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Sopelek 2 - jednorazowe filtry do aspiratora x 10 szt
 

Cena: 5,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent SALUS INTERN

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sopelek 2 - jednorazowe filtry do aspiratora - to sprzęt medyczny w postaci wkładów do aparatu, służącego do oczyszczania nosa
niemowląt. Jest to jeden z najbardziej bezpiecznych sposobów na usuwanie zalegającej wydzieliny, która utrudnia noworodkowi
oddychanie. Sopelek 2 to szybkie i wygodne oczyszczanie nosa, które pozwala chronić maleństwo przed ewentualnymi infekcjami.
Odpowiednio wyprofilowana końcówka aplikatora pozwala na łatwą obsługę sprzętu, co sprawi, że cała czynność potrwa szybko, a co za
tym idzie - nie będzie przeszkadzać niemowlakowi.

Aspirator Sopelek 2 może być stosowany u noworodków już od pierwszego dnia życia.

Jednorazowe filtry przeznaczone są do stosowania w aspiratorze Sopelek 2. Mają one postać niewielkich, absorbujących gąbek o
kolorze niebieskim. Filtry te gwarantują higieniczne użytkowanie aspiratora Sopelek 2, chroniąc jednocześnie przed przeniesieniem
infekcji na opiekuna. Stanowią one niezawodną, fizyczną barierę dla wydzieliny z nosa niemowlęcia.

Prezentowany produkt zawiera 10 jednorazowych filtrów wymiennych do aspiratora Sopelek 2.

Charakterystyka
Aspirator Sopelek 2 umożliwia higieniczne usunięcie wydzieliny z nosa niemowlęca. Pomaga to przywrócić małemu dziecku swobodę i
komfort oddychania, warunkując tym samym poprawę samopoczucia. Systematyczne korzystanie z aspiratora Sopelek 2 wraz z
jednorazowymi filtrami pozwala zapobiegać lub ograniczać możliwość wystąpienia infekcji:
● górnych dróg oddechowych (takich jak: zapalenie: gardła, zatok przynosowych lub ucha środkowego);
● dolnych dróg oddechowych (takich jak: zapalenie krtani, oskrzeli, tchawicy oraz płuc).

Wskazania do stosowania aspiratora Sopelek 2:
● odciąganie kataru u niemowląt.

Każdy filtr do aspiratora Sopelek 2 może być używany maksymalnie podczas jednego oczyszczania otworów nosowych niemowlaka.
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Stosowanie
Sopelek 2 i jednorazowe filtry do aspiratora powinny być używane tak, jak opisano to w instrukcji dołączonej do opakowania produktu.

Stosowanie aspiratora Sopelek 2 jest bardzo proste. Wystarczy:
● nałożyć jednorazową końcówkę do nosa na cylinder główny aspiratora (który zakończony jest ustnikiem),
● wsunąć końcówkę aplikatora do pierwszego otworu nosowego maluszka i powoli, delikatnie wciągnąć powietrze przez ustnik,
● ponowić tę czynność dla drugiego otworu nosowego niemowlaka,
● zdjąć zanieczyszczoną końcówkę aspiratora
● wyjąć i wyrzucić zanieczyszczony podczas pracy filtr,
● w przypadku bardzo utrudnionego oddychania u niemowlaka należy przed wykonaniem oczyszczania wkropić do każdego otworu
nosowego po 3-4 krople roztworu izotonicznego.

Przed każdy użyciem aspirator Sopelek 2, aby utrzymać maksymalny poziom higieny wszystkich zabiegów oczyszczających, należy
odkazić poprzez zanurzenie go w gorącej wodzie (ok. 90 stopni Celsjusza) na maksymalnie 15 sekund.
Po każdym użyciu aspiratora Sopelek 2 należy wymienić filtr, by zminimalizować ryzyko wystąpienia infekcji u niemowlęcia.
Powyższy proces powinien być w całości przeprowadzony przez osobę/osoby dorosłą/dorosłe.
Aspirator Sopelek 2 przechowuj w czystym i suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
Zużyty filtr należy wyrzucić do kosza.

Przechowywanie
Sopelek 2 - jednorazowe filtry do aspiratora należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Wyrób medyczny
ma niewielkie rozmiary, co grozi przypadkowym połknięciem.
Sopelek 2 - jednorazowe filtry do aspiratora zaleca się chronić przed światłem i wilgocią, by zachowały swoje właściwości.
Sopelek 2 - jednorazowe filtry do aspiratora należy przechowywać w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25 stopni Celsjusza.

Producent
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

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