
PHYSIOCLEAN KIT ASPIRATOR NAZAL
Cod 04904
Va rugam sa cititi aceste instructiuni inainte de utilizarea produsului.
Valabilitate : 5 ani
Igiena nazala este foarte importanta pentru nou-nascuti pentru ca in primele luni de viata, copilul respira
in special pe nas si nu stie inca sa isi sufle singur nasul. Bebelusii nu isi pot sulfa nasul si acest lucru le
afecteaza somnul, nu se pot hrani corect, nu se simt confortabil si aceasta afecteaza intreaga familie.
Daca sunt obstructionate caile respiratorii nazale ale bebelusului acesta sufera de un disconfort general
in timp ce mananca, bea sau doarme. Aspiratorul nazal permite eliminarea secretiilor nazale care il
deranjaza pe bebelus. Aspiratorul nazal ofera solutia imediata pentru mamici de a elibera caile
respiratorii ale bebelususlui pentru ca acesta sa respire corect, sa se hraneasca si sa doarma linistit.
Forma ergonomica a aspiratorului si capul anatomic pentru aspiratie, fabricat din material moi si flexibile,
se potriveste perfect nasucului sensibil al bebelusului. Capul anatomic pentru aspiratie, prevazut cu filtere
absorbante premontate, asigura igiena maxima. Este un dispozitiv medical.
Pachetul contine:

A. Aspirator nazal cu maner ergonomic
B. Baza aspiratorului nazal
C. 3 x cap anatomic pentru aspiratie cu deschidere ANTI OCLUZIE (sistem certificat). Se pot

achizitiona si separat.
D. Tub flexibil
E. Mustiuc pentru aspiratie
F. Etui pentru transport si depozitare.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
1. Spalati bine mainile inainte de utilizarea produsului
2. Montati mustiucul in tubul flexibil
3. Fixati celalalt capat al tubului flexibil de extremitatea aspiratorului nazal
4. Fixati filtrul antibacterian in aspiratorul nazal
5. Montati capatul anatomic in inelul aspiratorului
6. Aplicati PhysioClean solutie nazala in nasul copilului uramand instructiunile de utilizare ale

acestui produs (PhysioClean solutie nazala).
7. Introduceti capatul anatomic in nara bebelusului
8. Aspirati regulat prin mustiuc pana cand cand mucozitatile au fost inlaturate. Repetati operatiunea

si pentru cealalta nara.
9. Inlaturati capatul anatomic si filtrul antibacterian. Curatati corpul aspiratorului cu un detergent

neutru (puteti dezinfecta cu Solutie Dezinfectanta Chicco) . Intotdeauna verificati starea de uzura
a capatului anatomic. Daca exista parti deteriorate inlocuiti-l cu altul nou.

ATENTIE: Verificati ca dispozitivul sa fie montat corect. Trebuie utilizat doar de catre un adult . Nu lasati
dispozitivul la indemana copiilor. Dispozitivul contine componente de dimensiuni mici care pot fi inghitite
de catre copil. ATENTIE! Pericol de sufocare! Depozitati aparatul la temperatura camerei. Nu utilizati
aparatul daca exista parti componente deteriorate. Nu sterilizati la aburi dispozitivul. Aparatul este
destinat doar utilizarii domestice. Nu este recomandata utilizarea acestui produs de catre persoane care
sufera de afectiuni psihice.
REZERVA PENTRU ASPIRATOR NAZAL PHYSIOCLEAN (cod 04982)
Contine 3/10 cap aspirator in pachet. Chicco va permite sa aveti grija de igiena nazala a bebelusilor in
siguranta. Capul aspiratorului este ambalat individual. Acesta este fabricat din materiale moi si flexibile si
este perfect proiectat pentru a se potrivi nasului delicat al bebelusului.
ATENTIE! Dispozitiv de unica utilizare (utilizat doar pentru un singur pacient).Nu il reutilizati: risc de
posibile infectii sau pierderea calitatilor de functionare ale produsului.
Fabricat in ChinaProducator: Artsana SpA – Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2 Str. Matac Gheorghe, nr.
21-23; tel/fax: 021/231.06.26


