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Aspirator kataru Pan Nosek APTEO
 

Cena: 47,25 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pan Nosek aspirator kataru to bezpieczne urządzenie służące do odciągania wydzieliny z nosa u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Produkt zaprojektowano aby każdy użytkownik mógł go samodzielnie złożyć i rozłożyć oraz wyczyścić, przepłukując aspirator pod
bieżącą wodą.

 

Sposób użycia:

1. Połączyć elementy aspiratora zgodnie z rysunkiem dołączonym do opakowania.

2. Niebieską wkładkę połączyć z rurą ssącą do odkurzacza domowego (o mocy 800-1800 W). Uruchomić odkurzacz. W zależności od
potrzeb i oczekiwanej siły ssącej, użyć regulatora umieszczonego na aspiratorze między komorami I a II. Zmianę uzyskuje się poprzez
przekręcenie ich względem siebie w celu zwiększenia/zmniejszenia pola powierzchni otworu.

3. Przyłożyć końcówkę aspiratora do przedsionka nosa (niewskazane jest penetrowanie komory nosa) i odciągać katar z każdej
przegrody nosowej przez czas nie przekraczający 5-10 sekund.

4. W przypadku nieodciągnięcia zalegającej wydzieliny ponowić proces odciągania.

5. Po zabiegu rozłożyć aspirator i umyć go pod bieżącą wodą.

6. Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować zaleganie bakterii i wirusów we wnętrzu aspiratora oraz
spowodować zanieczyszczenie mechaniczne wyrobu.
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Czyszczenie aspiratora:

Aspirator zaprojektowano tak, aby każdy jego użytkownik mógł go samodzielnie złożyć, rozłożyć i dokładnie wyczyścić.

Produkt należy umyć po każdym zabiegu pod bieżącą, ciepłą wodą.

W przypadku silnych zabrudzeń może być konieczne zastosowanie środków czyszczących przeznaczonych do stosowania u dzieci i
niemowląt.

Aspirator przechowywać w temperaturze pokojowej, wcześniej go osuszając.

Urządzenie wykonano z bezpiecznego, wytrzymałego i atestowanego tworzywa, pozwalającego na łatwiejsze utrzymanie produktu w
czystości. 

 

Przeciwwskazania: 

Urządzenia nie stosować w przypadku uszkodzonej błony śluzowej nosa, obrzęku błony śluzowej nosa lub krwawienia z nosa.
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