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Nosko - innowacyjny aspirator do nosa dla dzieci i niemowląt
 

Cena: 49,90 pln

Opis słownikowy

Producent Salveo

Opis produktu
 

Nosko - aspirator do nosa

 

Pragniemy pomóc niemowlętom mającym zatkany nosek, ponieważ tylko czysty i drożny nos umożliwia prawidłowe oddychanie,
karmienie i spokojny sen. Proponujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązanie w postaci aspiratora do nosa Nosko, który jest prosty w
użyciu oraz łatwy do utrzymania w czystości od pierwszego dnia życia niemowlęcia.

Zestaw jest bardzo delikatny dla noska twojego niemowlęcia. Bardzo łatwy w obsłudze, rozłożenie go na części i czyszczenie załączoną
szczoteczką nie sprawia trudności. Cechuje go sprawdzona jakość. Współpracuje z każdym domowym odkurzaczem. Skutecznie i w
bezpieczny sposób usuwa wydzielinę z nosa niemowląt i dzieci, które nie potrafią samodzielnie wydmuchać nosa.

Drożny nosek jest dla dzieci i niemowląt podstawowym warunkiem prawidłowego oddechu, odżywiania i snu, co w pierwszych latach
życia jest najważniejsze.

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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W zestawie znajdują się:

Dwie końcówki do czyszczenia nosa:

dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy
dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia

Szczoteczkę do czyszczenia końcówki do nosa

Sposób użycia:

Przed użyciem aspiratora zalecamy dobrze wypłukać nosek niemowlęcia

Należy zatkać niemowlęciu jeden otwór nosowy, a do drugiego włożyć końcówkę aspiratora po włączeniu odkurzacza.

Zestaw Nosko usuwa wydzielinę działając stałym i niezmiennym ciśnieniem, niezależnie od nastawionej siły ssania i
dlatego jest delikatny dla błony śluzowej nosa.

Po usunięciu wydzieliny z nosa, należy wyłączyć odkurzacz i odłączyć aspirator od odkurzacza.

Po użyciu, aspirator należy umyć pod strumieniem gorącej wody a końcówkę do nosa wyczyścić załączoną szczoteczką.
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