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OD PIERWSZYCH MIESIĘCY ŻYCIA  
Neno Bene to kolejny produkt medyczny w portfo-

lio naszej marki. Najnowszy nebulizator siateczkowy 
to innowacyjny produkt na polskim rynku, ponie-

waż został zaprojektowany z myślą nie tylko o 
terapii inhalacyjnej u dorosłych, ale także u dzieci. 

To nebulizator medycznie dostosowany do potrzeb 
niemowląt już od 1 miesiąca ich życia.



ASTMA, ALERGIA,
NIEŻYT GARDŁA  
 Astma: szacuje się, że 1 na 10 osób ma zdiagnozowaną 
astmę we wczesnym lub późniejszym stadium. 
Nebulizator pomaga astmatykom w radzeniu sobie 
z objawami, poprzez inhalację z solą fizjologiczną lub 
przyjmowanie sterydów wziewnych.

Alergie: alergia na sierść, roztocza, pyłki – każdy z nas 
ma w rodzinie lub zna takiego alergika. Kichanie, 
duszności, kaszel, uporczywy katar to da alergika 
codzienność. Nebulizator membranowy Neno Bene 
pozwala na szybkie i łatwe podanie leków, 
jednocześnie otwierając drogi oddechowe, 
umożliwiając łatwiejsze usuwanie śluzu czy flegmy.

Nieżyt gardła: chore gardło wiąże się często z bólem i 
problemem z przełykaniem. Neno Bene niweluje ten 
problem – lek dostarczany jest za pomocą mgiełki 
bezpośrednio do dróg oddechowych.



TERAPIA PO COVID-19 
Pandemia zmieniła nasze podejście do zdrowia 

i dbania o drogi oddechowe. Stosowanie 
nebulizatora siateczkowego nie tylko 

umożliwia stabilniejsze i łatwiejsze 
oddychanie, ale także przyspiesza rehabilitację 

dróg oddechowych po Covid-19 i może być 
stosowany jako terapia wspomagająca  

w ostrych chorobach dolnych dróg 
oddechowych. 



NEBULIZACJA W DOMU 
Nebulizacja to rodzaj leczenia inhalacyjnego, które jest 
bezbolesne i nieinwazyjne. Zwiększa prędkość, z jaką leki 
są wchłaniane do krwiobiegu, tworząc mgiełkę, która jest 
wdychana i rozprowadzana przez przepływ tlenu we krwi. 
Jest to znacznie bardziej wydajne niż konwencjonalne 
metody stosowania leków. Taki zabieg możesz prosto 
wykonać w domu. Wystarczy, że podłączysz Neno Bene
do źródła zasilania, nałożysz maseczkę i gotowe! Oddychaj…



MOBILNY 
Nebulizator membranowy Neno Bene jest naprawdę 
mały, lekki, i w pełni przenośny, dzięki czemu idealnie 
nadaje się nie tylko do użytku domowego, ale również 
podczas spacerów, podróży czy wakacji. Możesz podpiąć 
go do powerbanka lub do dołączonego do zestawu 
akumulatorka zasilanego 2 bateriami typu „paluszek” 
i korzystać z urządzenia bezprzewodowo. Całość zmieści 
się w kieszeni lub torebce, ale Neno Bene ma swój 
własny woreczek z tkaniny, w którym możesz 
przechowywać zarówno nebulizator, jak i wszystkie 



ZAWSZE POD RĘKĄ – NAWET PODCZAS PODRÓŻY
  Siateczkowy nebulizator Neno Bene to urządzenie o bardzo niewielkich wymiarach – bez trudu możesz 
je przechowywać w domu, a także zabrać w podróż. Może być zasilany bateriami, możesz podłączyć go do gniazdka, 
a dzięki portowi USB-C możesz go także podpiąć do laptopa czy ładowarki samochodowej. Neno Bene to dobra 
inwestycja w zdrowie. 



NATURALNA TERAPIA 
W CZASIE PRACY
 Nebulizator Neno Bene to urządzenie 
wielokrotnego użytku, składające się 
z niewielkiego pojemniczka na lek, silikonowej 
maski i przewodu zasilającego z końcówką 
USB, którą można podpiąć do laptopa. Dzięki 
temu możesz mieć go przy sobie w pracy 
i zastosować, gdy przyjdzie taka potrzeba. 
Wystarczy swobodnie oddychać. Prosta 
konstrukcja sprawia, że ręce masz zawsze 
wolne, więc możesz nie odrywać się 
od pracy podczas inhalacji. 



DLA CAŁEJ RODZINY 
Nebulizacja jest świetnym sposobem
nawilżania dróg oddechowych 
i oczyszczania ich podczas infekcji. 
Zaletą nebulizacji jest też to, że nie
podrażnia żołądka, mogą więc 
ją stosować zarówno dzieci, które nie 
potrafią jeszcze przełknąć tabletki oraz 
dorośli, którzy cierpią na dolegliwości 
układu trawiennego. Nebulizację 
za pomocą Neno Bene możesz 
stosować nawet u chorych 
niewspółpracujących. W zestawie 
znajdują się 3 rozmiary masek – dla 
dorosłych, dla dzieci i dla niemowląt.



WYGODNA MASECZKA 
Nebulizacja odbywa się przez wygodną maskę, a nie przez smoczek, dzięki czemu jest wydajniejsza i bardziej komfortowa – zarówno dla 
Rodziców, jak i Maluszka. Dziecko mniej więcej do 12 miesiąca życia nie oddycha przez usta, tyko przez nos. Dlatego nebulizacja za pomocą 
smoczka jest mniej efektywna niż za pomocą maski.



INNOWACYJNY POJEMNIK NA LEKI
Neno Bene do produkcji aerozolu wykorzystuje drgania 
specjalnej siateczki, która rozbija wodę z lekiem na parę 
wodną o cząsteczkach wielkości 1 - 5μm. Innowacyjny kształt 
pojemnika, który doczepia się do maski, zapewnia większą 
wydajność i wykorzystanie leku do ostatniej kropli.
To wymienna część nebulizatora. Trzy maski wykonane 
są z elastycznego tworzywa, które dopasowują się 
do kształtu twarzy. Maski łatwo utrzymać w czystości, 
wystarczy je umyć w letniej wodzie z niewielkim 
dodatkiem delikatnego detergentu, osuszyć 
i schować do dedykowanego woreczka Neno. 



W KAŻDYM WIEKU
Z nebulizatora siateczkowego z powodzeniem mogą korzystać osoby w każdym wieku. W zestawie znajdują się 3 rozmiary masek – 
dla dorosłego, dla dziecka i dla niemowlaka. Dzięki Neno Bene nie musisz przyjmować niewygodnej pozycji nad misą z parującym naparem. 
Nebulizacja to oddychanie powietrzem z rozpylonym lekiem. Neno Bene to produkt medyczny i powinien być stosowany wyłącznie z płynami 
i lekami przeznaczonymi do nebulizatorów membranowych. Nie należy wlewać do niego olejków oraz substancji o dużej gęstości.



WYJĄTKOWO CICHA PRACA
Poprzez wibracje o wysokiej częstotliwości lek jest 
przesiewany na małe cząsteczki o wielkości zaledwie 
1-5 mikronów, które mogą wnikać głębiej w drogi 
oddechowe i docierać do źródła infekcji. 
Częstotliwość drgań to aż 110 tys. na sekundę 
przy zachowaniu głośności poniżej 35 dB. 
Nebulizator Neno Bene jest bardzo cichy, 
co jest szczególnie przydatne w pracy, w podróży 
samolotem czy wtedy, gdy Twoje dziecko 
ma zaburzenia sensoryczne lub źle reaguje 
na hałas. 



DANE TECHNICZNE
Model: Neno Bene 

Zasilanie:

Wydajność aerozolu

Wielkość cząstek:

Pojemność zbiornika na lek:

Zasilanie:

Wymiary jednostki głównej:

Waga całego zestawu:

Kod EAN:

Kod CN:

Wymiary pudełka:

Waga pudełka:

PN: 

DC 5V 1A

≥ 0.20 ml/min

MMAD ok. 5µm

≤ 8ml

Kabel USB lub bateria 2x AA (brak w zestawie)

42x34x40 mm

72 g

5902479672540

9019209000

122x122x78 mm

187 g

NEN-MAM-INH002


