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Katarek Plus, aspirator odciągacz kataru, 1 szt
Cena: 80,59 pln
Opis słownikowy
Producent

ILLES CS

Opis produktu
Opis
Opis
KATAREK to innowacyjny aspirator (odciągacz kataru), przeznaczony dla dzieci, które jeszcze nie opanowały umiejętności siąkania
noska. Można go stosować już od pierwszego dnia życia.
Skład
Wymiary:
195 x 101 x 40 mm (pudełko)
Zawartość pudełka:
1 x Aspirator z rozkręcaną komorą
2 x Końcówka z identyfikacją "JA&TY"
1 x Szczoteczka z wytrzymałym włosiem
Działanie
Aspirator podłączany jest do domowego odkurzacza o mocy 800–1800W.
Zredukowana, jednostajna siła ssąca sprawia, iż jest on znacznie skuteczniejszy, aniżeli ustne aspiratory, które usuwają jedynie ¼
wydzieliny, nie wspominając już o tradycyjnych gruszkach.
Dzięki aspiratorowi KATAREK PLUS skutecznie i szybko pozbędziesz się wydzieliny z noska malca, przynosząc mu natychmiastową
ulgę. Cały proces odciągania wydzieliny jest całkowicie bezpieczny dla każdego dziecka, już od pierwszego dnia życia.
Rozkręcana komora aspiratora KATAREK PLUS ułatwia utrzymanie aspiratora w czystości, ergonomiczny kształt wpływa na
zwiększenie komfortu podczas jego użytkowania, zaś długi wężyk gwarantuje swobodę ruchów.
KATAREK PLUS posiada dwie końcówki pozwalające na stosowanie go u dwójki dzieci jednocześnie. Zastosowany na końcówkach
systemem identyfikacji "JA&TY" umożliwia ich rozróżnienie.
KATAREK PLUS to produkt dedykowany nie tylko dla małych dzieci. Doskonale sprawdza się również u osób niepełnosprawnych i
niewspółpracujących, gdzie wspomaga codzienną ich pielęgnację/ opiekę.
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Sposób użycia wyrobu medycznego
Proces odciągania zaczynamy od złożenia aspiratora, a następnie podłaczenia do rury ssącej włączonego odkurzacza (800-1500W).
Odciąganie wydzieliny wykonujemy w pozycji leżącej lub siedzącej dziecka, przykładając końcówkę A do otworu nosowego na 5-10
sekund (dla każdej dziurki). Po wykonanym zabiegu czyścimy aspirator ciepłą wodą z mydłem.
Odciąganie można powtarzać kilka razy dziennie. Zaleca się, aby po każdorazowym zabiegu nawilżyć śluzówke nosa dziecka.
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