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NoseFrida aspirator do nosa
 

Cena: 28,10 pln

Opis słownikowy

Producent Fridababy

Opis produktu
 

Prosty i bezpieczny w użyciu, zaprojektowany przez laryngologa i pediatrów aspirator do nosa odpowiedni dla dzieci od pierwszego dnia
życia.

Według przeprowadzonych badań higieniczny jednorazowy filtr zapobiega przenoszeniu bakterii i śluzu.

Nie zawiera BPA (szkodliwy związek organiczny z grupy bisfenoli stosowany w tworzywach sztucznych).

Stosowanie:
Włożyć jednorazowy filtr, umieścić większą rurkę na nozdrzu dziecka (nie wpychać), aby zamknąć otwór.
Użyj czerwonego ustnika, aby odessać śluz.
Aby uzyskać lepsze ssanie można zwilżyć błony śluzowe.

Czyszczenie:
Po każdym użyciu wyrzucić jednorazowy filtr.
Dużą rurkę ssącą umyć wodą z mydłem.
Cienką rurkę ssącą wyczyścić kilkoma kroplami środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol.
Po wysuszeniu, złączyć mocno razem i włożyć nowy filtr do kolejnego wykorzystania.

Środki ostrożności:
Używać wyłącznie do odsysania nosa – nie używać do ssania uszu lub szyi.
Nie wdmuchiwać powietrza do ustnika, gdy rurka ssąca znajduje się w pobliżu nozdrzy dziecka.
Nie podłączać do żadnych urządzeń elektrycznych.
Rurki ssącej nie wolno wciskać do wnętrza nosa dziecko.
Wyrób nie jest zabawką, należy go trzymać poza zasięgiem dzieci.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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