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Aspirator NOVAMA WHITE K elektro. do nosa
 

Cena: 78,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent NOVAMED SP.Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny
PRODUCENT: Novamed
ILOŚĆ: Aspirator do nosa na katar i katarek NOVAMA White K

Aspirator Novama White K z łatwą obsługą

2 stopnie mocy które kryją się pod dwoma przyciskami. Oczyszczanie nosa jest łatwe i szybkie. Odessana wydzielina może nie od razu
pojawić się we wnętrzu zbiorniczka. Po każdym użyciu zaleca się szybkie oczyszczenie końcówki, wraz z głowicą i zbiorniczkiem po ich
uprzednim demontażu z urządzenia. Dla bardziej efektywnego odsysania, zatkaj drugie nozdrze dziecka. Niewielka ilość soli
fizjologicznej lub wody morskiej w aerozolu może pomóc rozrzedzić wydzielinę. Po aplikacji należy odczekać chwilę, a następnie
przystąpić do odsysania wydzieliny. Aby zmniejszyć dyskomfort spowodowany podciśnieniem, należy otworzyć usta dziecka. Zużyte lub
częściowo zużyte baterie mogą mieć wpływ na efektywność pracy urządzenia i co za tym idzie oczyszczania.
Obniżona głośność i maksymalna dostępna moc Novama White K

Urządzenie pracuje znacznie ciszej od standardowego aspiratora. Umieść końcówkę aspiratora w nozdrzu, a następnie usuwaj
wydzielinę w sposób ciągły lub etapami (z przerwami). Urządzenie jest kompaktowe, wygodne do trzymania i łatwe w obsłudze. Jest ono
również bezpieczne i łatwe do stosowania u dzieci. Specjalna konstrukcja głowicy jest łatwa do czyszczenia. Nadaje się do stosowania
także, gdy dziecko śpi. Urządzenie do pracy potrzebuje tylko dwóch baterii alkalicznych 1,5 V typu AA; baterie można łatwo wymienić w
każdej chwili i dowolnym miejscu.
Elementy Novama White K można wyparzać w wrzątku

Końcówki, zbiorniczek na wydzielinę oraz głowicę urządzenia można demontować i myć pod bieżącą wodą (części te można dodatkowo
dezynfekować wrzącą wodą).
Dwie końcówki Novama White K na katar i katarek

Dzięki zastosowaniu miękkich, specjalnie wyprofilowanych końcówek odsysanie wydzieliny jest bezpieczne i bezbolesne.Dobierz
odpowiednią końcówkę do kształtu i rozmiaru nozdrzy dziecka i rodzaju wydzieliny:
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Duża końcówka- zalecana starszym dzieciom i gdy wydzielina jest gęsta.

Mała końcówka- zalecana młodszym dzieciom i w przypadku, gdy wydzielina jest rozwodniona i ciekła.

Dane techniczne
SKU TOW011894
Kod EAN 4710953421420
BLOZ 7 9092883
Grupa produktów Aspiratory
Kolor biały
Rodzaj aspiratora elektroniczny
Marka NOVAMA WHITE
Zasilanie Baterie
Waga urządzenia 127 g
Wymiary 155,5 x 42,5 x 70 mm
Dodatkowe informacje moc ssąca: 350 mmHg (46,66 kPa); ciśnienie akustyczne < 75 dB; materiał końcówki ssącej: silikon
Skład zestawu aspirator, 2 końcówki do nosa, 2 baterie typu AA, instrukcja
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