ELEKTRYCZNY ASPIRATOR DO NOSA NASALEX
Urządzenie do wydmuchiwania nosa dla dzieci

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowny kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego wyjątkowego produktu - elektrycznego aspiratora do nosa dla dzieci
Nasalex. Aspirator delikatnie odblokowuje zatkany nos dziecka. Łagodzi duszności, poprawia
samopoczucie i pomaga leczyć przeziębienie Twojego dziecka. Regulowana moc ssania i ładowanie
USB.
Przed użyciem tego elektrycznego aspiratora do nosa należy uważnie przeczytać poniższe
instrukcje.
CHARAKTERYSTYKA:
● Pięć prędkości, które można regulować i wybierać za pomocą jednego przycisku kontrolnego, co
zapewnia łatwość i wygodę obsługi dla zaspokojenia różnych potrzeb;
● Głowica i końcówka ssąca wykonane ze spożywczego silikonu, zapewniającego delikatność i
przyjazność dla skóry;
● Odpinana konstrukcja dla wygody czyszczenia;
● Ergonomiczna konstrukcja z odpowiednio dopasowanym nachyleniem, umożliwiająca wygodne
trzymanie;
● Produkt umożliwiający ponowne naładowanie przy użyciu kabla USB, co zapewnia łatwość
ładowania i trwałość;
● Projekt zapobiegający refluksowi, pozwalający uniknąć spływania kataru z powrotem do nosa.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
1 x aspirator do nosa (jednostka główna)
2 x końcówka ssąca
1 x opakowanie gąbeczek,
1 x kabel USB

INFORMACJE TECHNICZNE:
Napięcie silnika: 3V
Maksymalne ssanie próżniowe: 350mmHg (60kPa)
Warunki przechowywania: -10 - 55°C (przy wilgotności względnej w granicach 85%)
Warunki pracy: 16 - 35 °C (przy wilgotności względnej w granicach 85%)
Długość kabla USB: ok. 77 cm
Materiał: Silikon
Odpowiedni dla dzieci w wieku: 0 - 6 lat
2 Rozmiary Końcówek do Nosa：
Końcówka w kształcie gruszki:
Odpowiednia
dla noworodków
Końcówka lejka: 2 lata lub więcej

UWAGA
Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji montowania końcówek może doprowadzić do
poważnych obrażeń lub śmierci.
•
Ten produkt nie jest zabawką
•
Ten produkt jest przeznaczony do usuwania nadmiaru wydzieliny nosowej. Nie należy
stosować go do żadnych innych celów.
•
Przed użyciem upewnij się, że silikonowa końcówka została dobrze zamocowana na
końcówce wlotowej.

•

Produkt powinien być wykorzystywany wyłącznie do użytku osobistego. Nie pożyczaj
aspiratora innym osobom, ponieważ może przyczynić się to do rozprzestrzeniania chorób
zakaźnych.
•
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie powinien być on
stosowany w celach komercyjnych lub medycznych.
•
Wytrzyj obudowę do sucha przed zdjęciem pokrywki.
•
Nie myj i nie czyść aspiratora przy użyciu rozcieńczalnika, benzenu lub jakiegokolwiek
rozpuszczalnika.
•
Należy zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli zostanie uszkodzone lub zdeformowane
w wyniku silnego uderzenia, lub zwrócić go sprzedawcy w przypadku wykrycia wad
produktu.
•
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych zgodnie z
przeznaczeniem; korzystanie z niego samodzielnie przez dziecko jest surowo zabronione.
•
Nie należy stosować produktu do żadnych innych celów poza wysysaniem kataru u dzieci.
•
Surowo zabrania się trzymania końcówki w otworze nosowym dziecka przez dłuższy czas;
kilka sekund całkowicie wystarczy, aby usunąć wydzielinę.
•
Nie wciskaj końcówki do otworu nosowego; dotknięcie zewnętrznej strony nozdrza
wystarczy, aby urządzenie spełniło swoją funkcję.
•
Nie używaj produktu, jeśli obecne są jakiekolwiek rany, objawy stanu zapalnego,
krwawienie z nosa, a także po przebytym leczeniu ENT.
•
Należy oczyścić produkt przed i po użyciu, stosując się do instrukcji zawartych w sekcji
"Czyszczenie".
•
Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
•
Trzymaj aspirator do nosa z dala od źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, piece i
inne urządzenia. Ciepło może uszkodzić obudowę lub części elektryczne.
•
Produkt nie powinien być używany w celach medycznych. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek problemów zdrowotnych, należy natychmiast przerwać korzystanie z
produktu i skonsultować się z dyplomowanym lekarzem.
NAZWY CZĘŚCI

1.
KOŃCÓWKA
2.
OBUDOWA
3.
ZBIORNIK DO PRZECHOWYWANIA
WYDZIELINY
4.
CZĘŚĆ SSĄCA

INSTRUKCJA MONTAŻU

Części do instalacji.

Załóż pokrywę zbiornika przechowującego

Załóż obudowę i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
koniec załóż końcówkę/dyszę

na

W celu rozebrania urządzenia należy wykonać te same kroki w odwrotnej kolejności.
Należy za każdym razem upewnić się, że gąbka filtra umieszczona jest pod zbiornikiem
przechowującym. Gdy gąbka filtra się zabrudzi, należy ją wymienić. Wymień ją i załóż w sposób
opisany powyżej.
PRZED UŻYCIEM:
1. Przed użyciem należy zdezynfekować końcówkę ssącą, namaczając ją w ciepłej i słonej wodzie
przez 10 minut, a następnie złożyć inhalator zgodnie z instrukcjami. Włącz przełącznik i zacznij od
wysysania wydzieliny nosowej ze ścianek nosa.
2. Co zrobić z suchą wydzieliną? Użyj soli fizjologicznej lub spreju do nosa, który zazwyczaj
kupujesz. Rozpyl go na nozdrzach i użyj aspiratora po upływie 4 lub 5 minut.
3. Ładowanie produktu:
Aby naładować produkt, podłącz kabel USB do ładowarki (nie wchodzi w skład
zestawu) lub do komputera. Podczas ładowania będzie się świeciło czerwone
światełko; po zakończeniu ładowania zaświeci się zielone światełko.

4. UWAGA: należy PAMIĘTAĆ, ŻE NIE WOLNO STOSOWAĆ DUŻEJ SIŁY LUB NIEBEZPIECZNYCH
SPOSOBÓW W CELU WYCZYSZCZENIA NOSA DZIECKA!
INSTRUKCJA OBSŁUGI:
1. Złóż aspirator do nosa zgodnie z powyższymi instrukcjami i naciśnij przycisk zasilania, aby go
uruchomić.
Dostosuj poziom ssania:
Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie na niskim poziomie 1.
Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby uruchomić niski poziom 2.
Naciśnij przycisk zasilania trzykrotnie, aby uruchomić średni poziom 3.
Naciśnij przycisk zasilania czterokrotnie, aby uruchomić wysoki poziom 4.
Naciśnij przycisk zasilania pięciokrotnie, aby uruchomić wysoki poziom 5.
Naciśnij przycisk zasilania sześciokrotnie, aby wyłączyć urządzenie.

2. W przypadku suchej wydzieliny z nosa można zwilżyć otwory nosowe przy użyciu soli
fizjologicznej lub spreju do nosa. Na około 1-2 min przed aspiracją należy rozpylić roztwór soli
fizjologicznej w otworze nosowym dziecka, aby rozluźnić śluz i
ułatwić wysysanie.
3. Trzymaj dziecko w pozycji pionowej i włóż końcówkę do nosa
dziecka. Należy uważać, aby nie umieścić końcówki zbyt daleko
w dziurce lub nie docisnąć jej do wewnętrznej ściany nozdrza.
Upewnij się, ze trzymasz końcówkę aspiratora pod kątem 90°.
Nie kieruj go w stronę nozdrzy. Pozwól aspiratorowi pracować
przez około 3-5 sekund i obserwuj, jak śluz spływa do komory
zbierającej. W razie potrzeby powtórz w drugiej dziurce.
DLA OPTYMALNEGO EFEKTU: podczas używania aspiratora w jednej dziurce, delikatnie zamknij
drugą dziurkę palcem (przez 1-2 sekund). Pozwoli to na dokładniejsze i łatwiejsze zebranie
wydzieliny.
4. Wyczyść części składowe.
UWAGA: NIGDY nie wkładaj aspiratora zbyt głęboko do nosa. Nigdy nie przystawiaj końcówki zbyt
mocno do wewnętrznej ściany nozdrza. Nigdy nie używaj do czyszczenia uszu, ust lub oczu. Ten
aspirator przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zatkanych przewodów nosowych. Nie należy
używać urządzenia w celach, do których nie jest przystosowany.
UWAGA:
•
Porozmawiaj z lekarzem o tym, kiedy i jak często powinnaś aspirować nos dziecka.
•
Kiedy zauważysz, że pojemnik zbiorczy jest wypełniony, zatrzymaj urządzenie i wyczyść
kubeczek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Po każdym użyciu należy wyczyścić końcówkę ssącą i inne nadające się do mycia części.
Najpierw zdemontuj wszystkie ściągalne części. Oddziel ssącą część aspiratora od jego podstawy,
umieszczając kciuk pod końcówką i odczepiając ją od aspiratora. Zdejmij również obudowę (jeśli jest
to trudne, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Następnie odczep także zbiornik
przechowujący wydzielinę, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Oczyść dokładnie wodą kubeczek zbiorczy, obudowę i końcówkę. Zdezynfekuj wrzącą wodą lub
parą.
Uwaga:
Obudowa nie nadaje się do mycia, nie należy wkładać jej do wody w celu
wyczyszczenia. Nie próbuj czyścić głównej jednostki, spłukując ją wodą,
ponieważ nie jest ona wodoodporna. W celu wyczyszczenia urządzenia
wystarczy przetrzeć je miękką, wilgotną szmatką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:
Problem

Możliwa przyczyna
Głowica ssąca nie jest
ustawiona prawidłowo

Urządzenie nie
działa.

Kubeczek zbiorczy jest
przepełniony lub brudny
Urządzenie może być
rozładowane.

Słabe ssanie lub jego
całkowity brak.

Urządzenie jest
rozładowane
Kubeczek zbiorczy jest
przepełniony lub brudny
końcówka ssąca nie dotyka
nosa, więc w celu
przywrócenia węchu należy
wykonać wysysanie
próżniowe

Niewidoczna
wydzielina w jamie
nosowej

Rozwiązanie
Sprawdź głowicę ssącą i upewnij się, że
jest ona ustawiona prawidłowo
(zgodnie z instrukcjami).
Wyczyścić urządzenie, jak opisano w
rozdziale "czyszczenie".
Naładuj urządzenie.

Naładuj urządzenie
Wyczyścić urządzenie, jak opisano w
rozdziale "czyszczenie".
ustaw dziecko w pozycji stojącej lub w
pół leżącej, z głową zwróconą do góry
(jeśli nos jest suchy, w pierwszej
kolejności należy użyć soli fizjologicznej
lub spreju do nosa, aby nawilżyć jamę
nosową).

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to wskazuje na to, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z
innymi odpadami komunalnymi na terenie całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu
zagrożeniu dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanemu niekontrolowanym
usuwaniem odpadów, przetwarzaj je w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone
ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, skorzystaj z
systemów zwrotu i odbioru, lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt.
Może on przyjąć ten produkt dla bezpiecznego recyklingu środowiskowego.
Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymagań określonych w
obowiązujących Dyrektywach UE.

