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Katarek Plus - aspirator kataru ze szczoteczką
 

Cena: 70,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt.

Postać Sprzęt medyczny

Producent DUNA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Katarek Plus – aspirator kataru ze szczoteczką to produkt podłączany do odkurzacza, który może być stosowany u
dzieci już od pierwszych dni ich życia. Na co jest Katarek Plus – aspirator kataru ze szczoteczką? Wskazaniem do stosowania wyrobu
medycznego jest oczyszczanie dziecięcego nosa z zalegającej wydzieliny. Najmłodsze dzieci nie potrafią jeszcze samodzielnie
wydmuchać nosa, a katar może znacząco wpłynąć na ich codzienne funkcjonowanie, utrudniając oddychanie, wpływając negatywnie na
samopoczucie, a także zwiększając ilość nocnych wybudzeń. Katarek Plus – aspirator kataru ze szczoteczką pozwala szybko i
skutecznie oczyścić jamy nosowe najmłodszych. Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu siły ssącej odkurzacza, która zostaje
odpowiednio zredukowana przez specjalną konstrukcję wyrobu medycznego do bezpiecznej dla dziecka i jednocześnie efektywnej w
pozbywaniu się wydzieliny zalegającej w nosie. Proces odciągania kataru nie powoduje dyskomfortu i zajmuje zaledwie chwilę.

W opakowaniu znajduje się jeden zestaw Katarek Plus – aspirator kataru ze szczoteczką. W skład zestawu wchodzi 1 aspirator z
rozkręcaną komorą oraz 2 końcówki z identyfikacją Ja&Ty, a oprócz tego 1 szczoteczka z wytrzymałym włosiem, która umożliwia
dokładne czyszczenie produktu. Dzięki dwóm końcówkom produkt można stosować u dwójki dzieci, a specjalne oznaczenia pozwolą
łatwo rozróżnić końcówki. Katarek Plus – aspirator kataru ze szczoteczką ma też długi wężyk, dzięki czemu pozwala na swobodę
ruchów przy korzystaniu z produktu. Komora aspiratora jest rozkręcana, przez co łatwiej utrzymać odpowiedni poziom jej czystości. Cały
produkt ma ergonomiczny kształt, co czyni go wygodnym w codziennym użytkowaniu.

Jak stosować wyrób medyczny Katarek Plus – aspirator kataru ze szczoteczką? Korzystanie z produktu jest bardzo proste. Należy
jego szerszą końcówkę podłączyć do rury odkurzacza o mocy 800–1800 W, a drugą stronę przyłożyć do dziecięcego otworu nosowego
(na około 5–10 sekund). W tym czasie da się zauważyć, jak wydzielina z dziecięcego nosa jest odciągana do komory aspiratora.
Czynność należy następnie ponowić przy drugim otworze nosowym dziecka, co w konsekwencji pozwoli oczyścić nos i udrożnić go,
ułatwiając dziecku swobodne oddychanie. Po skończonej procedurze odciągania kataru zaleca się dokładne umycie aspiratora (zgodnie
ze wskazówkami znajdującymi się w jego instrukcji) – pomocna będzie tu dołączona do zestawu szczoteczka.

Katarek Plus – aspirator kataru ze szczoteczką najlepiej stosować zgodnie z metodą 3 kroków. Metoda ta jest bardzo prosta. W
pierwszej kolejności zaleca się zakropienie dziecięcego nosa solą fizjologiczną, co pozwoli na rozrzedzenie zalegającej w nosie
wydzieliny. Następnie należy odciągnąć wydzielinę z jam nosowych malucha przy pomocy aspiratora. W kolejnym kroku zaleca się
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ponowne zakropienie dziecięcego nosa solą fizjologiczną, co pozwoli dobrze nawilżyć śluzówkę nosa, zapobiegając jej wysuszeniu i
podrażnieniom.

Charakterystyka
Aspirator Katarek Plus podłączany jest do domowego odkurzacza o mocy 800–1800W. Zredukowana, jednostajna siła ssąca sprawia, iż
jest on znacznie skuteczniejszy niż ustne aspiratory, które usuwają jedynie ¼ wydzieliny, nie wspominając już o tradycyjnych gruszkach.
Dzięki aspiratorowi Katarek Plus skutecznie i szybko pozbędziesz się wydzieliny z noska malca, przynosząc mu natychmiastową ulgę.
Cały proces odciągania wydzieliny jest całkowicie bezpieczny dla każdego dziecka, już od pierwszego dnia życia. Rozkręcana komora
aspiratora Katarek Plus ułatwia utrzymanie aspiratora w czystości, ergonomiczny kształt wpływa na zwiększenie komfortu podczas jego
użytkowania, zaś długi wężyk gwarantuje swobodę ruchów.

Katarek Plus posiada dwie końcówki pozwalające na stosowanie go u dwójki dzieci jednocześnie. Zastosowany na końcówkach
systemem identyfikacji „JA&TY” umożliwia ich rozróżnienie.
Produkt dedykowany nie tylko dla małych dzieci. Doskonale sprawdza się również u osób niepełnosprawnych i
niewspółpracujących, gdzie wspomaga codzienną ich pielęgnację/ opiekę.
Zawartość pudełka:

1 x Aspirator z rozkręcaną komorą
2 x Końcówka z identyfikacją „JA&TY”
1 x Szczoteczka z wytrzymałym włosiem

Sposób użycia:
1. Połącz komorę aspiratora (część B i C ) w miejscu nacięcia i przekręć do oporu.
2. Do powstałej komory dołącz końcówkę A.
3. Stożkowy koniec aspiratora (część D ) włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800–1800W).
4. Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko na kolana. Końcówkę A przyłóż do otworu nosowego i odciągaj katar 5–10 sekund.
Czynność powtórz na drugiej dziurce.
5. Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniami.

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