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MARIMER Aspirator do nosa dla niemowląt
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Producent NEPENTES

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Opis produktu
 

Opis 

 

OpisAspirator do nosa Marimer to produkt:

• bezpieczny– zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie małych nosów • higieniczny – podlega całkowitej sterylizacji • skuteczny –
pozwala na efektywne oczyszczenie noska • łatwy w dozowaniu – wystarczy nacisnąć ampułkę • wydajny – można go stosować przez
długi okres czasu

 

• Posiada zaokrągloną końcówkę, która została specjalnie zaprojektowana tak, aby zapewnić doskonałą styczność z otworem nosowym
niemowlęcia, nie stwarzając jednocześnie zagrożenia uszkodzenia błony śluzowej nosa. Została ona wykonana z nietłukącego się
tworzywa (poliwęglanu) i podlega całkowitej sterylizacji • Posiada ergonomiczny kształt umożliwiający wygodny uchwyt • Jest
pozbawiony kantów i trudno dostępnych zakamarków co umożliwia łatwe i dokładne oczyszczenie wszystkich jego części • Może być
stosowany tak często, jak zachodzi potrzeba • W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produktów nie wymaga zakupu
dodatkowych końcówek lub jednorazowych filtrów

 

OpisSposób użycia

1. Umyj ręce 2. Złóż aspirator dla niemowląt Marimer według schematu 3. Umieść mały kawałek waty, który będzie działać jako filtr,
między końcówką aspiratora do nosa a zbiornikiem

W celu przygotowania niemowlęcia:  4. Ułóż dziecko w pozycji leżącej na stoliku do przewijania i podnieść mu głowę  5. Włóż ustnik do
ust; mała otoczka ułatwia trzymanie go między zębami  6. Przyłóż końcówkę aspiratora do jednego z otworów nosowych niemowlęcia 
7. Delikatnie wciągnij powietrze; wydzieliny będą się gromadzić w zbiorniku  8. W razie konieczności - powtórzyć czynność  9. Zmień
otwór nosowy 
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OpisUwaga

Wkroplenie do każdego z otworów nosowych roztworu wody morskiej lub soli fizjologicznej przed przystąpieniem do oczyszczania nosa,
znacząco ułatwia usunięcie zalegającej wydzieliny 

• przed pierwszym użyciem rozebrać aspirator na części, starannie wyczyścić w gorącej wodzie z mydłem i wypłukać w czystej wodzie  •
wysterylizować aspirator, na zimno albo parą wodną • po każdym użyciu rozebrać aspirator dla niemowląt na części, dokładnie
wyczyścić w gorącej wodzie z mydłem i wypłukać w czystej wodzie • przed każdym użyciem, sterylizować aspirator, który ma się zamiar
używać, na zimno albo parą wodną
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