
De eenvoudig te gebruiken 
en fluisterstille InnoSpire Go 
is speciaal ontworpen om 
behandeltijden te verkorten  
en maakt daarmee meer tijd 
vrij voor het dagelijkse leven. 

Vermindert de 
behandelingstijd 
met 25%*

1. Vullen
Til het groene deksel op en  
voeg de medicatie toe.  
De InnoSpire Go is nu klaar  
voor gebruik.

2. Behandeling
Druk op de startknop voor het 
starten van de verneveling.

3. Reinigen 
Koppel het mondstuk los en 
spoel het met warm water.

Zo eenvoudig als 1, 2, 3...

InnoSpire Go maakt gebruikt 
van klinisch bewezen mesh-
technologie die wereldwijd door 
ziekenhuizen wordt toegepast. 
Hij vernevelt de meest voorge-
schreven geneesmiddelen voor 
ademhalingsaandoeningen.

*Vergeleken met het voorgaand model Aeroneb Go.

Draagbare
mesh vernevelaar

InnoSpire Go
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Behandeling in  
4 minuten**

Een efficiënte verne-
velaar die het einde van 
de behandeling aangeeft 
met een visueel en 
geluidssignaal, alvorens 
automatisch uit te 
schakelen.

Geruisloos
Een kleine, draagbare 
en discrete vernevelaar 
die overal gebruikt kan 
worden.

Ingebouwde batterij 
met lange levensduur
De oplaadbare batterij 
biedt tot ruim 30 
behandelingen tussen 
elke laadbeurt.

Eenvoudig - slechts 
twee onderdelen
Het makkelijk 
afneembare  
mondstuk maakt 
de Innospire Go 
eenvoudig in gebruik, 
schoonmaak en 
onderhoud.***

Product specificaties
Batterij Lithium ion

Afmetingen 7.0 cm x 4.5 cm x 13.5 cm

Gewicht 111 g

Garantie Handset 2 jaar 
Mondstuk 1 jaar

Salbutamol 
2.5 ml

Ipratropium  
bromide 2 ml

Budesonide 
2 ml

Vernevelinformatie 3.99 3.93 4.84

Fractie van deeltjes < 5μm 64.4% 65.3% 52.1%

Therapietijd 4.18 3.44 3.34

Residueel volume in ml 0.3 0.2 0.3

Meer informatie - www.philips.com/respironics

** Met gebruik van 2,5 ml salbutamol
*** Een masker is beschikbaar indien u het moeilijk vindt om het mondstuk te gebruiken.

InnoSpire Go biedt een eenvoudig uit te voeren verneveling  
die patienten helpt de behandeling correct toe te passen.

InnoSpire Go vernevelinformatie


