ASPIRADOR NASAL ELÉTRICO NASALEX
Equipamento de inalação para crianças

MANUAL DO UTILIZADOR
Prezado cliente,
Obrigado por comprar o nosso excelente produto — aspirador nasal elétrico para crianças Nasalex.
Desentope suavemente o nariz entupido do seu bebé. Alivia a falta de ar, melhora o bem-estar e
ajuda a curar a constipação do seu bebé. Poder de sucção ajustável e carregamento USB.
Leia atentamente as instruções a seguir antes de começar a utilizar este aspirador nasal elétrico.
CARACTERÍSTICAS:
● Cinco engrenagens podem ser ajustadas e selecionadas por um controlo chave, fácil e
conveniente para suprir diferentes necessidades
● Cabeça de sucção e bico de silicone de qualidade alimentar, macios e gentis para a pele
● Design destacável para limpeza conveniente
● Design ergonómico com radiano humanizado, confortável de segurar
● Design recarregável com cabo USB, fácil de carregar e de utilização duradoura
● Design anti-refluxo, pode evitar que o muco flua de volta para o nariz

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 x Aspirador Nasal (unidade principal)
2 x Bico de Sucção
1 x Pacote de Esponjas,
1 x Cabo USB

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:
Tensão do motor: 3V
Sucção máxima de vácuo: 350 mmHg (60 kPa)
Condições de armazenamento: -10 - 55°C (a humidade relativa permanece dentro de 85%)
Condições de funcionamento: 16 - 35 °C (a humidade relativa permanece dentro de 85%)
Comprimento do cabo USB: cerca de 77 cm
Material: Silicone
Idade adequada: 0 - 6 anos
2 tamanhos de pontas de nariz：
Ponta de Cabaça: Adequada para recémnascidos
Ponta de funil: 2 anos ou mais

PRECAUÇÕES
O incumprimento destes avisos e das instruções de montagem pode causar ferimentos graves ou
morte.
•
Este produto não é um brinquedo
•
Este produto foi concebido para remover o excesso de muco nasal. Não o utilize para
qualquer outro propósito.
•
Antes da utilização, certifique-se de que o bico de plástico de silicone está firmemente
montado na extremidade de entrada.
•
O produto deve ser restrito à utilização pessoal. Não partilhe o produto com outros, pois
isso pode ajudar a espalhar doenças infecciosas.
•
O Produto é concebido apenas para utilização doméstica. Não deve ser aplicado a
qualquer finalidade comercial ou médica.
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Limpe o estojo para secar antes de abrir a tampa.
Não lave e limpe o produto com diluente, benzeno ou qualquer solvente.
Pare de utilizar o produto se estiver danificado ou deformado por um golpe grave ou
devolvê-lo ao vendedor se o produto estiver com defeito.
O produto é concebido apenas para utilização por um adulto competente; qualquer
utilização por parte da própria criança é estritamente inibida.
Não utilize o produto para qualquer finalidade que não seja sugar o muco em excesso
das crianças.
É estritamente proibido colocar o bico na narina do bebé por um longo período de
tempo; alguns segundos serão suficientes para remover o muco.
Não enfie o bico na narina; um toque com o lado externo da narina será suficiente para
que a máquina funcione bem.
Não utilize o produto se houver qualquer ferida, ou sintoma de inflamação ou
sangramento no nariz ou tratamento pós-otorrinolaringológico.
Certifique-se de que limpa o produto antes e depois da utilização, consultando a secção
de limpeza.
Armazene o produto em local seco e fresco.
Mantenha o aspirador nasal longe de fontes de calor, como lareiras, radiadores, fogões e
outros aparelhos. O calor pode danificar a caixa ou peças elétricas.
O produto não deve ser utilizado para fins médicos. Se houver algum problema
relacionado com a saúde, pare de utilizar o produto imediatamente e consulte um
médico qualificado.

NOMES DE PEÇAS

1. BICO
2. INVÓLUCRO
3. RANHURA DE ARMAZENAMENTO DE MACACOS
4. SUCÇÃO DO CORPO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Peças a serem instaladas.
armazenamento

Instalar a tampa da ranhura de

Instale o escudo e rode-o da direita para a esquerda, finalmente instale a ponta/bico
Se quiser desmontar o aparelho, siga as etapas de trás para frente.
Certifique-se sempre de que a esponja de filtro está inserida sob a ranhura de armazenamento.
Quando a esponja de filtro estiver suja, precisa ser substituída, substitua-a e instale-a conforme
descrito acima.
ANTES DA UTILIZAÇÃO:
1. Antes da utilização, mergulhe o bico de sucção em água salgada morna por 10 minutos para
desinfetar e, de seguida, instale o inspirador nasal de acordo com as instruções. Ligue o
interruptor e comece com a sucção do excremento nasal da parede nasal.
2. O que fazer com o muco seco? Utilize a solução salina ou o spray nasal que compra. Pulverize as
narinas e após quatro a cinco minutos utilize o aspirador.
3. Carregar o produto:
Quando carregar o produto, ligue o cabo USB ao carregador (não incluído) ou ao
computador. A luz vermelha estará acesa ao carregar; a luz verde estará acesa
quando terminar.

4. ATENÇÃO: LEMBRE-SE DE NÃO USAR FORÇA BRUTA PARA ASPIRAR O NARIZ SECO DO BEBÉ!
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO:
1. Instale o aspirador nasal de acordo com as instruções acima e pressione o interruptor de energia
para iniciar.
Ajuste o nível de sucção:

Pressione o botão de ligar/desligar para iniciar o dispositivo num nível
baixo 1.
Pressione o botão de ligar/desligar duas vezes para iniciar num nível
baixo 2.
Pressione o botão de ligar/desligar três vezes para iniciar num nível
médio 3.
Pressione o botão de ligar/desligar quatro vezes para iniciar num nível
elevado 4.
Pressione o botão de ligar/desligar cinco vezes para iniciar num nível
elevado 5.
Pressione o botão de ligar/desligar seis vezes para desligar o
dispositivo.

2. Se o excremento nasal estiver seco, pode utilizar spray salino ou nasal para pulverizar a narina
primeiro. Cerca de 1-2 min antes da aspiração, pulverizar a solução salina na narina da criança para
soltar o muco e auxiliar a aspiração.
3. Segure o bebé na posição vertical e insira a ponta no nariz do
bebé. Tenha cuidado para não colocar a ponta muito longe na
narina ou pressionar contra a parede interna da narina.
Certifique-se de que mantém a ponta do aspirador num ângulo
de 90°. Não aponte para a narina. Deixe o aspirador funcionar
durante cerca de 3-5 seg., e observe o muco a fluir para a
câmara coletora. Repita na outra narina e conforme necessário.
OBTENHA OS MELHORES RESULTADOS: enquanto estiver a
utilizar o aspirador numa narina, tape suavemente a outra narina com o dedo (por 1-2 segundos),
isso tornará a aspiração melhor e mais fácil.
4. Limpe as peças componentes.
ATENÇÃO: NUNCA insira o aspirador muito longe na narina. Nunca coloque a ponta firmemente
contra a parede interna da narina. Nunca utilize nas orelhas, na boca ou nos olhos. Este aspirador é
para limpar congestionamento nas vias nasais. Não utilize o dispositivo para outra coisa que não
seja a finalidade pretendida.

NOTA:
•
•

Consulte o seu médico sobre quando e com que frequência deve aspirar as vias nasais do
seu bebé.
Quando vir que o copo de recolha está a ficar cheio, pare o dispositivo e limpe-o.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Após cada utilização, limpe o bico de sucção e outras peças laváveis.
Primeiro, desmonte todas as peças de remoção. Separe a parte de sucção do aspirador da base
colocando o polegar sob a ponta e retirando-a do aspirador. Pegue no invólucro e puxe-o para longe
também (se for difícil, rodá-lo um pouco da direita para a esquerda). Agora, remova também a
ranhura de armazenamento de macacos rodando-o da esquerda para a direita.
Limpe o copo de recolha, invólucro e bico completamente com água. Esterilize com água a ferver
ou vapor.
Nota:
O corpo não é lavável, não coloque o corpo dentro de água para limpar. Não
tente limpar a unidade principal lavando-a com água, pois não é resistente à
água. Para limpar a unidade principal, limpe-a com um pano macio e húmido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:
Problema

O aparelho não funciona.

A sucção é fraca ou não há
sucção.

Uma descarga nasal invisível
na cavidade nasal

Possível causa
A cabeça de sucção
não está instalada
corretamente
O
copo
de
armazenamento está
muito cheio ou sujo
O dispositivo pode
estar vazio.

Solução
Verifique a cabeça de sucção e verifique
se está instalada corretamente (siga as
instruções).
Limpe o dispositivo como mencionado
na secção de “'limpeza'”.

O dispositivo está
vazio
O
copo
de
armazenamento está
muito cheio ou sujo
o bico de sucção não
toca no nariz, precisa
de aspirar o princípio
do vácuo para cheirar

Carregue o dispositivo

Carregue o dispositivo.

Limpe o dispositivo como mencionado
na secção de “'limpeza'”.
deixe o bebê ficar ou deitar-se ao meio,
cabeça para cima (se o nariz estiver
seco, use spray salino ou nasal para
humedecer a cavidade nasal primeiro).

Instruções de reciclagem e eliminação
Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos
domésticos em toda a UE. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana
resultantes da eliminação descontrolada de resíduos; recicle-os de forma responsável
para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo
utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o retalhista onde o
produto foi comprado. Este pode levar este produto para reciclagem segura em termos ambientais
Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas
comunitárias aplicáveis.

