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Katarek Complete - zestaw (aspirator kataru + fizjologiczny
roztwór soli 0,9% NaCl x 10 amp)
 

Cena: 54,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent DUNA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Katarek Complete w postaci zestawu aspiratora kataru i 10 ampułek fizjologicznego roztworu soli 0,9% NaCl to
produkt przeznaczony do stosowania u najmłodszych pacjentów w celu udrożnienia ich jam nosowych. Może być stosowany już u
najmłodszych dzieci od 1. dnia życia.

Na co jest Katarek Complete? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest higiena dziecięcego nosa w okresach zwiększonej
ilości wydzieliny, która zalega w jamach nosowych. Produkt stosuje się w celu udrożnienia nosa dziecka, które nie jest w stanie jeszcze
samodzielnie oczyścić i wydmuchać nosa. Regularne oczyszczanie dziecięcego nosa jest podstawą przy infekcjach dróg oddechowych,
a zaniechanie tej czynności może prowadzić do wielu powikłań zdrowotnych. Aspirator Katarek Plus można podłączyć do domowego
odkurzacza (moc 800-1800 W). Aspirator dostosowuje siłę ssącą odkurzacza tak, aby odciąganie dziecięcego kataru było bezpieczne i
efektywne zarazem. Regularne oczyszczanie dziecięcego nosa z zalegającej przy infekcji wydzieliny ułatwia dziecku oddychanie i
redukuje ryzyko powikłań kataru, stanowiąc tym samym uzupełnienie zalecanego przez pediatrę leczenia.

W opakowaniu znajduje się zestaw Katarek Complete. W jego skład wchodzi specjalny aspirator podłączany do odkurzacza Katarek
Plus, komory aspiratora, końcówki z identyfikacją Ja&Ty, a także praktyczna szczoteczka do czyszczenia tych końcówek. Całość
uzupełnia 10 ampułek zawierających roztwór soli fizjologicznej 0,9% NaCl. Ampułki soli przeznaczone są do jednorazowego użytku –
niezużyta w całości ampułka powinna być wyrzucona. Zestaw zamknięty jest w trwałym, wygodnym w transporcie pudełku, dzięki
czemu poszczególne części aspiratora są zabezpieczone i można je zabrać ze sobą w razie podróży.

Korzystanie z Katarek Complete powinno przebiegać zgodnie z dołączoną do opakowania instrukcją. By rozpocząć oczyszczanie
dziecięcego nosa z zalegającej wydzieliny, należy stożkową końcówkę aspiratora Katarek włożyć do rury ssącej odkurzacza. Gdy
odkurzacz będzie włączony, drugą końcówkę aspiratora przykłada się delikatnie do dziecięcego otworu nosowego, co skutkuje
odciąganiem zalegającej w jamach nosowych wydzieliny. Czynność należy następnie powtórzyć w drugim otworze nosowym. Po
wyłączeniu odkurzacza należy rozmontować aspirator i dokładnie oczyścić go dołączoną do zestawu szczoteczką, a także ciepłą wodą z
mydłem.
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Do zestawu Katarek Complete dołączone są ampułki soli fizjologicznej. Można je zastosować np. według rekomendowanej metody 3
kroków (rozrzedzamy-odciągamy-nawilżamy). W pierwszym kroku, przed odciąganiem wydzieliny z nosa dziecka, zakrapiamy po 1-2
krople roztworu do każdego otworu nosowego dziecka (najlepiej w pozycji leżącej), co pomoże w upłynnieniu zalegającej wydzieliny i
ułatwi jej pozbywanie się. Następnie odciągamy wydzielinę aspiratorem. W ostatnim kroku ponownie wykorzystujemy roztwór soli
fizjologicznej w ilości po 1-2 krople na każdą z dziurek nosa. Zakrapianie dziecięcego nosa na tym etapie ma za zadanie nawilżyć
dziecięcy nos, by wysuszona śluzówka nie stała się miejscem nasilonego rozwoju infekcji.

Charakterystyka
Wydzielina zalegająca w nosie małego dziecka znacznie utrudnia mu oddychanie, co przekłada się na gorsze samopoczucie dziecka, a w
konsekwencji na dalsze powikłania zdrowotne, takie jak m.in. stany zapalne uszu lub zatok, zapalenie oskrzeli, a nawet zapalenie płuc.
Ważne jest zatem, aby zadbać o regularne udrożnienie nosa dziecka poprzez usuwanie zalegającej w nim wydzieliny. Pomocne w tej
sytuacji jest stosowanie aspiratora Katarek Plus, który można podłączyć do domowego odkurzacza o mocy od 800-1800W. Siła ssąca
odkurzacza jest odpowiednio dostosowana, dzięki czemu rodzic może z łatwością usunąć wydzielinę z noska dziecka, nie martwiąc się
przy tym o dyskomfort u dziecka. Korzystanie z aspiratora wpływa na łatwiejsze oddychanie dziecka, pozwala uniknąć powikłań kataru,
a także stanowi uzupełnienie leczenia wdrożonego przez pediatrę.

Aspirator Katarek Plus sprzedawany jest w kompletnym zestawie Katarek Complete, w skład którego wchodzi także:

dwie końcówki z identyfikacją Ja&TY (buzia niebieska i biała);
szczoteczka do czyszczenia końcówek i komory aspiratora;

10 ampułek roztworu soli fizjologicznej 0,9% NaCl, który może być stosowany także do higieny oczu (poprzez zakroplenie lub
przemywanie), higieny uszu, do przemywania ran, a także do inhalacji podczas aerozoloterapii.

Stosowanie
Zestaw Katarek Complete należy stosować zgodnie ze wskazaniami umieszczonymi w instrukcji dołączonej do opakowania.

Aspirator Katarek Plus: do komory aspiratora należy podłączyć końcówkę. Stożkową końcówkę aspiratora należy włożyć do rury ssącej
włączonego odkurzacza, a drugą końcówkę przyłożyć do otworu nosowego na kilka sekund i odciągać wydzielinę. Tę samą czynność
należy powtórzyć przy drugiej dziurce. Następnie zaleca się wyłączyć odkurzacz i dokładnie oczyścić aspirator przy użyciu specjalnej
szczoteczki dołączonej do zestawu. Wszystkie części aspiratora należy każdorazowo umyć pod ciepłą wodą z mydłem.

Roztwór soli fizjologicznej NaCl 0,9%: produkt przeznaczony do użytku jednorazowego, według indywidualnych wskazań. Zawartość
ampułki należy zużyć natychmiast po otwarciu. Zużytą ampułkę należy wyrzucić do śmieci. Jedną ampułkę nie można stosować do
różnych zastosowań. Produkt nie jest przeznaczony do iniekcji.

Skład
Roztwór soli fizjologicznej NaCl 0,9%.

Przeciwwskazania
W przypadku osób chorych na hemofilię należy skonsultować się z lekarzem przed pierwszym użyciem zestawu Katarek Complete. W
przypadku używania produktu przez więcej niż jedno dziecko należy zawsze używać czystego aspiratora, by uniknąć w ten sposób
potencjalnych infekcji.

Przechowywanie
Zestaw Katarek Complete należy przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu w temperaturze od 15°C - 25°C. Produkt należy
chronić przed dziećmi.

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