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Onay Belgesi

Nebulizatör Performans Testi Sonucu

Marka: Vivocare / Tip: Doggy

OBL Üreticisi: TRİMPEKS İTH. İHR. TUR. ve TİC. A.Ş., İstanbul,

Türkiye
Yukarıda verilmiş olan Vivocare Doggy piston tipi nebulizatörün aşağıdaki
noktalara ilişkin olarak FIMT’in (Asperg, Almanya) daha sonraki incelemesi altında
Rossmax Int. Ltd tarafından test edilmiş olduğu tasdik edilir

(1) aerosol partikül büyüklüğü dağılımı

(2) nebulizasyon çıkış hızı (ilaç verme dâhil)

(3) etkili rezidüel volüm.

(4) Uzun süreli kullanımda güvenilirlik.

Testler; EN13544 – 2009 (Solunum Tedavi Cihazları-Bölüm 1: Nebulize Edici
Sistemler ve Bileşenleri) ve Nebulizatörler, Ölçülü doz inhalerler, Spacerlar ve
Aktüatörler için FDA İnceleyici Yönlendirmesi-1993 ile verilen standartlara ve
düzenlemelere göre sağlanmıştır.

Aerosol partikül büyüklüğü iki yöntemle test edilmiştir; Malvern Spraytec
Reflektometri Tekniği (A) ile Marble 298 Cascade Impactor Yöntemi (B).

(B)’de, Vivocare Doggy MMAD < 3 [μm] geliştirilmiş özellikler ile birlikte tıbbi
olarak istenilen kütle orta değer aerodinamik çap MMAD < 5 [μm] ile uyumludur:
MMAD (%2,5 NaF) %76,48’lik bir ince parçacık dozu FPD ile 2,43 [μm] olarak
bulunur. (A)’da, Dv(50)’nin açık valf durumunda < 4 [μm] ve kapalı valf durumunda
< 4,8 [μm] olduğu kanıtlanmıştır.



Nebulizasyon hızı, ipratropiyum bromürün, fliksotidin, terbütalin sülfatın ve
salbutamolün uygulanması dâhil olmak üzere, açık valf durumunda > 0,249
[ml/dk] bir akışla ve kapalı valf durumunda ise > 0,107 [ml/dk] bir akışla
sonuçlanmıştır.

Rezidüel volüm hem kapalı hem de açık valf durumunda < 0,66 [ml] olmuştur.

Güvenilirlik testi hiçbir parametre bozulması göstermemiştir: 400 [sa] çalışma
süresinin tamamında < 2,77 [μm] bir MMAD ile > 0,26 [ml/dk] bir nebulizasyon hızı
bulunmuştur.

Değerlendirme sonuçları Vivocare Doggy’yi özellikle çocuklar üzerindeki klinik bir
uygulamaya ilişkin olarak, verilmiş olan çocuk dostu tasarımdan dolayı, istenilen
tıbbi kullanım için tamamen yetkilendirir.
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FIMT Müdürü (Asperg).


