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Link do produktu: https://olenka.net.pl/katarek-complete-zestaw-na-katar-aspirator-sol-fizjologiczna-5-ml-x-10-ampulek-gratismasc-15g-p-2229.html

Katarek Complete, zestaw na
katar, aspirator + sól
fizjologiczna, 5 ml x 10
ampułek + GRATIS Maść 15g
Cena

66,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

1582

Kod EAN

5905279336148

Producent

Katarek

Opis produktu
Opis produktu
Zestaw zawiera:
1. Aspirator do nosa Katarek Complete, 1 sztuka.
2. Sól Fizjologiczna, ampułki, 10x5ml.
3, Maść nawilżająca z probiotykiem 15 g
1. Aspirator do nosa Katarek Complete, 1 sztuka:
Aspirator jest urządzeniem do usuwania wydzieliny z nosa dziecka. Aspirator po podłączeniu do odkurzacza szybko i
bezpiecznie odciągnie wydzielinę u dziecka od 1 dnia życia.
Zastosowanie
Do odciągania wydzieliny z nosa. Przy katarze infekcyjnym-wirusowym, bakteryjnym, sezonowym.
Dla dzieci w wieku 0-6 lat.
Sposób użycia
Podłącz aspirator do odkurzacza o mocy od 800-1800W.
Przygotuj jedną ampułkę Katarek fizjologiczny roztwór soli. Weź dziecko na kolana i odchyl mu lekko głowę do tyłu.
Wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej z dziurek.
Użyj aspiratora Katarek Plus w celu odciągnięcia wydzieliny (na każdą dziurkę do 5 sekund).
Po aspiracji ponownie wpuść od 1 do 2 kropli roztworu do każdej z dziurek.
Aspirator rozłóż na części i umyj pod bieżącą wodą.
Gwarancja
2 lata
Ważne wskazówki
Chronić przed dziećmi.
Ostrzeżenia
Chorzy na hemofilię powinni skonsultować się z lekarzem.
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W przypadku używania produktu u więcej niż jednego dziecka zawsze używaj czystego aspiratora, aby uniknąć
możliwych infekcji.
Zawartość opakowania
1 sztuka aspirator z rozkręcaną komorą.
2 sztuki końcówek z identyfikacją „JA&TY”.
1 sztuka szczoteczka z wytrzymałym włosiem.
10 ampułek soli fizjologicznej
2. Sól fizjologiczna, ampułki,10x5ml:
Sól fizjologiczna do użycia wraz z aspiratorem, 10 ampułek soli 0,9%. Sól fizjologiczna może być stosowany u niemowląt i
dzieci starszych oraz u osób dorosłych w następujący sposób: do higieny nosa: poprzez zakraplanie albo przemywanie
suchego lub zatkanego nosa, do higieny oczu: poprzez zakraplanie lub przemywanie, do higieny uszu, przemywania ran,
inhalacji podczas aerozoloterapii.
Zastosowanie
Oczyszczanie i nawilżanie błon śluzowych nosa i uszu.
Dla niemowląt od pierwszego dnia życia, dzieci i dorosłych.
Sposób użycia
Oderwij pojedynczą ampułkę do pakietu, następnie odkręć jej górną część, delikatnie przekręcając główkę ampułki w lewo lub
prawo. Przed zastosowaniem upewnij się, czy po usunięciu główki końcówka została gładka bez wystających ostrych
zakończeń.
Składniki
Chlorek sodu, woda oczyszczona.
Ważne wskazówki
Do użytku jednorazowego i indywidualnego.
Zawartość zużyć od razu po otwarciu. Po użyciu ampułkę należy wyrzucić.
Nie używać tej samej ampułki do różnych zastosowań.
Nie używać do iniekcji.
Nie używać po upływie daty ważności.
Nie używać w przypadku uszkodzenia ampułki.
Chronić przed dziećmi.
Po napoczęciu ampułki nie można wykorzystać jej zawartości powtórnie – środek nie zawiera substancji
konserwujących, w związku z czym powtórne użycie mogłoby grozić podaniem środka zanieczyszczonego.
Zawartość opakowania
10 ampułek
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