
De innovatie in aerosols 
NEBUL BESTAAT UIT DRIE ELEMENTEN: 
1 • Een droge-Iuchtcompressor met groot debiel (wel ol niet regelbaar naargelang van de modellen). Deze compressor 
produceert bij de ingang een verstuiving met een druk boven 600 KPa, wat overeenstemt met een debiet van meer dan 
12 liter per minuut en per vernevelaar. 
2 •  Een ergonomisch masker voor runderen: 

• van PVC, bestand legen schokken en tegen ontsmettingsmiddelen  
• voorzien van een verstuivingskamer die micro-deeltjes produceert onder de neusgaten van het 
dier, dat wil zeggen daar waar ze worden ingeademd: er zijn twee pneumatische vernevelaars.  
• voor elk dier aanpasbaar, dankzij een reeks min of meer dikke torische dichtingen. 
3 •  De vernevelaars van het pneumatische type worden in de verstuivingskamervan het masker 

aangebracht. Deze vernevelaars bestaan uit een capillaire buis die in de te verstuiven vloeistof 
worden gedompeld. De op de top van deze capillaire buis gevormde druppel wordt door 
de luchtstroom verpulverd, dn dankzij het Venturi-effekt. De diameter van de deeltjes is 
omgekeerd evenredig met de toovoerdruk en dus met het gasvormig debiet. Wanneer de 
toevoerdruk van 300 KPa naar600 KPa stijgt, vermindert de MADM (Mediane Aerodynamische 
Diameter van de Massa) die nodig is voor een hoge verhouding kwaliteit! duur van de 
behandeling. Het aantal deeltjes met een optimale diameter om de luchtwegen te bereiken, 
stijgt.

De vemevelaars zijn vervaardigd voor éénmalig gebruik. Mrts gepast spoelen kunnen ze 
voor eenzelfde dier wel worden hergebruikt. Aeroso~herapie met perslucht is al lange tijd de 
meest doe~reffende therapie in de humane geneeskunde voor de behandeling van bepaalde 
aandoeningen van de luchtwegen. 
VTRADE International heeft dit instrument ontwikkeld voor gebruik in de diergeneeskunde, 
dankzij de wetenschappelijke medewerking van de dienst van professor Lekeux van de Universiteit 
van Luik. Dit universitair team publiceerde talrijke werken met testresultaten op het terrein met 
prototypes van Nebul. 

• Versluiving in hel masker 
• Aangepast voor grote dieren 
• Ontwikkeld in samenwerking mei de Universiteit van Luik (Professor Lekeux) • Voldoet aan de wetenschappelijke 

vereisten om optimale resultaten le bekomen

Voordelen van aerosoltherapie
1 • Maximale concentratie van de therapeutische bestanddelen in de luchtwegen
2 • Onmiddelijk zichtbaar resultaat 
3 • Weinig of geen nevenwerkingen 
4 • Weinig of geen residu in het bloed 

DOOR RECHTSTREEKS INGEADEMDE DEELTJES TE PRODUCEREN 
DOOR COMPRESSIE VAN DROGE LUCHT 
SPECIAAL VOOR GROTE DIEREN 

Better diagnostic, better treatment

A E R O S O LT H E R A P I E



Het gamma Nebul®

In functie van de intensiteit van de compressie en van het 
gewicht van het dier (fig. 1), bestaat een min of meer belan-
grijke fractie door het dier ingeademde lucht uit lucht die 
de therapeutische stof(fen) bevat.
FIG. 1: Volume lucht met deelljes in suspensie. Dit volume, 
dat uit de vernevelaars komt, is uitgedrukt in verhouding 
tot het door het dier ingeademd volume. 

FIG. 2: Proportioneel belang (%) van de deelljes 
met een diameter van minder dan 5 micron. 
Deze verhouding is uitgedrukt voor verschillende 
compressie-intensiteiten. 

FIG. 3: Fractie (%) van de oplossingmassa 
afgegeven in de vorm van deelljes met een 
diameter van minder dan 5 micron. Deze fractie 
is uitgedrukt voor verschillende compressie-
intensiteiten. 
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De optimale aerosoltherapie
Het is de bedoeling werkzame stoffen zodanig te verstuiven tot minuscule druppeltjes dat zij de aangetaste luchtwegen kunnen 
bereiken (fig. 1). 
Om in de diepere luchtwegen te kunnen neerslaan - de moeilijkst te bereiken plaatsen - moeten de deeltjes een diameter hebben 
van 1 tot 5 micron, ideaal tussen 2 en 3 micron. De droge-Iuchtcompressor met groot debiet moet bij de ingang van de vernevelaars 
een toevoerdruk van 450 tot 600 KPa hebben om, in het door het dier ingeademde volume, een belangrijke verhouding deeltjes van 
minder dan 5 micron te bekomen (fig. 1 tot fig. 3). 
Dankzij de in het masker aangebrachte verstuivingskamer en zijn compressor met groot debiet, voldoet NEBUL aan die essentiële 
vereisten: 
• deelqes produceren met een omvang van minder dan 5 micron (Mediane Aerodynamische Diametervan de Massa). Deze zeer kleine 
deelqes zijn in staat de luchtpijp, de bronchiën, de bronchiolen en de longblaasjes te bereiken . 
• een maximale massale concentratie in de luchtwegen produceren. De compressor brengt de perslucht via een buisje in de verstui-
vingskamer onder de neusgaten van het dier. De deeltjes worden onderaan het masker geproduceerd en niet bij de uitgang van de 
compressor. Bijgevolg krijgen ze niet de gelegenheid zich terug samen te voegen vooraleer hun doel te bereiken. Het is echter van-
zelfsprekend dat de diameter van de deeltjes van elke vernevelaar afhangt van de viscositeit, de densiteit en de oppervlaktespanning 
van de verstoven oplossing. 
U kunt altijd bij ons terecht voor referenties van wetenschappelijke artikels over de behandelde aandoeningen, de verstoven oplos-
singen en hun verdunning. 

NÉBUL 61
• COMPRESSOR: debiet: + 24 L./min. bij 6 barrniet regelbaar. 
• MASKER: * aantal: 1; 
* aantal vernevelaars: 2; 
* gemiddelde verstuivingstijd: 5’30” voor 2 x 3 mil vernevel aar van 
fysiologisch serum. 
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NÉBUL 201
• KOFFERTJE van geanodiseerd aluminium - 450x240x480mm
• COMPRESSOR: debiet: + 24 L/min. bij 6 barrregelbaar - manometer. 
• MASKER: * aantal: 1; 
* aantal vernevelaars: 2; 
* verstuivingstijd: 5’30” voor 2 x 3 mllvernevelaar van fysiologisch serum. 
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