
PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstrasse 3 · D-82319 Starnberg
Telefon + 49 (0) 8151 279-0
Fax + 49 (0) 8151 279-101

U vindt PARI op het internet:

www.pari.de
E-Mail: info@pari.de

De “Respirable Drug Delivery Rate” (RDDR) is een waarde voor de heilzame
hoeveelheid geneesmiddel die in de longen kan worden afgezet in een
bepaalde tijdspanne. Die waarde maakt het mogelijk om de kracht van inha-
latiesystemen objectief te evalueren. 

Onderstaande tabel toont aan dat de PARI BOY SX ( ) dezelfde hoeveelheid
geneesmiddel in de longen kan afzetten als het Omron C1-inhalatiesysteem
( ) in een derde van de tijd. Dit betekent dat het PARI-inhalatiesysteem drie
maal beter werkt dan het Omron C1-toestel. Dit is van cruciaal belang voor de
patiënt, aangezien de duur van de behandeling in rechtstreeks verband staat
met de mate waarin patiënten zich houden aan de voorgeschreven behande-
lingen. 
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Inhalatietherapie – Ontworpen
voor individuele behoeftes

De PARI BOY S-inhalators werden aangepast om te
voldoen aan de individuele wensen en behoeftes
van patiënten. Ze bieden hen de juiste aërosolkwa-
liteit in functie van het behandelingsdoel en de
leeftijdsgroep.

Het nieuwe
PARI BOY® S -gamma

De verbeterde verstuivingstechnologie 
verzekert kortere inhaleringstijden

De nieuwe PARI LC® SPPRRIINNTT-verstuiver verkort de 
inhaleringstijd tot 20% in vergelijking met de PARI LC
PLUS®-verstuivers!

Hoge doeltreffendheid dankzij het hoge inademgehalte 
van salbutamol per minuut 
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PARI BOY® SX met LLCC® SPPRRIINNTT

PARI BOY® N met LC PLUS®

Medel Pro met Medel Jet Pro-verstuiver

Omron C1 met Omron VC-verstuiver

Profile Portaneb met Sidestream-verstuiver

PARI
Klantenservice
Als U vragen heeft over het gebruik, 
toepassing, reiniging of onderhoud van
uw PARI apparaat, vernevelaar of 
toebehoren kunt U zich wenden tot uw
leverancier of de vertegenwoordiging 
van uw land.

Area Sales Manager Benelux:
Jan Rycken
Drève des Chasseurs, 153
1410 Waterloo/Belgium
Tel.: + 32(02) 354 51 30
Fax: + 32(02) 353 03 82
Mobile: + 32(04 76) 28 72 33
e-mail: j_rycken@pari.de

dealer



PARI TurboBOY® S
Voor patiënten van 4 jaar 
en ouder

PARI BOY® SX
De Classic – 
snel en aanpasbaar

Zo klein als nodig, 
zo persoonlijk als mogelijk

Al jarenlang biedt PARI de juiste

oplossingen voor mensen met

luchtwegenaandoeningen in de

vorm van doeltreffende en

betrouwbare inhalators. Dankzij

baanbrekende ideeën en nieuwe

productietechnologieën hebben

we vooruitgang kunnen boeken

in ons productgamma PARI BOY.

De PARI BOY S-inhalators zijn

bedoeld voor welomschreven

doeleinden en beantwoorden

daarom aan de vereisten van

bepaalde leeftijdsgroepen of te

behandelen zones in de longen.

Zo vereisen de smalle luchtwegen

van kinderen een smaller verstui-

vingspectrum dan bij volwasse-

nen. Sommige geneesmiddelen

zijn het meest doeltreffend

wanneer ze worden afgezet op de

perifere zones van de longen, ter-

wijl andere beter werken op de

centrale zones. De inhalators van

het PARI BOY S-gamma zijn uitge-

rust met de nieuwe PARI LC

SPRINT-verstuiver, waardoor de

kansen op een succesvolle behan-

deling van aandoeningen van de

onderste luchtwegen (b.v. astma,

bronchitis, bronchopneumonie of

cysteuze fibrose) optimaal zijn.

* Inspiratorische flow 20 l/min, gemeten met Malvern MasterSizer X aan 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. 
Verstuivingsmedium: 0.9% NaCl (5 ml).

** Inspiratorische flow 12 l/min, gemeten met Malvern MasterSizer X aan 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. 
Verstuivingsmedium: 0.9% NaCl (5 ml).

een inhalator ontworpen voor de behande-
ling van de onderste luchtwegen, in het 
bijzonder bij kinderen

optimaal uitgerust (BABY-masker, BABY-
knik) voor baby's van één maand en ouder

nieuwe PARI LLCC  SPPRRIINNTT  JJuunniioorr-verstuiver
voor een fijner verstuivingspectrum, speciaal 
ontworpen voor de smalle luchtwegen bij 
baby's en kleine kinderen

mondstuk voor kinderen van 3 jaar en ouder

Uitrusting:

PARI BOY S-compressor met PARI LLCC  SPPRRIINNTT
JJuunniioorr-verstuiver (geel inzetstuk), langere
slang (2.2 m), mondstuk, BABY-knik en BABY-
masker maat 2 

een inhalator voor de behandeling van 
de onderste luchtwegen bij patiënten van 
4 jaar en ouder

de nieuwe PARI LLCC  SPPRRIINNTT-verstuiver 
verzekert een optimale afzetting in de 
longen en bijgevolg korte inhaleringstijden

éénvoudig te gebruiken: zelfs kleine 
kinderen kunnen het toestel zelf bedienen

Uitrusting:

PARI BOY S-compressor met PARI LLCC  SPPRRIINNTT-
verstuiver (blauw inzetstuk) met slang, mond-
stuk en masker

PARI JuniorBOY ® S
Kleine druppeltjes voor
kleine luchtwegen

Technische gegevens voor de compressor:
Druk: 1.2 bar
Elektrische aansluiting: 230V, 50 Hz, 0.5A, 60W
Gewicht: 1.25 kg
Afmetingen: (BxHxD) 18cm x 11.5 cm x 16cm
Garantie: 3 years

Technische gegevens voor de compressor:
Druk: 1.2 bar
Elektrische aansluiting: 230V, 50 Hz, 0.5A, 60W
Gewicht: 1.25 kg
Afmetingen: (BxHxD) 18cm x 11.5 cm x 16cm
Garantie: 3 years

Technische gegevens voor de compressor:
Druk: 1.5 bar
Elektrische aansluiting: 230V, 50 Hz, 0.7A, 80W
Gewicht: 1.7 kg
Afmetingen: (BxHxD) 19.2cm x 14.5 cm x 15cm
Garantie: 4 years

Aërosoleigenschappen:

Totale output: 320 mg/min
MMD (Mediane Massadiameter): 2,9 µm**
Massapercentage onder 5 μm: 76%

Aërosoleigenschappen:

Totale output: 500 mg/min
MMD (Mediane Massadiameter): 3,5 µm*
Massapercentage onder 5 μm: 68%

Aërosoleigenschappen:

Blauw inzetstuk
Totale output: 590 mg/min
MMD (Mediane Massadiameter): 2,9 µm*
Massapercentage onder 5 μm: 75%

Rood inzetstuk
Totale output: 450 mg/min
MMD (Mediane Massadiameter): 2,2 µm*
Massapercentage onder 5 μm: 89%

een inhalator met bijkomende uitrusting 
voor de behandeling van de onderste lucht-
wegen bij patiënten van 4 jaar en ouder

de nieuwe PARI LLCC  SPPRRIINNTT-verstuiver 
verkort aanzienlijk de inhaleringstijden

instelbaar aërosolspectrum om de centrale 
of perifere longzones doelgericht te 
behandelen

doeltreffende geneeskundige behandeling 
met optionele tussentijdse verstuiving

Uitrusting:

PARI BOY SX -compressor met PARI LLCC
SPPRRIINNTT-verstuiver (blauw inzetstuk) en 
bijkomend rood inzetstuk voor fijne verstuiving,
LC-schakelaar voor tussentijdse verstuiving,
slang, mondstuk en masker 
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