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Propulse® Ng elektriskais ausu skalotājs tagad
pieejams ar jaunu, patentētu Quick-Release
atlaišanas rokturi un QrXTM vienreizējās
lietošanas uzgaļiem. Ar QrXTM sistēmas
palīdzību uzgalis lietošanas laikā tiek
fiksēts vietā, tāpēc Propulse® Ng ir
vienkārši lietojams un atbilst
modernākajām tehnoloģijām.

Lai izvairītos no infekciju pārnešanas
pacientu starpā, klīnikas darbiniekiem
katrai procedūrai jāizmanto jauns
skalotāja uzgalis.*

Iepakojumā ietilpst 100
atsevišķi iepakoti, nesterili
vienreizējās lietošanas uzgaļi.

Propulse® Ng QrXTM 
maināmie uzgaļi (#100) 
KIT4002

* Nacionālās ausu aprūpes vadlīnijas — PECC. 
www.earcarecentre.com/protcols.htm
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„Metāla šļirces lietošana ausu ejas skalošanas procedūrā ir novecojusi metode. Pati 
šļirces uzbūve rada risku.”*

„Izmantojot tādas elektriskās ausu skalošanas sistēmas kā Propulse®, auss eju 
iespējams izskalot daudz efektīvāk nekā ar ausu sēra spiediena likvidācijas 
metodēm.”*
*Pilnu ziņojumu lasiet www.entnursing.com/earcare.htm.

Propulse® Ng skalošanas sistēma ir portatīva un uzlādējama, un tādēļ tā ir ideāli piemērota 
izmantošanai mājas vizītēs vai vietās, kur nav pieejama elektrība. Tās variējamās spiediena 
iespējas nodrošina ūdens strūklas pulsāciju, kas ir vienkārši kontrolējama.

Propulse® Ng elektriskais ausu skalotājs tagad pieejams ar jaunu, patentētu Quick-Release 
atlaišanas rokturi un QrXTM vienreizējās lietošanas uzgaļiem. Ar QrXTM sistēmas palīdzību 
uzgalis lietošanas laikā tiek fiksēts vietā, tāpēc Propulse® Ng ir vienkārši lietojams un atbilst 
modernākajām tehnoloģijām.

Propulse® Ng darbība kontrolējama ar ērta kājas slēdža palīdzību, kas ļauj darbināt ierīci 
bez roku palīdzības. Ūdens plūsmu iespējams apturēt, līdz galam nospiežot ūdens padeves 
apturēšanas pogu. un ūdens padeve tiek atjaunota, šo pogu atkal atlaižot.

Propulse® Ng QrXTM uzgaļi un Propulse® tīrīšanas tabletes nodrošina ieteicamo higiēnas 
līmeņa uzturēšanu un infekcijas nodošanas riska samazināšu pacientu vidū līdz 
minimālajam līmenim.

J a u n ā k ā s  p a a u d z e s  a u s u
k o p š a n a s  s i s t ēm a

• Quick-Release atlaišanas rokturis
• Vienreizējās lietošanas QrXTM uzgaļi
• Contrapulse® ūdens padeves sistēma
• Uzticama Propulse® kvalitāte

• Quick-Release atlaišanas rokt

Elektriskā ausu skalošanas sistēma

Kādēļ izvēlēties Propulse® Ng ausu skalotāju?

Propulse® Ng ir jauna standarta ausu
skalošanas sistēma. Tās patentētās un
unikālās funkcijas nodrošina drošu, ērtu
un pacientiem draudzīgu iekārtas
lietošanu.



QrXTM tehnoloģiju
aizsargā vairāki iesniegti patenti.

Propulse® Ng funkcijas

• Propulse® Ng ausu skalotājs ir droša alternatīva tradicionālajām manuālās 
 auss skalošanas metodēm ar šļirci.

• Propulse® Ng ausu skalotājs palīdz vienkārši, ātri un efektīvi atvieglot pacienta 
 stāvokli, iedarbojoties uz ārējā ausu ejā esošo ausu sēru, keratīnu un tajā 
 nokļuvušajiem svešķermeņiem.

• Pateicoties klusākai darbībai, auss skalošanas procedūra ir patīkamāka.

• Propulse® Ng ir 12 mēnešu rezerves daļu un servisa garantija.

• Propulse® Ng ausu skalotājs atbilst EK drošības standartiem.



• Propulse® Ng ierīce

• Integrēts QrXTM rokturis

• Propulse® kājas slēdzis

• 10 Propulse® QrXTM  

 vienreizējās lietošanas  

 uzgaļi

• 10 tīrīšanas tabletes (ar  

 reģistrācijas karti)

• Barošanas vads

• Iekšējs, uzlādējams   

 akumulators

• Lietošanas instrukcija

Propulse® Ng elektriskā ausu skalošanas sistēma ir IIa klases medicīniska ierīce. Tā paredzēta 
ausu sēra, keratīna vai citu (nehigroskopisku) svešķermeņu izskalošanai no cilvēka auss ejas ar 
ūdens skalošanas procedūras palīdzību. Propulse® Ng elektriskā ausu skalošanas sistēma ir 
sertificēta ar CE zīmi un atbilst:

• medicīnisko iekārtu direktīvas prasībām — 93/42/EEK;
• elektrisko ierīču drošības prasībām — EN60601-1-2;
• elektromagnētiskās saderības prasībām.

Propulse auss skalotāja tīrīšanas tabletes — 
pareizā tīrīšanas līdzekļa lietošana ir ļoti svarīgs 
ierīces lietošanas faktors. Ja tiek izmantots pārāk 
spēcīgs tīrīšanas līdzeklis, ierīce ar laiku tiek 
sabojāta, bet, izmantojot pārāk vāju tīrīšanas 
līdzekli, ar to nav iespējams nodrošināt atbilstošu 
tīrīšanas un dezinfekcijas līmeni. Propulse 
tīrīšanas tablešu sastāva formula nodrošina 
precīzu tīrīšanas līdzekļa koncentrāciju, kas 
nepieciešams efektīvai un drošai Propulse 
tīrīšanai.

Lūdzu ievērot: ja Propulse® Ng ausu skalotājs tiek bojāts, lietojot 

nerekomendētu tīrīšanas līdzekli, garantija vairs nav spēkā.verfallen. (#200) CL0001
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Propulse® Ng ausu skalošanas sistēmā ietilpst



„Mirage Health Group Ltd.”
BioPark Hertfordshire
Broadwater Road
Velingārdensitija (Welwyn Garden City)
Hertfordšīra (Hertfordshire), AL7 3AX UK

Biroja tālrunis: +44 (0) 845 130 5440
Fakss: +44 (0) 845 130 6440 

www.miragehealthgroup.com
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