
Як захистити свою 
родину від застудних 
захворювань?
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Не хворіти застудою за будь-якої 
пори року та за будь-яких погодних 
умов — це дуже просто!

Потрібно лише своєчасно профілакту-
ватися. А якщо застуда прокралася в 
родину — зробити все можливе, щоб 
попередити її розвиток.

В цьому допоможе сучасний спосіб 
лікування хвороб органів дихання — 
Юлайзерна терапія.

Юлайзер – це прилад, в якому лікарська рідина перетворюється в рідкий 
аерозоль (зі спеціальним розміром частинок) для інгаляції, що дає можливість 
лікування всіх захворювань органів дихання.

Перед застосуванням обов`язково ознайомтесь з інструкцією та порадьтся з лікарем. 
Свідоцтво про держреєстрацію в МОЗ України №11172/2012 від 10.02.2012
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Головною перевагою небулайзерної терапії 
є можливість доставки препаратів прямо 
в дихальні шляхи. 

Всмоктування ліків через слизову дихальних 
шляхів відбувається в 20 (!) разів швидше, 
ніж при прийомі таблетованих форм препа-
ратів.

Головними складовими небулайзера 
є небулайзерна камера, де безпосередньо 
утворюється дрібнодисперсний аерозоль, 
і маска / загубник, завдяки яким аерозоль 
потрапляє безпосередньо до бронхіального 
дерева

Небулайзерна камера
Не хворіти застудою за будь-якої 
пори року та за будь-яких погодних 
умов — це дуже просто!
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Комплектуючі небулайзера 
необхідно міняти 1 раз на 
три місяці, тому що вони під-
лягають контамінації мікро-
організмами. 

До того ж кожен пацієнт 
повинен мати індивідуальний 
набір для проведення 
небулайзерної терапії 
(небулайзерна камера, 
загубник / маска).

Маски: дитяча та доросла

Загубник Канюля назальна
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Існують декілька варіантів пакетів комплек-
туючих:

Великий набір Кіт Юлайзер, до комплекту 
входять: 
• небулайзерна камера,
• загубник,
• повітряна трубка,
• повітряні фільтри;

Малий набір Юлайзер, до комплекту 
входять:
• небулайзерна камера
• загубник.

Окремо можна придбати:
• маску дитячу;
• маску дорослу;
• канюлю назальну.
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ПОКАЗАННЯ ДЛЯ 
НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ: 

• ГРВІ (риніт, фарингіт, ларингіт, трахеїт) 
та їх ускладнення (риносинусит, 
ларинготрахеїт); 

• гострий бронхіт, пневмонія; 

• бронхіальна астма та її загострення; 

• загострення хронічного обструктивного 
захворювання легень (ХОЗЛ); 

• туберкульоз легень; 

• муковісцидоз;  

• важкий стан хворого (нездатність 
використання інших видів інгаляторів 
у дітей та людей похилого віку). 
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ЩО НЕ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ 
У КОМПРЕСОРНИХ НЕБУЛАЙЗЕРАХ?

• Трав‘яні відвари, настої та настоянки

• Эфірні олії

• Системні гормони (Гідрокортизон, 
Преднізолон, Дексаметазон)

• Еуфілин, Платифілин, Папаверин

• Порошки з подрібнених таблеток

• Використовувати для розведення ліків 
кип‘ячену воду та гіпотонічні розчини

• Буль-яку мінеральну воду, олійні та 
спиртові розчини
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Для профілактики та лікування грипу та ГРВІ 
можливе застосування «протизастудної трійки»:

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ‘Я

1 конт. АКК®

Блокує проникнен-
ня вірусів в клітини 
організму та попере-
джує розповсюджен-
ня інфекції*

1 конт. Декасана® 

Інгаляційний анти-
септичний засіб, що 
впливає на мікроби 
та віруси*

Тривалість: 4–5 хв. 2–3 р/день. Курс: 7–10 днів

1 конт. NaCl

Зволожує та 
захищає слизову; 
розчинник для лі-
ків небулайзерної 
терапії*

*Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції
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1 конт. Лорде® Гіпер

зменшує в’язкість мокротиння 
та полегшує його відходження*

або

*Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції

Кашель та закладеність носу

1 конт. Лорде® Гіаль Гіпер

зменшує набряк слизової, зволо-
жує слизову*
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Які ще існують препарати для лікування 
Юлайзером?

Інгаміст®

Ацетилцистеїн для 
інгаляцій*

Небутамол®

Сальбутамол для 
інгаляцій*

Небуфлюзон®

Флутиказону пропіонат 
для інгаляцій*

*Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції
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Який небулайзер обрати?

Для частохворіючих 
діток, хронічних хворих

Ергономічний дизайн.
Комплектуючі завжди під 
рукою – можна зберігати 
під кришкою.
Захист від перегрівання.
Ручка для переносу.

Для активних, мобільних 
пацієнтів

Ультракомпактний.
10 ингаляцій від 
акумулятора.
В комплекті акумулятор та 
сумка.
Працює навіть від 
прикурювача в автомобілі.

Оптимальний вибір 
для домашнього 
використання

Сучасний дизайн
Широкий вибір 
комплектуючих 
Найбільш популярний 
небулайзер в Україні*
Proxima Research, 2016
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 Суттєво підвищити 
ефективність 
лікування.

 Зменшити кількість 
госпіталізацій в 2 рази.

 Зменшити кількість 
повторних викликів 
лікаря – в 5 разів.

 Значно скоротити 
витрати на надання 
медичної допомоги 
пацієнтам.

• Швидка доставка препарату, 
швидкий початок дії (в 20 
разів швидше у порівнянні з 
per os).

• Высока концентрація діючої 
речовини безпосередньо 
у вогнищі інфекції та 
запалення.

• Не проходить крізь 
печінку, без барвниців та 
ароматизаторів,  мінімум 
системних побічних 
реакцій.

• Економічна доступність 
терапії.

• Легкая техніка інгаляції.

Застосування Юлайзерної терапії дозволяє:
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Сервісна підтримка «ЮРІЯ-ФАРМ»

«ЮРІЯ-ФАРМ» — експерт в небулайзерній терапії.

Гаряча лінія – 044 454-75-63

Ulizer.com.ua — можливість поставити запитання, 
відеоінструкція, як обрати, як користуватися – відповіді 
на найважливіші питання для зрозумілого та комфортного 
використання Юлайзер

Ми поряд саме тоді, коли потрібно — оперативна 
консультація по телефону, в разі технічних проблем — 
можлива заміна, без очікувань та преривання процесу 
лікування!
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ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ ЧЕРЕЗ КОНТАКТИ

Чи знаєте ви, що…

Зараження інфекційними 
захворюваннями відбувається 
найчастіше через руки 
(рукостискання з хворою 
людиною, через дверні ручки, 
поручні в транспорті, побутові 
предмети і таке інше).
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ШКОЛЯРИКУ У НАГОДІ БУДЕ 
ГОРОСТЕН — універсальний 
антисептик для рук!
До складу препарату входять 
компоненти, завдяки яким Горостен:

– надійно захищає від вірусів, бактерій 
та грибків;

– зволожує шкіру рук;
– знімає подразнення (підходить для 

чутливої шкіри);
– не викликає сухість навіть при 

багаторазовому застосуванні;
– не липне.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ‘Я
*Повну інформацію про препарат див. в офіційній інструкції



Юлайзерна терапія 
охороняє кордон 
здоров`я вашої родини!

Додаткова інформація 
про Юлайзер на сайті:
www.ulaizer.com


