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Katarek Standard - aspirator kataru ze szczoteczką
 

Cena: 38,65 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 Standard – aspirator kataru ze szczoteczką jest produktem podłączanym do domowego odkurzacza, który
może być stosowany już u najmłodszych dzieci od pierwszego dnia życia. Na co jest Katarek Standard – aspirator kataru ze
szczoteczką? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest higiena dziecięcego nosa. Aspirator pomaga w pozbyciu się
zalegającej w nim wydzieliny, dzięki czemu ułatwia dziecku oddychanie i przynosi mu natychmiastową ulgę podczas kataru. Najmłodsze
dzieci nie są w stanie samodzielnie oczyścić swojego nosa, dlatego to rodzic powinien zadbać o wspomnianą czynność. To szczególnie
ważne w przypadku nieżytu nosa spowodowanego infekcją lub alergią, gdy duża ilość wydzieliny zalega w dziecięcym nosku, utrudniając
maluchowi swobodne oddychanie.

Katarek Standard – aspirator kataru ze szczoteczką można wykorzystać jednak nie tylko u dzieci. Sprawdzi się też do stosowania u
pacjentów niepełnosprawnych bądź niewspółpracujących, którzy wymagają codziennej opieki i pomocy w codziennej higienie i
pielęgnacji. Czynności odciągania wydzieliny z nosa przy pomocy odkurzacza nie trzeba się obawiać, ponieważ konstrukcja aspiratora
została wykonana tak, aby siła ssąca była redukowana do bezpiecznej dla nosa i jednocześnie skutecznej przy odciąganiu.

W opakowaniu znajduje się 1 aspirator, 2 końcówki oraz 1 szczoteczka, co tworzy zestaw Katarek Standard – aspirator kataru ze
szczoteczką. W skład zestawu wchodzi również instrukcja użytkowania wyrobu, z którą należy się szczegółowo zapoznać przed jego
pierwszym użyciem. Jak stosować Katarek Standard – aspirator kataru ze szczoteczką? Używanie tego wyrobu medycznego jest
bardzo proste. Wystarczy połączyć komorę aspiratora z końcówką, a następnie końcówkę stożkową znajdującą się z drugiej strony
aspiratora podłączyć do rury ssącej odkurzacza. Katarek Standard – aspirator kataru ze szczoteczką może być używany z
odkurzaczami o mocy 800–1800 W. Następnie należy przy włączonym odkurzaczu przystawiać delikatnie końcówkę aspiratora do
dziecięcego otworu nosowego, odciągając w ten sposób katar przez około 5–10 sekund. Procedurę należy powtórzyć dla drugiej dziurki.
Po skończonym oczyszczaniu dziecięcego nosa należy wyłączyć odkurzacz oraz dokładnie wyczyścić aspirator.

Katarek Standard – aspirator kataru ze szczoteczką powinien być używany zgodnie z metodą trzech kroków, która jest
rekomendowana przez lekarzy. W pierwszym kroku należy rozrzedzić wydzielinę w nosie, zakrapiając go 2–3 kroplami soli fizjologicznej
do każdego otworu nosowego, następnie należy całość odciągnąć aspiratorem, po czym należy śluzówkę nawilżyć, ponownie kropiąc
nos solą fizjologiczną. Odciąganie wydzieliny z nosa przy użyciu aspiratora podłączanego do odkurzacza jest szybsze, prostsze i

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/katarek-standard-aspirator-kataru-ze-szczoteczka.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

niejednokrotnie bezpieczniejsze od odciągania wydzieliny z pomocą aspiratorów ustnych lub tradycyjnych gruszek. Dzięki dwóm
końcówkom w zestawie z jednego aspiratora może korzystać dwójka dzieci.

Charakterystyka
Aspirator Katarek Standard podłączany jest do domowego odkurzacza o mocy 800–1800W. Zredukowana, jednostajna siła ssąca
sprawia, że jest on znacznie skuteczniejszy w porównaniu z ustnymi aspiratorami oraz tradycyjnymi gruszkami. Dzięki aspiratorowi
Katarek Standard 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.

Katarek Standard posiada dwie końcówki pozwalające na stosowanie go u dwójki dzieci jednocześnie.
Aspirator Katarek Standard doskonale sprawdza się również u osób niepełnosprawnych i niewspółpracujących, gdzie
wspomaga codzienną ich pielęgnację i opiekę.
Zawartość pudełka:

1 x Aspirator
2 x Końcówka
1 x Szczoteczka

Sposób użycia:
1. Do komory aspiratora (część B) dołącz końcówkę oznaczoną literą A .
2. Stożkowy koniec aspiratora (część C ) włóż do rury ssącej włączonego odkurzacza (800 –1800W).
3. 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.
4. Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie ze wskazaniami.

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

Galeria
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