūru nospiediet pogu  un POWER indikators kļūs zaļš. .

Uzmanību! Ja inhalācijas kamera ir tukša brīdī, kad ierīce ir ieslēgta, 
POWER indikators izgaismosies uz vienu sekundi, pēc tam iekārta 
automātiski izslēgsies. Ir iespējams, ka pēc tam, kad ierīce ir ieslēgta, 
inhalators izsmidzinās inhalācijas šķīdumu uz vienu sekundi, pēc tam 
veiks pauzi 0,5 sekundes. Tā ir normāla ierīces darbība, tomēr, pēc šīs 
pauzes, ierīcei ir jāveic inhalācijas šķīduma smidzināšana nepārtraukti .

INHALĀCIJA
Lai veiktu efektīvu inhalāciju ir jānomierinās, jāatslābinās un jāsēž 
taisni. Ja jūs veicat inhalāciju gultā, tad novietojiet spilvenu zem 
muguras, lai mugura būtu pēc iespējas taisnāka. Nepareiza pozīcija 
un nevienmērīga elpošana var izraisīt noteiktas plaušu daļas un 
elpošanas ceļu aizvēršanos .
Svarīgi! Katram pacientam tiek rekomendēts izmantot 
savu iemutni vai masku.

Ieņemiet ērtu pozīciju un sāciet inhalāciju. Elpošanai jābūt 
vienmērīgai, elpojiet lēni un dziļi, lai aerosols nokļūtu dziļi 
elpošanas ceļos.
Svarīgi! Inhalācijas laikā neaizveriet atveres (9.att.). 
Tas mazinās iekārtas darbības efektivitāti.

Ja Jūs vēlaties apturēt iekārtas darbību nospiediet , lai 
izslēgtu iekārtu. POWER indikators izslēgsies . Ja viss 
inhalācijas šķīdums tiks izlietots, iekārta automātiski izslēgsies .
Uzmanību! Ja inhalācijas ierīce neizslēdzas pēc tam, kad viss 
inhalācijas šķīdums tiek izlietots, izslēdziet to nospiežot taustiņu    . 
Skatīt sadaļu "Problēmu risināšana. Noteikšana un risinājumi", lai 
noteiktu problēmas iemeslu.

Procedūras laikā Jūs varat pacelt inhalatoru uz augšu (līdz 45° leņķim 
attiecībā pret vertikālo asi). Tomēr, pārliecinieties vai ihalācijas šķīdums 
kontaktē ar tīklaino membrānu.
Inhalators kādu brīdi var darboties normāli (pēc tam, kad ir mainīts ierīces leņķis).

Ja pacēluma leņķis neļauj inhalācijas šķīdumam saskarties ar tīklaino 
membrānu, tas darbosies normāli aptuveni 10 sekundes un pēc tam 
izslēgsies (laiks atkarīgs no inhalācijas šķīduma veida).

8.att.

6. att.

Medikamentu 
nodalījums

Ūdens
nodalījums

8ml

9.att.

7.att.
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Kad iekārtā paliek nedaudz inhalācijas šķīduma, paceliet ierīci 
nedaudz uz sevi. Tas ļauj pilnībā izlietot inhalācijas šķīdumu . 
Lietošanas laikā nekraties inhalatoru .Tas var izraisīt automātisku 
ierīces izslēgšanos. Inhalācijas beigās izslēdziet ierīci nospiežot
un POWER indikators izslēgsies. Noņemiet inhalācijas kameru no 
ierīces nospiežot pogu PRESS, kas atrodas inhalatora mugurējā 
daļā, un pastumiet inhalācijas kameru uz priekšu (10.att).
Tīriet iekārtu kā tas aprakstīt "Apkope, glabāšana, remonts un 
utilizācija". Kad izmantojat maskas adapteri, pēc inhalācijas tās 
platākajā daļā var veidoties kondensāts. 

APKOPE, GLABĀŠANA, REMONTS UN UTILIZĀCIJA

1 .Pēc jebkāda veida medikamentu šķīduma inhalācijas rekomendējam izsmidzināt tīru ūdeni 1-2 
minūtes, lai notīrītu tīklaino membrānu no medikamentu atliekām. NETĪRIET  membrānu ar citiem 
priekšmetiem (dvieļi, kokvilnas kociņi u.c.).
2. Veiciet regulāru ierīces un tās piederumu tīrīšanu. Visus ierīces piederumus rekomendējam notīrīt 
ar 3% ūdeņraža peroksīda un 0.5% šķīdinātāja šķīdumu (piemēram mazgāšanas pulveris). Pēc tam 
zem tekoša ūdens noskalojiet inhalācijas kameru un medicīnas šķidruma nodalījumu. 
Iemutņus ir  jātur vārošā ūdeni 10 minūtes vai jāveic autoklavēšana temperatūrā līdz 150°C. Pēc 
apstrādes notīriet visas daļas ar mīkstu auduma gabalu. Glabājiet ierīci ar piestiprinātu iemutni, lai 
nepieļautu membrānas bojājumus.
3. Ierīce nedrīkst atrasties tiešos saules staros. 
4. Neglabājiet un nelietojiet ierīci siltuma avotu tuvumā un atklātas liesmas tuvumā. 
5. Sargiet ierīci no kontaminācijas.
6. Nepieļaujiet ierīces saskari ar agresīviem šķidrumiem. 
7. Ja nepieciešams veikt remontu, tad veiciet to tikai specializētās iestādēs. 
8. Ierīces darbības ilgums ir 5 gadi no datuma, kad tā ir nodota lietotājam; Daļas, kas nolietojas - 1 
gads no datuma, kad tās ir nodotas lietotājam. Kad tuvojas darbības ilguma beigas ir ieteicams 
konsultēties ar speciālistiem (pilnvarotās servisa iestādēs), lai pārbaudītu ierīces tehnisko stāvokli un 
nepieciešamības gadījumā, realizētu tās utilizāciju saskaņā ar atbilstošajiem likumiem.

Ražotājs nav norādījis speciālus utilizācijas pasākumus.

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

Šīs LD ierīces garantijas periods ir norādīts garantijas talonā. Garantija netiek piemērota 
ierīcēm, kas nolietojas (inhalācijas kameras, maskas, iemutņi, caurules u.c.) .
Garantijas talons tiek izsniegts lietotājam pārdošanas  brīdī. Iestādes, kas veic garantijas 
servisu ir norādītas garantijas talonā.

10.att.
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KOMPLEKTS

1 .Galvenā ierīce– 1 gab.
2 . Piederumi, kas nolietojas:

2 .1 . Inhalācijas kamera – 1 gab .
2 .2 Adapteris iemutnim – 1 gab .
2 . . Adapteris maskai – 1 gab .
2 . . Maska inhalācijām LD-N042, bērniem – 1 gab . 
2.5. Maska inhalācijām LD-N041,  pieaugušajiem – 1 gab. 
2 .6 . Maska inhalācijām LD-N040, maziem bērniem – 1 gab . 
2 .7 . Iemutnis inhalācijām LD-N023 – 2 gab .

3. AA baterijas, 1 5 V – 2 gab.
4 .Lietošanas instrukcija – 1 gab .
5. Maciņš – 1 gab
6 . Garantijas talons – 1 gab . 
7 . Iepakojums – 1 gab .

GALVENĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis LD-207U 
Tips Ultraskaņas
Elektrības patēriņš, ne vairāk, Wt 1,5
Aerosola veidošana, ml/min līdz 0,28
Aerosola daļiņu amplitūda, mkm <5 – 40%

<10 – 90%
Vidējais aersola daļiņu izmērs (MMAD), mkm 5,8
Rezervuāra tilpums inhalācijas šķīdumam, ml 8
Reziduālais tilpums inhalācijas šķīdumam, ne vairāk, ml 0,5
Skaļuma līmenis, ne vairāk, dB Zemāks par  50
Veidotā frekvence, kHz 140
Elektrības patēriņš, V 2,8-3
Elektrības padeves veids 2 AA (LR6) baterijas vai elektrības avots

Elektrības padeves adapteris (pārdodas atsevišķi):
Izvades voltāža, V
Slodzes strāva, minimāli mA 
Kontaktdakša:

Polaritāte
Ārējais diametrs, mm 
Iekšējais diametrs, mm 
Garums, mm

3 ± 5% 
500 

“minus” – iekšējais kontakts 
3,5 ± 0,1 
2,1 ± 0,1 
9 ± 0,3 
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Elektrības trieciena pakāpe B tips
Ieteicamā apkārtējā vide ierīces  darbībai:

Apkārtējās vides temperatūra, °C 
Mitrums, % Rh 
Atmosfēras spiediens, kPa

no 10 līdz 40
Ne vairāk kā 85 
no 70 līdz 106 

Glabāšanas un transportēšanas vide: 
Apkārtējās vides temperatūra, 
°C Mitrums, % Rh 
Atmosfēras spiediens, kPa

no 10 līdz 40
95 un zemāk
no  70 līdz 106

Ierīces svars (bez iepakojuma),ne vairāk kā, g 300
Iekārtas izmēri bez inhalācijas kameras, mm

65 x 45 х 120
Ražošanas gads Norādīts uz ierīces sērijas numura pēc 

burtiem "AA"

PROBLĒMU RISINĀŠANA. NOTEIKŠANA UN RISINĀUMI
Ja rodas kādas problēmas ar ierīces darbību skatīt šo sadaļu, lai noteiktu problēmas 
iespējamos iemeslus un rastu risinājumu .

Problēma Iemesls Risinājums
Aerosola 
veidošanās ir ļoti 
vāja

Inhalācijas šķīdums un tīklainā 
membrāna nesaskaras ilgāk 
nekā 10 sekundes .

Izmainiet inhalatora leņķi tā, lai inhalācijas 
šķīdums saskaras ar tīklaino membrānu.

MESH membrāna inhalācijas 
kamerā ir aizsērējusi .
Tiek izmantoti medikamenti ar 
augstu viskozitāti .

Notīriet inhalācijas kameru kā tas ir aprakstīts 
"Apkope, glabāšana, remonts un utilizācija” .Ja 
pēc tīrīšanas problēma atkārtojas, nomainiet 
inhalācijas kameru.

Inhalatora elektrodi un 
inhalācijas kamera ir 
kontaminēti.

Notīriet un ieslēdziet iekārtu.

LED Watt mirgo, baterijas 
uzlādes līmenis nav pietiekams.

Nomainiet baterijas un ieslēdziet iekārtu.

Pēc iekārtas 
ieslēgšanas, 
POWER 
indikators 
ieslēdzas uz 1 
sekundi un pēc 
tam izslēdzas

Inhalācijas kamera ir tukša. Ielejiet inhalācijas šķīdumu inhalācijas 
kamerā.

Inhalācijas šķīdums nesaskaras 
ar tīklaino membrānu.

Izmainiet inhalatora leņķi tā, lai inhalācijas 
šķīdums saskaras ar tīklaino membrānu.

Inhalatora elektrodi un 
inhalācijas kamera ir 
kontaminēti .

Notīriet un ieslēdziet iekārtu.
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Problēma Iemesls Risinājums
POWER indikators 
nav ieslēgts, un 
neveidojas aerosols

Baterijas ir nepareizi ievietotas Ievietojiet baterijas ievērojot polaritāti un 
ieslēdziet iekārtu vēlreiz.

Zems baterijas uzlādes līmenis Nomainiet visas baterijas un ieslēdziet iekārtu.

POWER indikators 
nav ieslēgts, bet 
aerosols neizdalās

LED WATT deg nepārtraukti: 
zems baterijas uzlādes līmenis

Nomainiet visas baterijas un ieslēdziet iekārtu.

MESH membrāna inhalācijas 
kamerā ir bojāta

Nomainiet inhalācijas kameru ar jaunu 
kameru.

Inhalatora elektrodi un 
inhalācijas kamera ir 
kontaminēti.

Notīriet un ieslēdziet iekārtu.

MESH membrāna inhalācijas 
kamerā ir ļoti kontaminēta.

Notīriet inhalācijas kameru kā tas ir 
aprakstīts "Apkope, glabāšana, remonts un 
utilizācija”. Ja pēc tīrīšanas problēma 
atkārtojas, nomainiet inhalācijas kameru.

Inhalators 
lietošanas laikā 
izslēdzas

Inhalācijas šķīdums ir beidzies. Ielejiet inhalācijas šķīdumu inhalācijas 
kamerā.

Inhalācijas šķīdums un tīklainā 
membrāna nesaskaras ilgāk 
nekā 10 sekundes.

Izmainiet inhalatora leņķi tā, lai inhalācijas 
šķīdums saskaras ar tīklaino membrānu.

Inhalators tika sakratīts tā 
darbības laikā.

Turiet inhalatoru rokā taisni un nesakratiet to.

Inhalācijas  
šķīdums iztvaiko no 
inhalācijas kameras

MESH membrānas bojājums 
inhalācijas kamerā un vai 
izolācijas bojājums inhalācijas 
kamerā.

Nomainiet inhalācijas kameru ar jaunu 
kameru.

Ierīces ražošana ir sertificēta pēc starptautiskajiem ISO standartiem 13485:2003. Ierīce atbilst 
prasībām, kas norādītas Eiropas Direktīvā MDD 93/42/ЕЕС, starptautiskajiem standartiem EN 980, EN 
1041, EN 1060-1, EN 1060-3, EN 10601-1-2, ISO 14971, EMC (IEC 60601-1-2:2001/A1:2004,CISPR 
11:2003/A2:2006 (1.grupa, A klase), IEC 61000-3-2:2005, IEC 61000-3-3:1994/A2:2005). 
* Sūdzības un prasības adresēt:
Little Doctor Europe Sp . z o .o
57G Zawila Street, 30-390, Krakow, Poland 
Service phone: +48 12 2684748, 2684749
Ražošanas kontrole: 
Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 35 Selegie Road # 09-02 Parkline Shopping Centre, 
Singapore 188307 
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Ražotājs: 
Little Doctor Electronic (Nantong) Co . Ltd ., No .8, Tongxing Road Economic & Technic 
Development Area, Nantong 226010, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
Izplatītājs Eiropā: 
Little Doctor Europe Sp . z o .o
57G Zawila Street, 30-390, Kraków, Poland 
Sales Office phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53
E-mail: biuro@littledoctor .pl
www .LittleDoctor.pl
Pilnvarotais pārstāvis ES: 
Shanghai International Trading Corp .GmbH
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany.

Pieaugušo inhalācijas maska LD-N041 
• Paredzēta lietošanai ar ultraskaņas inhalatoriem LD-250U, LD-265U,

LD-207U
• Veidota no lateksa
• Personīgai lietošanai
• Daudzums iepakojumā - 1 gab.

Bērnu inhalācijas maska LD-N042

Mazā bērnu inhalācijas maska LD-N040

Inhalācijas iemutnis  LD-N023

* Pārdodas atsevišķi

PIEDERUMI INHALATORAM LD-207U *

• Paredzēta lietošanai ar ultraskaņas inhalatoriem LD-250U, LD-265U,
LD-207U

• Veidota no lateksa
• Personīgai lietošanai
• Daudzums iepakojumā - 1 gab.

• Paredzēta lietošanai ar ultraskaņas inhalatoriem LD-250U, LD-265U,
LD-207U

• Veidota no lateksa
• Personīgai lietošanai
• Daudzums iepakojumā - 1 gab.

• Paredzēta lietošanai ar ultraskaņas inhalatoriem LD-250U, LD-265U,
LD-207U

• Veidota no lateksa
• Personīgai lietošanai
• Daudzums iepakojumā - 2 gab.




