
OMRON CompAIR PRO NE-C900 
Medicatie verstuiven - Compressor vernevelaar met SSK set 

OMR-C900  NE-C900-E 

De OMRON CompAIR PRO NE-C900 is een krachtige compressor vernevelaar die werkt met een          

herbruikbare SSK (Smart Structure Kit) vernevelset. De hoge output van 7 l/min in combinatie met de 

zeer efficiënte vernevelset zorgt ervoor dat de OMRON C900 uiterst geschikt is voor gebruik in               

verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen. 
 

De vernevelsnelheid van 0,4 ml/min en een partikelgrootte van 3 µm garanderen een snelle en optimale  

behandeling van astma, chronische bronchitis, allergieën en andere aandoeningen van de luchtwegen. 
 

De OMRON CompAIR PRO NE-C900 werkt door middel van een éénknopsbediening en beschikt bovendien 

over een handvat voor een makkelijk transport. Het aerosoltoestel kan gebruikt worden met een ruim gamma 

medicijnen. 
 

Kenmerken 

 Hoge output compressor (7 l bij 100 kPa) 

 In combinatie met SSK vernevelset 

 Vernevelsnelheid van 0,4 ml/min 

 Kan gebruikt worden met een ruim gamma medicijnen 

 Efficiënte aerosol van de lagere luchtwegen 

 Handvat voor transport 

 Korte aerosolsessie 

 Eenvoudige éénknopsbediening 

 

Commerciële gegevens 

 Artikelcode OMR-C900 

 Type OMRON NE-C900-E 

 EAN code 40 15672 10649 9 

 CNK code 2982-494 
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Technische gegevens 

 Vermogen AC 220 - 240 V, 50 Hz 

 Stroomverbruik 220 VA 

 Werkingstemperatuur/ +10 tot +40 °C 

 vochtigheid 30 tot 85 % RV 

 Opslagtemperatuur/ 20 tot +60 °C 

 vochtigheid/ 10 tot 95% RV 

 luchtdruk 700 - 1060 hPa 

 Gewicht 2,2 kg (alleen compressor) 

 Afmetingen 175 x 110 x 215 mm 

 Inhoud van de verpakking Compressor, vernevelset, luchtslang (PVC, 200 cm), mondstuk, neusstuk, masker voor       

 volwassenen (PVC), masker voor kinderen (PVC), 5 extra luchtfilters, gebruiksaanwijzing,   

 garantiekaart 

 Classificatie Klasse ll-apparatuur 

 Toegepast onderdeel Type B 

 

Technische gegevens voor de OMRON NE-C900 Compressor met de SSK vernevelset 

 Deeltjesgrootte (MMAD) Circa 3 μm 

 Capaciteit medicijnreservoir Maximaal 7 ml 

 Geschikte medicijnvolumes Minimaal 2 ml - maximaal 7 ml 

 Geluid Circa 55 dB 

 Vernevelsnelheid 0,4 ml/min 

 Luchtstroom/compressorcapaciteit 7 l/min bij 100 kPa 

 Aerosoluitvoer 0,57 ml (2 ml, 1 % NaF) 

 Aerosoluitvoersnelheid 0,08 ml/min (2 ml, 1% NaF) 

 

Opmerkingen: Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden doorgevoerd.  

Dit apparaat voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en de Europese norm 

EN13544-1:2007+A1:2009 Apparatuur voor ademhalingstherapie - Deel 1: Verstuivingsystemen en hun onderdelen. 

De resultaten kunnen afwijken bij bepaalde geneesmiddelvormen, zoals bij suspensies of hoge viscositeit. Raadpleeg voor meer     

informatie de door de leverancier van het medicijn verstrekte gegevens. 

 

Verpakking 

Verkoopsverpakking - 1 apparaat 

 Afmetingen 272 x 198 x 195 mm 

 Gewicht 3,5 kg 

 

Master karton - 4 apparaten 

 Afmetingen 576 x 422 x 240 mm 

 Gewicht 12,8kg 
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