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NOSON ASPIRATOR DO NOSA DLA DZIECI 1 sztuka
 

Cena: 8,98 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent OLEOFARM SP. Z O.O.

Opis produktu
 

NOSON, Aspirator do nosa dla dzieci

**Opis produktu**

Wyrób medyczny NOSON zawiera aspirator do nosa dla dzieci oraz 4 wymienne końcówki. Przeznaczony do stosowania w przeziębieniu
i zapaleniu zatok. Pomaga usunąć wydzielinę z nosa, dzięki czemu przynosi ulgę w oddychaniu maluszkowi. 

**Wskazania:**

Aspirator do nosa NOSON jest wyrobem medycznym przeznaczonym do bezpiecznego usuwania wydzieliny z nosa poprzez jej delikatne
odsysanie. Każdy aspirator wyposażony jest w chłonny, higieniczny filtr zatrzymujący odsysaną wydzielinę.
Przynosi ulgę w grypie, przeziębieniu, zapaleniu zatok oraz innych stanach chorobowych charakteryzujących się zwiększoną ilością
wydzieliny z nosa. Skutecznie odprowadza nadmiar wydzieliny, przynosząc dziecku ulgę i ułatwiając mu oddychanie. Aby zmniejszyć
gęstość wydzieliny i ułatwić jej odsysanie, przed użyciem aspiratora zaleca się przepłukać nos roztworem wody morskiej NOSON.

**Sposób uzycia**

Umieścić końcówkę w przedniej części aspiratora.
1. Umieścić końcówkę aplikatora w otworze nosowym.
2. Zasysać delikatnie, powoli i równomiernie, powietrze przez ustnik.
3. Powtórzyć czynność umieściwszy końcówkę w drugim otworze nosowym.
4. Usunąć wymienną końcówkę zawierającą wydzielinę. Nie używać ponownie.
5. Jeśli wymienna końcówka zawiera wydzielinę przed ukończeniem udrażniania obydwu otworów nosowych, usunąć końcówkę i
zastosować nową.
6. Końcówkę zawierającą wydzielinę należy usunąć i nie używać jej ponownie, by nie dopuścić do ponownej infekcji. Aspirator do nosa
NOSON przeznaczony jest do użytku wyłącznie z wymiennymi końcówkami NOSON

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
https://www.vital-shop.pl/noson-aspirator-do-nosa-dla-dzieci-1-sztuka.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Vital Bis Sp. z o.o.

Staropijarska 8b, Łuków
606181730

 

**Zestaw:**

1 aspirator + 4 wymienne końcówki.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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