
                              

Solutie sterila Chicco PhysioClean, 2ml

Va rugam cititi aceste instructiuni inainte de utilizare. 

Valabilitate: 5 ani  

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

Aceasta solutie nutritiva pentru curatare reprezinta un real ajutor pentru igiena nazala 

Actiunea sa de curatare si hranire ajuta la eliminarea excesului de mucus. De asemenea, poate fi utilizata pentru 

igiena externa a ochilor, utilizandu

aerosoli. 

Este un produs natural care nu contine conservanti. Nu exista contraindicatii, chiar si in cazul unei utilizari de lunga 

durata. Monodoza practica este igienica si usor de utilizat.

MODALITATE UTILIZARE PRODUS 

Spalati-va pe maini inainte de a deschide monodoza. 

IGIENA NAZALA 

1.  Deschideti monodoza sterila, rasucind 

2. Intindeti copilul pe spate, sustinandu

apasati pe fiola pentru a elibera solutia. Repetati operatiunea si in cazul celeilalte nari.

3. Asteptati cateva secunde pentru a permite solutiei sa isi produca efectul.  Ridicati copilul si indepartati 

secretiile cu o batista sau cu un aspirator nazal (diag.3)

4. Aruncati monodoza golita dupa utilizare.

IGIENA OCHILOR 

Turnati cateva picaturi de solutie fiziologica pe o compresa sterila

fiecare pleoapa la exterior, evitand contactul direct cu ochii.

INGREDIENTE: 

- Clorura de sodiu (0.9 g) 

- Apa purificata (doza recomandata

- Produs steril 

- Nu contine conservanti 

 

                                                                        

 

sterila Chicco PhysioClean, 2ml x 10 buc

 

Va rugam cititi aceste instructiuni inainte de utilizare.  

Aceasta solutie nutritiva pentru curatare reprezinta un real ajutor pentru igiena nazala 

Actiunea sa de curatare si hranire ajuta la eliminarea excesului de mucus. De asemenea, poate fi utilizata pentru 

igiena externa a ochilor, utilizandu-se o compresa sterila  imbibata in solutie fiziologica, dar si in terapia cu 

Este un produs natural care nu contine conservanti. Nu exista contraindicatii, chiar si in cazul unei utilizari de lunga 

durata. Monodoza practica este igienica si usor de utilizat. 

 

nainte de a deschide monodoza.  

monodoza sterila, rasucind “fluturasul” (diag.1) 

copilul pe spate, sustinandu-I capul cu o mana (diag.2). Inserati usor capatul monodozei in nara si 

pentru a elibera solutia. Repetati operatiunea si in cazul celeilalte nari.

cateva secunde pentru a permite solutiei sa isi produca efectul.  Ridicati copilul si indepartati 

ista sau cu un aspirator nazal (diag.3) 

dupa utilizare. 

Turnati cateva picaturi de solutie fiziologica pe o compresa sterila (cate una pentru fiecare ochi)

fiecare pleoapa la exterior, evitand contactul direct cu ochii. 

purificata (doza recomandata pentru 100 ml) 

 

buc 

Aceasta solutie nutritiva pentru curatare reprezinta un real ajutor pentru igiena nazala zilnica a bebelusului. 

Actiunea sa de curatare si hranire ajuta la eliminarea excesului de mucus. De asemenea, poate fi utilizata pentru 

imbibata in solutie fiziologica, dar si in terapia cu 

Este un produs natural care nu contine conservanti. Nu exista contraindicatii, chiar si in cazul unei utilizari de lunga 

sor capatul monodozei in nara si 

pentru a elibera solutia. Repetati operatiunea si in cazul celeilalte nari. 

cateva secunde pentru a permite solutiei sa isi produca efectul.  Ridicati copilul si indepartati 

(cate una pentru fiecare ochi) si curatati usor 



                              
 

AVERTIZARI: 

- Numai pentru uz extern 

- Depozitati la temperatura camerei

caldura. 

- Pastrati instructiunile de utilizare pana c

- Produsul este ambalat in fiole 

incat continutul sa isi pastreze caracteristica de 

- Nu utilizati produsul dupa data de expirare

- Nu aruncati produsul in mediul inconjurator

- Nu lasati la indemana copiilor

- Este un dispozitiv de unica folosinta

- Nu reutilizati: risc de posibile infectii si pierdere functionalitate produs.

 

Producator: Artsana SpA – Italia  

Importator si distribuitor :S.C. Paralela 45 Turism

021/231.06.26 

Fabricat in Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

la temperatura camerei. Nu expuneti produsul in lumina soarelui si nu il lasati langa o sursa de 

instructiunile de utilizare pana cand produsul s-a epuizat complet 

este ambalat in fiole de plastic tip monodoza. Fiecare fiola trebuie folosita o singura data, astfel 

isi pastreze caracteristica de “produs steril” 

ati produsul dupa data de expirare 

aruncati produsul in mediul inconjurator 

lasati la indemana copiilor 

un dispozitiv de unica folosinta 

reutilizati: risc de posibile infectii si pierdere functionalitate produs. 

Importator si distribuitor :S.C. Paralela 45 Turism S.R.L.; Bucuresti, str. Matac Ghe., nr. 21

 

. Nu expuneti produsul in lumina soarelui si nu il lasati langa o sursa de 

plastic tip monodoza. Fiecare fiola trebuie folosita o singura data, astfel 
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