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NOSKO Aspirator do nosa od 1 dnia życia 1 op.
 

Cena: 79,68 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Wyrób medyczny inny

Marka Producent SALVEO POLAND SP. Z O.O.

Opakowanie 1 zestaw

Postać aspirator

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład dwie końcówki do oczyszczania nosa:  dla dzieci od 0 – 6 miesięcy   dla dzieci powyżej 6 miesięcy  szczoteczkę do czyszczenia
końcówki do nosa  Wskazania Aspirator do nosa Nosko pomaga niemowlętom,które mają 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 Nosi set, który jest prosty w użyciu, łatwy do utrzymania w czystości i może być stosowany od pierwszego dnia życia dziecka.  
Działanie Aspirator do nosa Nosko® jest wyrobem medycznym, który można podłączyć do dowolnego domowego odkurzacza.
Skutecznie i w bezpieczny sposób usuwa wydzielinę z nosa niemowląt i dzieci, które nie potrafią samodzielnie wydmuchać nosa. Drożny
nosek pozwala dzieciom na prawidłowe oddychanie, bezpieczne karmienie i spokojny sen, co w pierwszych latach życia jest
najważniejsze.  delikatny dla śluzówki nosa   prosty w użyciu, łatwy do rozłożenia na części i czyszczenia (dołączona szczoteczka)  
sprawdzona jakość, dostępny tylko w aptekach, wraz z fachową poradą  Dawkowanie Zalecamy, by przed użyciem aspiratora dobrze
wypłukać nos dziecka roztworem izotonicznym w sprayu Nisita®. Po zatkaniu jednej dziurki nosa dziecka i włączeniu odkurzacza,
należy do drugiej dziurki włożyć węższą końcówkę aspiratora. Nosi® set usuwa wydzielinę działając stałym i niezmiennym ciśnieniem,
niezależnie od nastawionej siły ssącej, dlatego jest delikatny dla śluzówki nosa. Po usunięciu wydzieliny z nosa, najpierw należy
wyłączyć odkurzacz, a następnie odłączyć aspirator od odkurzacza. Po użyciu, aspirator należy przepłukać strumieniem gorącej wody, a
cówkę wyczyścić za pomocą dołączonej szczoteczki.  Uważnie przeczytać opis. 
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