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SOPELEK 3 VACUUM ASPIRATOR DO NOSA do odkurzacza
 

Cena: 27,99 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SOPELEK 3 VACUUM ASPIRATOR DO NOSA

SALUS INTERNATIONAL

OPAKOWANIE ZAWIERA:

ASPIRATOR, 10 jednorazowych filtrów, adapter do odkurzacza oraz 2 podkłady jednorazowe

  Aspirator do nosa, którym można odciągać za pomocą ust oraz odkurzacza.
  Umożliwia usunięcie wydzieliny z noska dziecka i tym samym pomaga mu w przywróceniu swobodnego oddychania.
  Systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych.
  Pomaga w leczeniu schorzeń dolnych dróg oddechowych.
  Jednorazowe nieprzemakalne podkłady mają zastosowanie w trakcie przewijania dziecka.

Polecany przy infekcjach górnych dróg oddechowych, w celu usunięcia wydzieliny z noska.

STOSOWANIE:

Odciąganie za pomocą ust: Włóż jednorazowy filtr do końcówki. Nałóż końcówkę z jednorazowym filtrem na cylinder główny aspiratora.
Ułóż dziecko w dogodnej pozycji, umieść ustnik w swoich ustach, a końcówkę z jednorazowym filtrem w otworze nosowym dziecka.
Delikatnie, progresywnie i jednostajnie wciągaj powietrze przez ustnik, najpierw w jednym, a następnie w drugim otworze nosowym.
Wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z jednorazowym filtrem z cylindra głównego. Filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w
gorącej wodzie przez max 15 sekund.

Odciąganie za pomocą odkurzacza: Włóż jednorazowy filtr do korka, a następnie korek do cylindra głównego. Nałóż końcówkę na
cylinder główny aspiratora a wąż połącz z adapterem z jednej strony i korkiem z drugiej.Włóż adapter do rury ssącej odkurzacza, odsuń
odkurzacz na max. odległość od dziecka, następnie włącz urządzenie. Do procesu usuwania wydzieliny z noska używamy odkurzaczy o
mocy 500-1000 W. Ułóż dziecko w dogodnej pozycji i delikatnie dosuń końcówkę aspiratora w pobliże jednego, następnie drugiego
otworu nosowego dziecka. Odciąganie powinno trwać max. 5 sekund. Wyłącz odkurzacz, wyjmij zanieczyszczoną końcówkę z cylindra
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głównego a jednorazowy filtr z korka. Filtr wyrzuć do kosza. Pozostałe elementy wyparz w gorącej wodzie przez max. 15 sekund.
Adapter i wężyk nie wymagają wymarzania, wystarczy przemycie ciepłą wodą.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zestaw składa się z : aspiratora, 10 jednorazowych filtrów, adapteru do odkurzacza oraz 2 podkładów jednorazowych.

Producent:

Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9

40-273 Katowice
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