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Sopelek 3 plus vacuum - aspirator do nosa
 

Cena: 25,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent SALUS INTERN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Aspirator do nosa SOPELEK 3+ to innowacyjny polski produkt, który niezwykle skutecznie i bezpiecznie pozwala usunąć zalegającą
wydzielinę z noska maluszka i tym samym pomaga przywrócić mu swobodne oddychanie i dobre samopoczucie. Zaleca się jego
stosowanie w każdym przypadku niedrożności noska.
Systematyczne czyszczenie noska pozwala na zapobieganie lub ograniczenie infekcji górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła,
ucha środkowego, zatok przynosowych) oraz pomaga w leczeniu schorzeń dolnych dróg oddechowych (zapalenie krtani, tchawicy,
oskrzeli i płuc).
2 opcje odciągania kataru:
1. Za pomocą ust

Metoda może służyć zarówno do codziennej higieny noska jak i do usuwania zalegającej wydzieliny.
Świetnie sprawdza się, gdy jest późny wieczór, kiedy to nie możemy włączać odkurzacza (cisza nocna w bloku), albo jesteśmy
poza domem. Wtedy możemy zabrać aspirator ze sobą (np. w podróż).

2. Za pomocą odkurzacza

Ta metoda znacznie lepiej się sprawdzi przy usuwaniu bardzo gęstej wydzieliny. Odciąganie takiej wydzieliny może być bardzo
trudne do wykonania za pomocą ust.
Dzięki temu, że mamy te dwie funkcje, możemy swobodnie korzystać z aspiratora w domu ale także w podróży.

Zestaw zawiera:

Aspirator - składa się cylindra, wężyka z ustnikiem oraz wymiennej końcówki (możesz ją umyć lub wyparzyć)
Filtry - 10 sztuk - jednorazowe filtry zabezpieczające przez przedostaniem się dalej wydzieliny z nosa
Adapter - umożliwia podłączenie aspiratora do odkurzacza ( dołączony do zestawu specjalny wężyk)
Podkłady higieniczne - 2 sztuki - -jednorazowe nieprzemakalne podkłady medyczne, wymiary: 30x50cm
Pudełko - w opakowaniu znajdziesz pudełeczko - możesz wrzucić do torby i mieć aspirator zawsze pod ręką
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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