ASPIRATOR NAZAL ELECTRIC NASALEX
Aspirator nazal pentru copii

MANUALUL UTILIZATORULUI
Stimate client,
Îți mulțumim că ai cumpărat produsul nostru – Aspirator nazal electric pentru copii Nasalex.
Desfundă ușor nasul înfundat al copilului tău. Ameliorează respirația, îmbunătățește starea de bine
și ajută la vindecarea răcelii copilului. Putere de aspirație reglabilă și încărcare USB.
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a începe să utilizați acest
aspirator nazal electric.
CARACTERISTICI:
* Cinci viteze pot fi ajustate și selectate printr-un singur control-cheie, ușor și convenabil pentru
împlinirea diferitelor nevoi.
● Capul de aspirație de silicon de calitate inaltă, moale și potrivit pentru piele
● Design detașabil pentru o curățare convenabilă
● Proiectare ergonomică cu radian umanizat, ușor de ținut în mână
● Design reîncărcabil cu cablu USB, încărcare ușoară și de durată
* Design Anti-reflux, poate împiedica secrețiile nazale să curgă înapoi în nas

CONȚINUTUL PACHETULUI
1 x Aspirator nazal (unitatea principală)
2 x duza de aspirație
1 x pachet de bureți,
1 x Cablu USB

INFORMAȚII TEHNICE:
Tensiunea motorului: 3V
Aspirație maximă aspirator: 350mmHg (60kPa)
Condiții de depozitare: -10-55°C (Umiditatea relativă rămâne aprox. 85%)
Condiții de funcționare: 16-35 °C (Umiditatea relativă rămâne aprox. 85%)
Lungimea cablului USB: aproximativ 77 cm
Material: Silicon
Vârsta Potrivită: 0-6 ani
2 Dimensiuni Ale Vârfurilor Nasului：
Vârf De Dovleac: Potrivit pentru nouVârful pâlnie: De la 2 ani în sus

născuți

ATENȚIE
Nerespectarea acestor avertismente și instrucțiuni de asamblare ar putea duce la vătămări grave
sau deces.
•
Acest produs nu este o jucărie
•
Acest produs este conceput pentru a elimina excesul de mucus nazal. A nu se utiliza în
alte scopuri.
•
Înainte de utilizare, asigurați-vă că duza din plastic de siliciu este montată bine la capătul
de admisie.
•
Produsul ar trebui să fie limitat la uz personal. Nu împărțiți produsul cu alte persoane,
deoarece acest lucru poate ajuta la răspândirea bolilor infecțioase.
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Produsul este conceput numai pentru uz casnic. Nu poate fi folosit cu niciun scop
comercial sau medical.
Ștergeți carcasa înainte de a deschide capacul.
Nu spălați și nu curățați produsul cu diluant, benzen sau orice solvent.
Opriți-vă din utilizarea produsului dacă acesta este deteriorat sau deformat sau
returnați-l vânzătorului dacă produsul este defect.
Produsul este conceput numai pentru a fi utilizat de către adulți; orice utilizare de către
copii este strict interzisă.
Nu utilizați produsul în alt scop decât aspirarea mucoasei nazale a copiilor.
Se interzice plasarea duzei la nara copilului pentru o lungă perioadă de timp; câteva
secunde vor fi suficiente pentru a elimina mucoasa nazală.
Nu fixați duza în nară; o atingere cu partea exterioară a nării va fi suficientă pentru ca
aparatul să funcționeze bine.
Nu utilizați produsul dacă există vreo rană, simptom de inflamație sau sângerare nazală
sau post-tratament ENT.
Curățați produsul înainte și după utilizare, în special secțiunea de curățare .
A se păstra într-un loc uscat și răcoros.
A se păstra aspiratorul nazal departe de sursele de căldură, cum ar fi șemineele,
radiatoarele, sobele și alte aparate. Căldura poate deteriora carcasa sau piesele electrice.
Produsul nu trebuie utilizat în scopuri medicale. Dacă există vreo problemă legată de
sănătate, vă rugăm să nu mai utilizați produsul și să vă adresați unui medic calificat.

NUMELE PIESELOR

1.
2.
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DUZĂ
CARCASĂ
SLOT DE STOCARE MUCUS
CORP ASPIRAȚIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Piese care trebuie instalate.
stocare

Se instalează capacul slotului de

Se instalează scutul și se rotește în sensul acelor de ceasornicș se instalează vârful/duza
Dacă doriți să dezasamblați aparatul, urmați pașii de la început la sfârșit.
Asigurați-vă întotdeauna că buretele de filtrare este inserat sub fanta de depozitare. Atunci când
buretele de filtrare este murdar, acesta trebuie înlocuit, vă rugăm să-l înlocuiți și să-l instalați așa
cum este descris mai sus.
ÎNAINTE DE UTILIZARE:
1. Înainte de utilizare, se dezinfectează duza de aspirație în apă sărată caldă timp de 10 minute,
apoi se instalează aspiratorul nazal conform instrucțiunilor. Pornește întrerupătorul și începe cu
aspirarea mucoasei din peretele nazal.
2. Ce faceți cu mucoasa uscată? Folosiți soluția salină sau spray-ul nazal obișnuit. Pulverizați nările
și după patru până la cinci minute utilizați aspiratorul.
3. Încărcarea produsului:
Atunci când încărcați produsul, vă rugăm să conectați linia USB la încărcător
(neinclus) sau la calculator. Lumina roșie va fi aprinsă la Încărcare; Lumina verde
va fi aprinsă la final.

4. ATENȚIE: REȚINEȚI, NU FOLOSIȚI FORȚA BRUTĂ PETRU ASPIRAREA NASULUI USCAT AL
COPILULUI!
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:
1. Instalați aspiratorul nazal în conformitate cu instrucțiunile de mai sus și apăsați comutatorul de
putere pentru a începe.
Reglați nivelul de aspirație:
Apăsați butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul la un nivel
scăzut 1.
Apăsați butonul de putere de două ori pentru a porni dispozitivul la un
nivel scăzut 2.
Apăsați butonul de putere de trei ori pentru a porni dispozitivul la un
nivel mediu 3.
Apăsați butonul de putere de patru ori pentru a porni dispozitivul la un
nivel ridicat 4.
Apăsați butonul de putere de cinci ori pentru a porni dispozitivul la un
nivel ridicat 5.
Apăsați butonul de putere de șase ori pentru a opri dispozitivul.

2. În cazul în care mucoasele nazale sunt uscate, puteți folosi soluție salină sau spray nazal pentru a
pulveriza mai întâi în nară. Cu aproximativ 1-2 minute înainte de aspirație, pulverizați soluția salină
în nara copilului pentru a slăbi mucusul și pentru a ajuta aspirația.
3. Țineți copilul în poziție verticală și introduceți vârful în nasul
copilului. Aveți grijă să nu introduceți vârful prea departe în nară sau
apăsați pe peretele interior al nării. Asigurați-vă că țineți vârful
aspiratorului la un unghi de 90°. Nu-l îndrepta în sus în nară. Lasă
aspiratorul să opereze cam 3-5 secunde, și privește cum intră mucusul
în camera de colectare. Repetă procesul în cealaltă nară și după nevoie.
OBȚINE CELE MAI BUNE REZULTATE: în timp ce utilizați aspiratorul într-o nară, sigilați ușor cealaltă
nară cu degetul (timp de 1-2 secunde), acest lucru va face aspirația mai bună și mai ușoară.
4. Curățați părțile componente.
ATENȚIE: NU introduceți aspiratorul prea departe în nară. Nu puneți niciodată vârful ferm pe
peretele interior al nării. Nu folosiți niciodată în urechi, gură sau ochi. Acest aspirator este pentru
curățarea congestiei în pasajele nazale. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele prevăzute.
NOTĂ:
•
•

Vă rugăm să discutați cu medicul dumneavoastră cât de des trebuie să aspirați pasajele
nazale ale copilului dumneavoastră.
Când cupa de colectare este plină, opriți dispozitivul și curățați-l.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
După fiecare utilizare, curățați duza de aspirație și celelate părți care pot fi spălate.
În primul rând, dezasamblați toate piesele care pot fi dezasamblate. Separați porțiunea de aspirație
a aspiratorului de bază prin plasarea degetului mare sub vârf și desfacerea acesteia de pe aspirator.
Prindeți carcasa și trageți (dacă este dificil, întoarceți-o puțin în sensul acelor de ceasornic). Acum
scoateți, de asemenea, slotul de stocare a mucusului prin rotirea în sensul invers acelor de ceasornic.
Ceasca de colectare, carapacea si duza se curata bine cu apa. Sterilizați prin fierbere de apă sau
prin abur.
Notă:
Fuselajul nu poate fi spălat, vă rugăm să nu puneți fuselajul în apă pentru a-l
curăța. Nu încercați să curățați unitatea principală prin clătire cu apă, deoarece
nu este rezistentă la apă. Pentru a curăța unitatea principală, ștergeți-o cu o
cârpă moale, umedă.

PROBLEME:
Problema

Cauză posibilă
Capul de aspirație nu
este instalat corect

Aparatul nu funcționează.

Paharul de depozitare
este prea plin sau
murdar
Dispozitivul ar putea
fi descărcat.

Aspirația este slabă sau nu
există aspirație deloc.

O secreție nazală invizibilă în
cavitatea nazală

Dispozitivul
este
descărcat.
Paharul de depozitare
este prea plin sau
murdar
duza de aspirație nu
atinge nasul, trebuie
aspirat
aspiratorul
principal

Soluție
Verificați capul de aspirație și asigurațivă că acesta este instalat corect (urmați
instrucțiunile).
Curățați dispozitivul așa cum se
menționează în secțiunea "Curățare".
Încărcați dispozitivul.

Încărcați dispozitivul.
Curățați dispozitivul așa cum se
menționează în secțiunea "Curățare".
lăsați copilul să stea în picioare sau să se
întindă, capul sus( dacă nasul este uscat,
folosiți soluție salină sau spray nazal
pentru a umezi mai întâi cavitatea
nazală).

Instrucțiuni de reciclare și eliminare
Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere
în UE. Pentru a preveni posibila deteriorare a mediului sau a sănătății umane de la
eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați-o în mod responsabil pentru a promova
reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să
utilizați sistemele de returnare și de colectare sau contactați comerciantul cu amănuntul în cazul în
care produsul a fost achiziționat. Ei pot lua acest produs pentru reciclarea în condiții de siguranță a
mediului
Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE
aplicabile.

