
InnoSpire Deluxe is 
a reliable and easy 
to use compressor 
nebulizer system suitable 
for nebulizing most 
aerosol medications 
prescribed for common 
respiratory diseases.

InnoSpire Deluxe is part of our InnoSpire family of 
compressor nebulizer systems that provide reliable 
drug delivery to patients.

Suitable for professional or home use, InnoSpire Deluxe 
has been designed to easily manage prolonged use in a 
clinical environment as well as frequent use in the home.

Proven nebulizer technology
Coupled either with the SideStream Reusable or 
SideStream Plus handset, the InnoSpire Deluxe provides 
highly efficient aerosol therapy in fast treatment times.

Key features
• Matched with SideStream

Reusable or SideStream Plus
• 7LPM driving flow
• Continuously rated for constant use
• Large integral storage
• Handle for easy transport

Therapy you can trust
InnoSpire Deluxe – compressor nebulizer system



Reliable 
aerosol 
delivery

Specifications Product
Performance data SideStream Plus SideStream Reusable
MMAD 3.42μm 2.93μm
Fine particle fraction 67% 76.3%
Treatment time (2.5mL charge) 3.68 min 4.12 min
Product specifications InnoSpire Deluxe
Electricity supply 230V/50Hz, 1Amp
Compressor max. pressure 360kPa (3.6bar)
Average flow rate 7LPM @ 10 psig
Max flow rate 9.8LPM
Thermal overload protector Thermal fuse; functioning temperature 150°C
Size 38 x 17 x 11cm
Weight 2.2kg
Sound level 58 ± 3dBA
Operating temperature/humidity 10°C to 40°C / 10% to 95% non-condensing

Ordering information Part no.
Compressor nebulizer systems - including SideStream Plus kit
InnoSpire Deluxe – 230V/50Hz – EU plug 1110057
InnoSpire Deluxe – 230V/50Hz – UK plug 1110064
Compressor nebulizer systems - including SideStream Reusable kit
InnoSpire Deluxe – 230V/50Hz – EU plug 1112278
InnoSpire Deluxe – 230V/50Hz – UK plug 1112279
InnoSpire Deluxe – 220V/60Hz – UK plug 1110061
InnoSpire Deluxe – 230V/50Hz – EU plug 1110058
InnoSpire Deluxe – 230V/50Hz – EU plug 1110065
Accessories/replacement parts
SideStream Plus reusable kit 1092001
SideStream reusable year pack 2010A
SideStream reusable kit with adult mask 1223A
SideStream reusable kit with pediatric mask 1224A
SideStream reusable kit with mouthpiece 1225A
Air inlet filters (pack of 4) 1113525

SideStream Reusable and 
SideStream Plus have been 
designed to draw more air in, 
via an active venturi system, 
resulting in fast drug delivery 
and short treatment times.

They also have a unique 

diamond jet design which 

helps to minimize wear  

from frequent use and  

aids consistent delivery  

of a high quality aerosol.

By utilising a venturi, SideStream 

produces a flow rate of 16 l/min

Innovative diamond jet design produces 

consistently high quality aerosol

SideStream Reusable 

SideStream Plus 

Equipped with a low resistance valve to 

deliver fast treatments with less waste

Our optional filter accessory also 

helps to reduce the unnecessary 

release of medication in ambient air, 

especially when nebulizing antibiotics

Valve opens

Connect With Us

https://www.somatco.com
https://www.facebook.com/somatco.ksa
https://twitter.com/somatco_ksa
https://www.instagram.com/somatco/
https://www.youtube.com/c/Somatco
https://www.pinterest.com/somatcodotcom/
https://www.flickr.com/photos/somatco/
https://wa.me/966556111951?text=I%20have%20query%20about%20one%20of%20your%20product.%20Can%20you%20assist%20me


 InnoSpire Deluxe جهاز
هو نظام ضاغط رذاذي موثوق 

سهل االستخدام مناسب لالستخدام 
كرذاذ لمعظم األدوية األيروسولية 

التي توصف لعالج أمراض 
الجهاز التنفسي الشائعة.

جهاز InnoSpire Deluxe هو جزء من عائلة InnoSpire ألنظمة الضاغط 
الرذاذي الخاصة بنا التي توفر طرًقا موثوقة إليصال العقار للمرضى.

وهو مناسب لالستخدام المهني أو المنزلي، فقد تم تصميمه ليدير 
االستخدام لفترات طويلة في المستشفيات بسهولة إلى جانب االستخدام 

المتكرر في المنزل.

تكنولوجيا رذاذ مثبتة
يوفر جهاز InnoSpire Deluxe، باقترانه مع األداة اليدوية 

SideStream Reusable أو SideStream Plus، عالًجا عالي الكفاءة 
باأليروسوالت في األوقات العالجية السريعة.

الخواص األساسية
 	 SideStream مالئم لالستخدام مع األداة اليدوية

SideStream Plus أو Reusable
تدفق هواء يبلغ 7 لتر في الدقيقة	 
قدرة إحتمال على اإلستخدام المتواصل	 
مساحة تخزين داخل الجهاز	 
مقبض يدوي لسهولة النقل	 

عالج يمكنك الوثوق به
InnoSpire Deluxe – جهاز نبيواليزر عالي الجودة



باستخدامه لنظام Venturi، ينتج جهاز 

SideStream معدل تدفق يبلغ 16 لتر/دقيقة

ويساعد التصميم المبتكر النفاث مدبب الشكل على 

إنتاج معدل ثابت من األيروسول عالي الجودة

إيصال 
موثوق 
لألدوية 

األيروسولية

المنتجالمواصفات
SideStream PlusSideStream Reusableبيانات األداء

MMAD2.93 ميكرو متر3.42 ميكرو متر

76.3%67%نسبة الجزيئات الدقيقة

4.12 دقيقة3.68 دقيقةوقت العالج )جرعة 2.5 ملليلتر(

InnoSpire Deluxeمواصفات المنتج
230 فولت/50 هيرتز، 1 أمبيرالمتطلبات الكهربائية

360 كيلو باسكال )3.6 بار(الضغط األقصى للضاغط

لكل بوصة مربعة نسبة متوسط معدل تدفق الهواء قياس 10 رطل  الدقيقة عند  لتر في   7
إلى الضغط الجوي

9.8 لتر في الدقيقةمعدل تدفق الهواء األقصى

مصهر حراري؛ درجة الحرارة عند العمل 150 درجة مئويةأداة الوقاية من الحمل الحراري الزائد

38 ×  17 × 11 سمالحجم

2.2 كجمالوزن

58 ± 3 ديسيبلمستوى الصوت

10 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية / 10% إلى 95% دون تكاثفدرجة حرارة / رطوبة التشغيل

رقم الجزءوصف المنتج
SideStream Plus أجهزة نبيواليزر - تتضمن مجموعة أدوات

InnoSpire Deluxe1110057 – 230 فولت/50 هيرتز – ذو قابس يتبع معايير االتحاد األوروبي
InnoSpire Deluxe1110064 – 230 فولت/50 هيرتز – ذو قابس يتبع معايير المملكة المتحدة

SideStream Reusable أجهزة نبيواليزر - تتضمن مجموعة أدوات
InnoSpire Deluxe 1112278 – 230 فولت/50 هيرتز – ذو قابس يتبع معايير االتحاد األوروبي

InnoSpire Deluxe 1112279 – 230 فولت/50 هيرتز – ذو قابس يتبع معايير المملكة المتحدة
InnoSpire Deluxe 1110061 – 220 فولت/60 هيرتز – ذو قابس يتبع معايير المملكة المتحدة

InnoSpire Deluxe 1110058 – 230 فولت/50 هيرتز – ذو قابس يتبع معايير االتحاد األوروبي
InnoSpire Deluxe 1110065 – 230 فولت/50 هيرتز – ذو قابس يتبع معايير االتحاد األوروبي

الملحقات/قطع الغيار
1092001مجموعة أدوات SideStream Plus قابلة إلعادة االستخدام

2010Aمجموعة أدوات SideStream القابلة إلعادة االستخدام كافية لمدة عام واحد
1223Aمجموعة أدوات SideStream القابلة إلعادة االستخدام مع قناع للبالغين
1224Aمجموعة أدوات SideStream القابلة إلعادة االستخدام مع قناع لألطفال

1225Aمجموعة أدوات SideStream القابلة إلعادة االستخدام مع قطعة للفم
1113525فالتر منافذ دخول الهواء )عبوة تحتوي على 4(

تم تصميم األداتين اليدويتين 
 SideStream Reusable 

وSideStream Plus لسحب المزيد 
 Venturi من الهواء للداخل، عبر نظام

نشط، مما يؤدي إلى حدوث إيصال 
سريع للعقاقير وأوقات عالجية قصيرة.

كما أن لهما أيًضا تصميًما نفاًثا مدبب 

الشكل والذي يساعد على الحد من 

التآكل الناتج عن االستخدام المتكرر، 

كما يساعد في عملية اإليصال المستمر 

لألدوية األيروسولية عالية الجودة.

 SideStream Reusable

يساعد ملحق المرشح االختياري الذي نقدمه 

على خفض نسبة الدواء غير الالزمة المنطلقة 

في الهواء المحيط، خاصًة عند استخدام 

المضادات الحيوية في صورة رذاذ

فتحات الصمامات

مجهز بصمام منخفض المقاومة لتوصيل 

العالجات بشكٍل سريع مع نسبة فقدان أقل

 SideStream Plus
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