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Katarek Travel 2w1 - aspirator do odkurzacza i ustny
 

Cena: 50,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent DUNA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Katarek Travel to urządzenie, dzięki któremu skutecznie, szybko i bezpiecznie odciągniesz zalegający w nosku dziecka katar.
To bardzo proste! Zaaplikuj do noska Malucha kilka kropli soli fizjologicznej, która rozrzedzi wydzielinę, a tym samym usprawni
aspirację. Podłącz aspirator do rury odkurzacza i uruchom domowe urządzenie. Końcówkę przyłóż na kilka sekund do każdej z
dziurek i… gotowe! Wykorzystaj pozostałą w ampułce sól fizjologiczną – ponownie wprowadź kilka kropli do noska, żeby
nawilżyć jego błonę śluzową, a tym samym przyspieszyć regenerację.
Maluch ma czysty, drożny nosek, dzięki któremu swobodnie oddycha, jest spokojny i w końcu może zasnąć czy zjeść bez
problemu. Aspirację możesz powtarzać tyle razy w ciągu dnia, ile potrzebujesz.
Katarek Travel to nasza nowość i urządzenie typu 2w1, które umożliwia odciągnięcie dziecku kataru wszędzie tam, gdzie nie
możesz zabrać odkurzacza.
Jeśli:

nie chcesz rezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu nawet gdy maluch ma lekki katar
często podróżujesz samochodem, pociągiem czy komunikacją miejską
nie chcesz rezygnować ze spotkania z przyjaciółką czy wizyty u dziadków pomimo lekkiego kataru malucha
planujesz wakacje i czeka Cię długa podróż
Katarek Travel 2w1 będzie doskonałym wyborem!

Katarek Ustny – kiedy się sprawdzi?
Gdy nie masz możliwości użycia odkurzacza, możesz w prosty sposób zmienić końcówkę i wykorzystać siłę swoich
płuc, by pozbyć się nieprzyjemnej wydzieliny z noska malucha. Katar zbiera się w pojemniczku w komorze aspiratora,
którą bez problemu rozkręcisz, by wyczyścić urządzenie.

Pamiętaj jednak, że aspirację ustną powinnaś wykonywać tylko wtedy, gdy nie masz możliwości podłączenia odkurzacza lub w
przypadku, gdy katar jest lekki, wodnisty, a zegar wybił akurat drugą w nocy i nie chcesz obudzić domowników czy sąsiadów.
Ustny aspirator doskonale spisze się na spacerze lub podczas podróży samochodem, tramwajem, pociągiem czy samolotem.
Planujesz wakacje marzeń? Nie zapomnij o Katarku Travel! W nagłych przypadkach użyjesz końcówki do aspiracji ustnej, a gdy
(oby nie!) katar nie odpuści, odkurzacz podłączysz w hotelu. Dodatkowo, Katarek Travel 2w1 zapakowany jest do pojemnej i
poręcznej kosmetyczki podróżnej. Możesz do niej wsadzić również kilka ampułek soli fizjologicznej czy maść nawilżającą i
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paczkę chusteczek higienicznych!
Ustna wersja aspiratora spisze się genialnie również podczas codziennej pielęgnacji niemowlęcia. Bardzo często w nosku
dziecka (zwłaszcza po nocy) znajdują się drobne paproszki czy zaschnięte grudki. Teraz możesz szybko i skutecznie jej pozbyć
się zanieczyszczeń, dzięki czemu Twój Maluszek będzie mógł swobodnie oddychać.
Pamiętaj – czysty, drożny nosek to doskonałe samopoczucie, zdrowy sen, apetyt i chęć do zabawy!
Po każdej aspiracji wyczyść urządzenie Katarek Ustny pod bieżącą, ciepłą wodą, używając dołączonej do zestawu szczoteczki.
W zestawie Katarek Travel 2w1 znajdziesz:

aspirator kataru z rozkręcaną komorą i szczoteczkę
2 końcówki do noska
Końcówkę do odkurzacza
Końcówkę do aspiracji ustnej
Kosmetyczkę podróżną – opakowanie

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