
LAICA inhalátorok összehasonlítása 
Az otthon használatos aeroszol terápiás eszközök szakértőjétől. 

Szakértői szöveg Serena Crestani Laica Spa.

© Ez a bemutató a Silko&Co. Kft  szellemi tulajdona. Bármilyen változtatás vagy másolás TILOS ! és jogi következménnyel jár.

A  feltüntetett  képek és márkanév a LAICA S.p.a tulajdona.   



Milyen típusú gyógyszerkészítmények porlasztására ajánlott a készülék?
Porlasztási intenzitás? 
Előnyök –Hátrányok?

Mik a kényelmi szempontok?
• Működési zaj
• Hordozhatóság
• Beszerzési ár
• Alkatrész elérhetőség /ára …stb

Az inhalátorok (gyógyszerkészítmény porlasztó) készülékek az egyik 
leghatásosabb eszközök a légzőszervi problémák / betegségek otthoni 

kezelésére.

Melyik a legjobb a számunkra ?

CE0434 (dir.93/42/EEC) a termék "orvostechnikai eszköz" 

EP kártyára elszámolható.*



Mi is az inhaláció?
A szó magyarra fordítva belélegzést, belélegeztetést jelent. 
Orvosi értelmezésben: gőzök, gázok, porlasztott folyadékok (aeroszolok) vagy 
porok belélegzése.
Miért hasznos az inhaláció?
Az inhaláció kíméletes terápia, akár természetes kezelése is lehet a légutaknak, 
pl. ha tiszta fiziológiás sóoldattal vagy SALVUS vízzel inhalálunk.

Az inhaláció előnyei:
Szervezetünknek csak azt a részét kezeljük, amelynek szüksége van a terápiára: a légutakat.
Azért, hogy kifejtsék hatásukat, a szájon át szedhető gyógyszerek a gyomorból vagy az emésztőrendszer más szakaszaiból 
szívódnak fel, és a vérárammal eljutnak szervezetünk minden részébe -oda is, ahol nincs szükség rá-.
Ezzel szemben az inhalációs terápia célja a gyógyítószerek (ez lehet orvosi javaslatra gyógyszer vagy egyszerű fiziológiás 
sóoldat is) hatékony bejuttatása a tüdőbe, légutakba.
Az inhaláció során a terápiásszer csak a célzott területre jut el, gyorsabban fejti ki hatását, alacsonyabb dózis is hatékony 
(gyógyszeres inhalálásnál).
Az inhaláció kevesebb mellékhatással jár, mint a szájon át történő gyógyszerelés. 
Az inhalációval bevitt gyógyszer hosszabb ideig fejti ki hatását.
A gépi inhalátor használatához nem szükséges a beteg jó együttműködése, így pici babáknál is jól alkalmazható. 
Az aeroszol formájú hatóanyagnak csak igen kis része rakódik le a szájban, azaz lejut az alsó légutakba, amelyeknek a
kezelésére szolgál.



Kompresszoros inhalátor (Jet.  inhalátor )

Hogyan működik? 
Egy dugattyús kompresszor által létrehozott sűrített levegő nagy
sebességgel átáramlik a gyógyszer porlasztó tubuson. 
A tubusban a sűrített levegő szétporlasztja a folyékony gyógyszer 
készítményeket, egy könnyen belélegezhető párává. 

Előnyök: bármilyen folyékony gyógyszerkészítmény akár viszkózus  
(olajos gyógyszer, kortizon…, stb.) gyógykészítmény porlasztására is alkalmas.
Használható „sósvizes„ terápiára. 
Ez a leginkább elterjedt típusú porlasztó. 

Hátrányai: nagyobb, nehezebb, lassabb és hangosabb mint az ultrahangos inhalátorok
Átlagos porlasztott szemcse méret (nagyobbak mint az ultrahangos verzióknál)



Tipp: Kompresszoros inhalátor halk működéssel: 
NE3001 típus 
Kompakt méret és szokásos 58dB helyett 51 dB –es működési zaj
(ez kb. fele  annyira zavaró zajt jelent. )   

Hogyan működik?
Egy dugattyús kompresszor által létrehozott sűrített levegő nagy
sebességgel átáramlik a gyógyszer porlasztó tubuson. 
A tubusban a sűrített levegő szétporlasztja a folyékony gyógyszer 
készítményeket, egy könnyen belélegezhető párává. 

Előnyök: bármilyen folyékony gyógyszerkészítményt akár viszkózus  
(olajos gyógyszer, kortizon…, stb.) gyógykészítmény porlasztására is alkalmas.
Használható „sósvizes„ terápiára. 
Összehasonlítva az ultrahangos  és „hagyományos” kompresszoros inhalátorokkal a 
zajszínt közepes. 
Hátrányai: Átlagos porlasztott szemcse méret (nagyobbak mint az ultrahangos verzióknál)  



Ultrahangos inhalátor

Hogyan működik? 
Az ultrahangos inhalátorban egy elektronikus oszcillátor ultrahang 
(magas) frekvenciájú hullámot hoz létre, amely mechanikus vibrációt 
hoz létre egy piezoelektromos eszközben.

Ez a rezgő elem érintkezik egy külön tubusban elhelyezett folyékony gyógyszerkészítménnyel. 
A nagyfrekvenciás rezgés hatására a folyékony  gyógyszer készítményből belélegezhető pára 
képződik. 

Előnyök: szinte zajtalan, gyors, könnyű a súlya. Átlagosan kisebb szemcseméret

Hátrányok: Az ultrahangos inhalátornak sok korlátja van összehasonlítva a
„hagyományos„ kompresszoros inhalátorhoz képest.   

Például: Maradék, nem elporlasztható gyógyszerkészítmény marad a tubusban 
Képtelen elporlasztani a viszkózus oldatokat (pl:olajos gyógyszer, kortizon)
A ultrahang hőt generál ezért nem alkalmas hőérzékeny szuszpenziók és fehérje tartalmú 
oldatok porlasztására. 



Ultrahangos membrános inhalátor. 

Hogyan működik?  
A folyékony gyógyszer készítményt 
közvetlenül a felső  tartályba kell önteni, 
ahol az ultrahangfrekvenciás rezgés hatására a környezetnél nagyobb 
nyomás keletkezik.
Ez a nyomást a folyékony gyógyszer készítményt  átnyomja egy
hálós/membránon (több ezer lézerrel fúrt lyukon)  és így alakul ki 
nagyon apró szemcsékből egy könnyen belélegezhető permet.  

Előnyök: Szinte zajtalan, gyors, könnyű a súlya, kevés visszamaradó 
Készítmény,  nagyon hatékony porlasztás, 
közvetlenül feltölthető sós folyadékkal (salvus vízzel) . 
Nem melegíti fel a gyógyszer készítményt (mint a hagyományos 
ultrahangos inhalátorok)

Hátrányok: a viszkózus gyógyszerek és szuszpenziók eltömíthetik a membrán pórusokat.
Habár a membrános inhalátor alkalmasabb az olajos, viszkózus gyógyszerkészítmények 
porlasztására mint a „hagyományos” ultrahangos inhalátor készülék , de még mindig 
kevésbé hatékony, mint a kompresszoros porlasztók.
Nehezebb tisztítani, és érzékenyebb a meghibásodásra.



Jellemzők Kompresszoros inhalátor
NE2013, NE2010,NE2012

Kompresszoros 
kompakt inhalátor 

NE3001

Ultrahangos
Inhalátor MD6026

Ultrahangos membrános 
NE1005

Gyógyszer készítmény  
porlasztási képesség:

3-as legjobb      2-es közép    1-es a gyenge  0-s nem képes tulajdonság.  

Porlasztási képesség
:ml/perc

2 2 3 2

Olajos szuszpenzió oldat 
porlasztás.

3 3 0* 1

Hőérzékeny szuszpenzió 
porlasztás.

3 3 1 3

Maradék amit  nem 
képes elporlasztani

3 3 1 2

Sós oldat porlasztás 3 3 1 2

Készülék ára 3 2 2 1

Működési zaj 0** 1 3 3

Hordozhatóság 1 2 1 3

Gondozás/ 
megbízhatóság

3 3 2 1

Pót alkatrész 
elérhetőség/ költsége. 

2 2 2 1

** zajos 58Db , a NE3001  halkabb, az ultrahangos készülékek szinte zajtalanok  

Összehasonlító táblázat  jellemzők tulajdonságok /képességek alapján.  



Összefoglaló 

Melyik típusú inhalátorkinek ajánlható? 

Olajos és viszkózus szuszpenzióhoz egyértelműen a legideálisabb a
kompresszoros inhalátor készülék választása.  
2017-től elérhető a kínálatban csendesebb (NE3001) kompresszoros inhalátor készülék is.

Amennyiben nem szükséges viszkózus oldat porlasztása, leginkább cseppfolyós 
oldat porlasztásra van szükség, valamint szempont a zaj mentesség
abban az eseten az ultrahangos vagy az ultrahangos membrános inhalátort javasoljuk. 

Folyton mozgó kisgyerekek részére a kisméretű hordozható és szinte hangtalan 
ultrahangos membrános inhalátor javasoljuk. (pl: nem rántja le a gyerek a  
készülékeket). 
Ezeknek a készülékeknek a fő előnye a mérete ,ill. elemes működése 
ami bárhol lehetővé teszi a tervezett, vagy akár nem tervezett, hirtelen befulladásos roham esetére 
is a gyógyszer inhalálást.

© Ez a bemutató a Silko&Co. Kft  szellemi tulajdona. Bármilyen változtatás vagy másolás TILOS ! és jogi következménnyel jár.

A  feltüntetett  képek és márkanév a LAICA S.p.a tulajdona.   



Köszönjük figyelmedet! 

Válaszd ki számodra leg ideálisabb inhalátor itt.

© Ez a bemutató a Silko&Co. Kft  szellemi tulajdona. Bármilyen változtatás vagy másolás TILOS ! és jogi következménnyel jár.

A  feltüntetett  képek és márkanév a LAICA S.p.a tulajdona.   

http://www.mosolygos.hu/szepsegapolas_egeszseg/inhalator
https://www.mosolygos.hu/inhalator

