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MARIMER aspirator do oczyszczania nosa, 1 sztuka
 

Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Postać aspirator do nosa

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Do 6 miesiąca życia dzieci oddychają wyłącznie przez nos i nie umieją go jeszcze wydmuchać, z tego względu ważne jest, aby nos u
niemowlaka był całkowicie drożny. Wydzielina, która zalega w nosie, utrudnia dziecku oddychanie, odżywianie oraz sen. Stosując
aspirator do nosa, można pomóc dziecku w oczyszczaniu nosa z zalegającej wydzieliny. Podczas snu lub karmienia, dziecko będzie
mogło znowu swobodnie oddychać.

Instrukcja przed pierwszym użyciem

Po wyjęciu z opakowania, aspirator do nosa dla dzieci należy dokładnie przemyć ciepłą wodą z mydłem i przepłukać czystą
wodą.
Końcówkę należy wysterylizować w niskiej lub wysokiej temperaturze

Sposób użycia:
Przygotowanie aspiratora do użycia

Umyć ręce.
Złożyć poszczególne części produktu Marimer aspirator do nosa dla dziecizgodnie z rysunkiem.
Pomiędzy końcówkę a zbiornik umieścić niewielką ilość waty bawełnianej, która działa jak filtr higieniczny.

Przygotowanie dziecka:

Ułożyć dziecko w pozycji leżącej na przewijaku, podtrzymując jego głowę.
Umieścić ustnik w swojej jamie ustnej. Niewielki wystający brzeg krawędzi ustnika ułatwia jego trzymanie pomiędzy zębami.
Umieścić końcówkę aspiratora w otworze nosowym dziecka.
Delikatnie wciągnąć powietrze przez ustnik. Wydzielina zgromadzi się w zbiorniku.
W razie potrzeby czynność powtórzyć.
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Powtórzyć czynności do drugiego otworu nosowego.

Wkroplenie do nosa soli fizjologicznej lub roztworu izotonicznej soli morskiej Marimer Soft ułatwi usunięcie wydzieliny.

Instrukcja po każdym użyciu:
Po każdym użyciu, poszczególne części aspiratora do nosa dla dzieci należy rozmontować i dokładnie przemyć ciepłą wodą z mydłem i
przepłukać czystą wodą.
Ze względów higienicznych, przed każdym użyciem, należy wysterylizować końcówkę w zimnej wodzie lub nad parą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed każdym użyciem należy upewnić się, że aspirator do nosa dla dzieci i końcówka są nieuszkodzone.
Jeśli zauważy się pierwsze oznaki zużycia lub uszkodzenia, należy wymienić aspirator do nosa dla dzieci i (lub) końcówkę.
Nie umieszczać we wrzącej wodzie.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dystrybutor:
Glenmark Pharmaceuticals Sp. z o. o
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