
Overtuig u zelf van de kwaliteit van 

onze producten!

PARI Service Center: 

0049 (0) 8151 279- 279 

www.pari.de, E-Mail: info@pari.de
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PARI SINUS

Contra Sinusitis 

PARI SINUS

Belangrijkste kenmerken:

ter behandeling van sinusitis, 

rhinosinusitis en sinubronchitis

behoedzame, pijnloze niet-

invasieve behandeling

rechtstreeks bereiken van de 

neusbijholten middels pulserend 

aërosol

De PARI SINUS, een nieuwe 
ontwikkeling in inhalatie apparaten

pulserend aërosol voor neus en

neusbijholten

in het bijzonder bij sinusitis,

rhinosinusitis en sinubronchitis

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
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



PARI SINUS
Pulserend aërosol voor 

de neusbijholten

PARI SINUS
met PARI LC SINUS vernevelaar, 
bestelnr. 028G1000

Indicaties:

Bij aandoeningen van de luchtwegen, bijv.

acute en chronische sinusitiden 

(allergisch, viraal, bacterieel)

rhinosinusitis

sinubronchitis

Substanties die voor de inhalatietherapie met 

PARI SINUS gebruikt kunnen worden:

zoutoplossingen, bijv. fysiologische 

of hypertone NaCl-oplossingg

pekelwateroplossingen

secretolytische en mucoactieve substanties

antibiotica

corticosteroïden

Naast het afzetten van geneeskrachtige substanties

op de gewenste plaatsen, biedt de vochtinhalatie

bijkomende voordelen voor de betrokken gebieden:

bevochtiging van het slijmvlies van 

neus en neusbijholten

regeneratie van het trilhaarepitheel,   

verbetering van de mucociliaire clearance

Bij de behandeling van

sinusitis, rhinosinusitis en

sinubronchitis is de inhala-

tietherapie van cruciaal

belang. Naast de bekende

voordelen van aërosol-

therapie zorgt de PARI

SINUS, dankzij het positieve

effect van een alterneren-

de drukgolf, ervoor dat de

aërosolen direct in de neus-

bijholten worden afgezet.

Vibrerende aërosolen gera-

ken immers veel gemakke-

lijker via de ostiën in de

neusbijholten dan gewone

aërosolen, en brengen de

medicijnen direct naar de

plaats waar zij het effec-

tiefst zijn.

Meting met Malvern Master Sizer X bij 23°C oC en
relatieve vochtigheidsgraad van 50%. Vernevelings-
middel: 0,9% NaCl (5ml). Jet flow 4,6 l/min

Kenmerken van het aërosol:

TOR (Total Output Rate) 170 mg/min

MMD (mediaangemiddelde 3,6 µm
massadiameter)

Massa-aandeel onter 5 µm 65 %
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