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Gruszka silikonowa 75ml APTEO
 

Cena: 11,90 pln

Opis słownikowy

Producent Apteo

Opis produktu
 

Silikonowa gruszka o pojemności 75 ml z zaokrągloną końcówką zalecana do stosowania u dzieci od 6. miesiąca do 1. roku życia. Jej
cechą charakterystyczną jest kształt przypominający pingwinka, dzięki czemu może być bardziej przyjazna w odbiorze przez małe
dzieci. Zaletą wyrobu jest ponadto możliwość jej otworzenia i dokładnego umycia.

Gruszkę można stosować na dwa sposoby: do nosa w celu usunięcia wydzieliny kataralnej z nosa i zapobieganiu infekcjom górnych
dróg oddechowych lub do uszu w celu usunięcia woskowiny i przeciwdziałaniu stanom zapalnym uszu.

Sposób użycia:
Przed każdym użyciem gruszkę należy umyć w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie włożyć na 10 minut do gotującej się wody.

Stosowanie do nosa:
Gruszkę ścisnąć w dłoni, następnie miękką końcówkę przyłożyć do otworu nosowego i uwolnić gruszkę z uścisku. Następuje zasysanie
wydzieliny z nosa.

Stosowanie do uszu:
Gruszką zassać niewielką ilość letniej wody, przechylić głowę na bok i zakroplić ciecz do ucha. Nie wprowadzać miękkiej końcówki zbyt
głęboko - należy pozwolić, aby woda powoli spłynęła po ściance kanału słuchowego. Następnie przechylić głowę w przeciwną stronę,
aby pozbyć się cieczy. Procedurę powtórzyć.

Środki ostrożności:
Produkt przeznaczony do indywidualnego użytku.
Wszelkie czynności związane z użytkowaniem gruszki silikonowej powinna wykonywać osoba dorosła.
Gruszki silikonowej należy używać w sposób bardzo ostrożny, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć opinii specjalisty.
Nie stosować środków dezynfekujących.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia oraz po upływie daty ważności.

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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