
De nieuwe PARI BOY®familie –
sneller en effectiever.

Ons werk heeft als doel het leven van mensen die
aan luchtwegziekten leiden en diegenen die hen
verzorgen en zich zorgen maken, te verlichten.

PARI BOY® familie



PARI BOY®

Ideaal voor de lange termijn therapie
Voor een spaarzame interval verneveling en een

optimaal gebruik van de medicamenten
Kan gecombineerd worden met alle 
PARI toebehorende apparatuur, 

z.a. THERM en PEP systeem

Uitgerust met de duurzame PARI LL 

vernevelaar met onderbrekerknop 

PARI TurboBOY®

Het standaard apparaat – één voor allen
(4 jaar en ouder)

Voor korte inhalatietijden en verminderd 

medicamentenverlies

Efficiënte continu verneveling

Uitgerust met de PARI LC PLUS 

vernevelaar

PARI JuniorBOY®

Voor baby’s en kleine kinderen
Meer plezier met de kleurrijke compressor 

en de grappige PARI Friend

Met zacht baby masker, hoekstuk 

en kindermondstuk

Inhalatie in zittende- of liggende houding mogelijk

Uitgerust met de PARI LC PLUS Junior 

vernevelaar
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Wij vinden het niet genoeg om

alleen maar goede systemen te ont-

wikkelen. Ze moeten sneller zijn. De

wens van ons allen is een snelle en

efficiënte therapie. Juist daarom is

de duur van de inhaltie zo belangrijk

voor het succes. Onze conclusie: De

PARI BOY® N familie – sneller,

effectiever, nieuw!

PARI BOY®     familie

Eenvoudig een generatie vooruit!

Respirable Drug Delivery Rate
Amount of salbutamol <5µm delivered per minute
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PARI PARI Nebulizer Nebulizer   Nebulizer 
TurboBOY® N TurboBOY® system A  system B system C

Respirable Drug Delivery Rate [µg < 5µm/min]: Fill Volume: 2.5 ml; 1 mg/ml salbutamol / results are means of n=3

Kilde: Balcke et al. 2001; under udgivelse

Nog extra:
Minimaal 10% besparing van tijd ten opzichte van andere
vernevelsystemen!



Technische informatie:
Stroomvoorziening: 
wisselstroom: 

230V / 50 Hz / 0,7 A / 80 W

Afmetingen behuizing:
H x B x D: 19,2 x 14,5 x 15 cm

Gewicht: 1,7 kg

Speciaal:
3 jaar garantie op alle compresso-

ren van de N generatie

Indicaties:
Voor ziekten aan de luchtwegen,

zoals astma, bronchitis, rhinitis,

obstructieve longziekten, verande-

ringen in de luchtwegen (atelectase 

of bronchietasien), cystic fribose.

Eenvoudige en effectieve therapie:
Eenvoudige bediening

Korte inhalatietijden

Voordelen m.b.t. de hygiëne – alle
PARI vernevelaars zijn:

Geschikt voor de vaatwasmachine

Uitkookbar

Steriliseerbaar in een autoclaaf

Chemisch te desinfecteren

Gemeten met Malvern Master Sizer X bij 23 oC, 50 % Relatieve 

vochtigheid. Oplossing: 0,9 % NaCl (5 ml).
1 Inspiratoire flow 12 l/min
2 Inspiratoire flow 20 l/min

Aërosol karakteristiek:

Totale Output MMD Percentage
(mediaan massa beneden 
diameter) 5µm 

PARI JuniorBOY® N1 340 mg/min 3,9 µm 61 %

PARI TurboBOY® N2 500 mg/min 3,5 µm 68 %

PARI BOY® N2 470 mg/min 3,7 µm 64 %



De voordelen van de nieuwe PARI BOY® familie 
in één oogopslag:

Nog betere verneveling en snellere 

inhalatie door nieuwe compressor-

technologie

Nieuw, aansprekend ontwerp met

een geïntegreerde en ergonomische

gevormde draaggreep

Lichter en daardoor makkelijker te 

hanteren, speciaal door kinderen en 

ouderen

3 jaar PARI-Kwaliteits-Garantie
(op de PARI BOY® N compressor)

Innovatieve techniek voor dagelijks, 
effectief gebruik bij de  
inhalatietherapie.

PARI BOY® familie



Productvarianten van de PARI BOY® -familie

dealer

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

PARI BOY® N
inclusief PARI LL vernevelaar
en kindermasker
Bestel nr. 085G6000

PARI TurboBOY® N
inclusief PARI LC PLUS

vernevelaar en 
kindermasker

Bestel nr. 085G8000

PARI JuniorBOY® N
inclusief PARI LC PLUS
Junior vernevelaar,
baby hoekstuk, zacht siliconen
masker maat 2 en PARI Friend
Bestel nr. 085G7020

PARI BOY® familie
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PARI
Klantenservice
Als U vragen over het gebruik, toepassing,
reiniging of onderhoud heeft van/aan uw
PARI Inhalatieapparaten kunt U zich wen-
den tot uw leverancier of  de vertegen-
woordiging van uw land.


