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BRAUN BNA 100 Aspirator do nosa
 

Cena: 147,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NOVAMED SP.Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisBRAUN BNA 100 Aspirator do nosaWYRÓŻNIKICzyści nosek szybko i delikatnieWygodny dla dziecka i rodzicaDwa poziomy
ssaniaŁatwy do czyszczeniaOPISProdukty ułatwiające oddychanie naszego niemowlaka takie jak gruszki czy aspiratory są bardzo
ważne, szczególnie w przypadku noworodków. Pozwalają one na usunięcie wydzieliny z nosa, co przekłada się na spokojne i
bezproblemowe oddychanie naszego dziecka. Aspiratory elektryczne najlepiej odprowadzą wydzielinę z nosa dziecka, nie podrażniają
śluzówki, a dziecko nie sprawi kłopotów na sam widok urządzenia.Kompaktowy i lekkiUrządzenie jest kompaktowe, lekkie i wykonane w
sposób ergonomiczny. To właśnie dzięki małemu rozmiarowi, urządzenie może być również używane w trasie. Co więcej, ergonomia
urządzenia również podnosi jego funkcjonalność. Braun BNA 100 jest lekki i łatwy w użyciu.Aspirator posiada dwie końcówki silikonowe,
dzięki którym rodzic może dopasować aspirator do wielkości dziecięcego noska. Jedna końcówka jest szersza- do większych dziurek lub
do gęstszego kataru. Druga końcówka węższa- dla bardzo małych dzieci lub rzadkiej wydzieliny.Dwie moce ssaniaUrządzenie posiada
dwie moce ssania, ułatwia to elastyczne zasysanie kataru w zależności od potrzeb i gęstości wydzieliny.Aspirator łatwo się czyści.
Elementy można bezproblemowo zdemontować i umyć w zmywarce. Dzięki temu zachowana jest higiena i w każdej chwili można
ponownie korzystać z przyrządu.Aspiratory dla dzieci służą do odciągania wydzieliny z nosa. Dzieci nie potrafią się pozbyć kataru same.
Wydzielina zbierająca się w nosie w trakcie infekcji lub alergii stanowi pożywkę dla bakterii i sprzyja powikłaniom chorobowym. Ponadto,
utrudnia spożywanie pokarmów, oddychanie i sen, przez co dolegliwości dziecka wpływają na spokój całej rodziny. Aspiratory
elektroniczny dla dzieci pomagają normalnie oddychać.Braun BNA 100 jest cichy - nie wpływa na poczucie bezpieczeństwa małego
dziecka.Aspirator zasilany elektrycznie - zapewnia wysoka skuteczność działania, a jednocześnie zmniejsza ryzyko przenoszenia infekcji
na osoby opiekujące się dzieckiem.Robocza max moc ssania 70kPaDANE TECHNICZNE 
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BLOZ 7 9091606

Kod Dostawcy BRAUN BNA 100EU

Marka BRAUN

Gwarancja 2 lata

Zasilanie Baterie
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