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Braun BNA 100 elektryczny aspirator do nosa
 

Cena: 144,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BRAUN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Braun BNA 100 elektryczny aspirator do nosa to lekki i komfortowy w użytkowaniu produkt, który można stosować u
dzieci już od pierwszych dni życia. Jest bezpieczny dla małego nosa i nie wywołuje podrażnień, a jednocześnie pomaga udrożnić jamy
nosowe, ułatwiając dziecku swobodne oddychanie. Produkt ma dwa lata gwarancji.

Na co jest Braun BNA 100 elektryczny aspirator do nosa? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest pielęgnacja
dziecięcego nosa, szczególnie w przypadku infekcji, którym towarzyszy nadmiar wydzieliny w jamach nosowych. Najmłodsze dzieci nie
potrafią jeszcze samodzielnie pozbyć się zalegającej wydzieliny, a jej obecność w nosie wiąże się z utrudnionym oddychaniem, przez co
dziecko staje się niespokojne, płaczliwe i często wybudza się w nocy. Zalegająca w dziecięcym nosie wydzielina to również większe
ryzyko nadkażeń bakteryjnych oraz groźnych powikłań i poważnych schorzeń. Braun BNA 100 elektryczny aspirator do nosa pozwala
szybko i delikatnie oczyścić dziecięcy nos z wydzieliny, a jednocześnie nie podrażnia śluzówki. Procedura oczyszczania nosa wyrobem
medycznym nie powoduje również dyskomfortu, dzięki czemu maluch nie będzie mieć oporów przed tą czynnością higieniczną.

W opakowaniu znajduje się 1 zestaw elektrycznego aspiratora do nosa Braun BNA 100. W jego skład wchodzi aspirator oraz 2
końcówki do nosa, a także 2 szt. baterii 1,5 V oraz praktyczny woreczek na aspirator. Wyrób medyczny pracuje bardzo cicho, dzięki
czemu korzystanie z niego przy dziecku nie jest trudne i maluch się go nie boi. Urządzenie ma niewielkie wymiary i małą wagę, poza tym
jest ergonomiczne i pewnie leży w dłoni. Produkt można wykorzystać zarówno w warunkach domowych, jak i poza domem, gdyż bez
problemu można spakować go ze sobą w podróż. Korzystanie z wyrobu medycznego Braun BNA 100 jest poza tym bardzo proste, więc
każdy, nawet nie mając wprawy, poradzi sobie z tym bez problemu. Elementy urządzenia są również bardzo łatwe w czyszczeniu, dzięki
czemu można należycie zadbać o higienę produktu, redukując tym samym ryzyko dalszego przenoszenia infekcji.

Braun BNA 100 elektryczny aspirator do nosa ma w zestawie dwie silikonowe końcówki, co pozwala na dopasowanie odpowiedniej do
wielkości dziecięcego nosa. Pierwsza końcówka jest wąska i bardzo dobrze sprawdzi się u najmłodszych dzieci bądź przy rzadkiej
wydzielinie z nosa. Druga końcówka jest natomiast szersza i sprawdzi się u nieco starszych maluchów bądź w przypadku gęstszego
kataru. Urządzenie wyposażono w dwie moce ssania, dzięki czemu można dopasować jego pracę do bieżących potrzeb – inna moc
będzie potrzebna przy różnej gęstości wydzieliny z nosa. Wyrób medyczny Braun BNA 100 elektryczny aspirator do nosa jest zasilany
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elektrycznie, co stanowi jego przewagę w stosunku do aspiratorów na wdech rodzica czy tych podłączanych do głośnego odkurzacza.
Robocza moc ssania w urządzeniu to 70 kPa.

Charakterystyka

Produkty ułatwiające oddychanie naszego niemowlaka takie jak gruszki czy aspiratory są bardzo ważne, szczególnie w
przypadku noworodków. Pozwalają one na usunięcie wydzieliny z nosa, co przekłada się na spokojne i bezproblemowe
oddychanie naszego dziecka. Aspiratory elektryczne najlepiej odprowadzą wydzielinę z nosa dziecka, nie podrażniają śluzówki, a
dziecko nie sprawi kłopotów na sam widok urządzenia.
Kompaktowy i lekki

Urządzenie jest kompaktowe, lekkie i wykonane w sposób ergonomiczny. To właśnie dzięki małemu rozmiarowi,
urządzenie może być również używane w trasie. Co więcej, ergonomia urządzenia również podnosi jego funkcjonalność.
Braun BNA 100 jest lekki i łatwy w użyciu.
Aspirator posiada dwie końcówki silikonowe, dzięki którym rodzic może dopasować aspirator do wielkości dziecięcego
noska. Jedna końcówka jest szersza- do większych dziurek lub do gęstszego kataru. Druga końcówka węższa- dla
bardzo małych dzieci lub rzadkiej wydzieliny.

Dwie moce ssania
Urządzenie posiada dwie moce ssania, ułatwia to elastyczne zasysanie kataru w zależności od potrzeb i gęstości
wydzieliny.
Aspirator łatwo się czyści. Elementy można bezproblemowo zdemontować i umyć w zmywarce. Dzięki temu zachowana
jest higiena i w każdej chwili można ponownie korzystać z przyrządu.

Aspiratory dla dzieci służą do odciągania wydzieliny z nosa. Dzieci nie potrafią się pozbyć kataru same. Wydzielina zbierająca się
w nosie w trakcie infekcji lub alergii stanowi pożywkę dla bakterii i sprzyja powikłaniom chorobowym. Ponadto, utrudnia
spożywanie pokarmów, oddychanie i sen, przez co dolegliwości dziecka wpływają na spokój całej rodziny. Aspiratory
elektroniczny dla dzieci pomagają normalnie oddychać.
Braun BNA 100 jest cichy - nie wpływa na poczucie bezpieczeństwa małego dziecka.
Aspirator zasilany elektrycznie - zapewnia wysoka skuteczność działania, a jednocześnie zmniejsza ryzyko przenoszenia infekcji
na osoby opiekujące się dzieckiem.
Robocza max moc ssania 70kPa
Gwarancja 2 lata
W zestawie znajduje się:

aspirator
2 końcówki
baterie 2 szt x 1,5 V
woreczek na aspirator

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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