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Canpol babies aspirator do nosa, 56/007
 

Cena: 10,82 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP. Z O.O.

Rejestracja Artykuł dzieciecy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Aspirator do nosa przeznaczony jest dla dzieci poniżej trzeciego roku życia, które nie potrafią samodzielnie oczyścić nosa. Umożliwia
usuwanie nadmiaru wydzieliny, która może prowadzić do powikłań takich jak kaszel czy infekcja ucha. Urządzenie jest proste w
użytkowaniu. Nie wymaga wymiany filtrów czy użycia baterii. Istnieje możliwość regulacji siły ssania.

Urządzenie jest proste w użytkowaniu.
Nie wymaga użycia baterii.
Kształt miękkiej końcówki aspiratora przystosowany do małego nosa dziecka.
Istnieje możliwość regulacji siły ssania.

 Dodatkowe informacje:

Urządzenie przeznaczone dla dzieci poniżej 3. roku życia.
Produkt przystosowany jest do mycia w zmywarce (oprócz gąbki). Nie można go gotować i dezynfekować.
Dostępny z białą końcówką.

Jak używać?
Produkt utrzymuj w czystości. Po każdym użyciu rozmontuj urządzenie w sposób zaprezentowany na obrazku. Usuń resztki wydzieliny z
końcówki aspiratora przepłukując ją pod bieżącą wodą. Następnie umyj wszystkie rozmontowane części w ciepłej wodzie z dodatkiem
delikatnego płynu. Dokładnie wypłucz i wysusz. Nie gotuj i nie dezynfekuj. Produkt przystosowany do mycia w zmywarce, oprócz gąbki.
Połóż dziecko na pleckach na łóżku, przewijaku lub na własnych kolanach. Możesz delikatnie odchylić głowę dziecka do tyłu. Następnie
delikatnie końcówkę aspiratora do nosa dziecka, a plastikowy ustnik do swoich ust. Wciągając powietrze przez ustnik wytworzy się
ciśnienie, które zassie nagromadzoną w nosie wydzielinę do końcówki aspiratora. Reguluj siłę ssania według potrzeb. Rekomenduje się
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stopniowe zwiększanie siły ssania. Zakończ zasysać powietrze, kiedy obydwie przegrody nosowe zostaną oczyszczone. Po zabiegu
wytrzyj dziecku nosek chusteczką higieniczną.
Uwaga! Jeśli wydzielina jest zbyt gęsta i sucha, zmniejsza się skuteczność aspiratora. W takiej sytuacji zaleca się wcześniejsze
przepłukanie noska solą fizjologiczną.
Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do ust, w formie gąbki wielokrotnego użytku
umieszczonej w plastikowej części tuby. Po jej zużyciu lub zniszczeniu możesz umieścić tam kawałek waty.
Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub
zużycia – wyrzucić. Urządzenie wymaga obsługi osoby dorosłej.

Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
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