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Vitammy Tucano elektryczny aspirator do nosa z
melodyjkami
 

Cena: 148,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent NOVAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Zachowując bezpieczną wartość wytwarzanej próżni (zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi), elektryczny aspirator do nosa
dla dzieci VITAMMY TUCANO oferuje zwiększoną moc i szybkość ssania z możliwością regulacji - dzięki silnej pompie zasilanej 4
bateriami ma wystarczająco dużo energii, aby wyciągnąć bardzo gęstą wydzielinę, ale może być na tyle delikatny, by uczestniczyć w
codziennej higienie nosa dziecka już od urodzenia. Aktualnie wybrany poziom mocy widoczny jest na wyświetlaczu LED.

Przyjazny tukan przyciąga dzieci do siebie i odciąga ich uwagę od kataru
Przyciągające kolory, 12 melodyjek, świetna zabawa w naklejanie oczu (dzięki dołączonym naklejkom)

Przemyślana ergonomia
Obudowa odciągacza VITAMMY TUCANO została zaprojektowana tak, aby urządzenie można było odstawić w pozycji
pionowej - aspirator VITAMMY TUCANO stoi na podstawie. Głowica aspiratora ma konstrukcję ułatwiającą demontaż i
czyszczenie.

Bez konieczności stosowania jednorazowych akcesoriów
Nowoczesna i nowatorska konstrukcja odciągacza kataru VITAMMY TUCANO nie wymaga stosowania jednorazowych
akcesoriów do zbierania wydzieliny. Jednocześnie TUCANO jest wyjątkowo łatwy do utrzymania w czystości, a jego
wybrane elementy można myć bieżącą wodą i dezynfekować wrzątkiem.

Szybki i prosty demontaż, skuteczne czyszczenie poprzez wyparzanie
Ze względu na kontakt z wydzielinami oraz błyskawicznie mnożące się bakterie prawidłowe i skutecznie czyszczenie
aspiratora zakończone okresową dezynfekcją jest sprawą krytyczną. W przypadku VITAMMY TUCANO utrzymanie
czystości jest znacznie ułatwione dzięki specjalnej konstrukcji głowicy, którą można w całości zdjąć z urządzenia
jednym ruchem. Głowicę, końcówkę do nosa oraz zbiorniczek na wydzielinę można myć pod bieżącą wodą i
dezynfekować wrzątkiem. Czyszczenie należy wykonywać po każdym użyciu.

Vitammy TUCANO, można stosować u dzieci w wieku 0 - 12 lat a dzięki dwóm elastycznym końcówkom możesz oczyszczać
nos u dziecka w sytuacji kataru różnego rodzaju i w różnych sytuacjach.

Końcówka o węższym przekroju - przeznaczona dla mniejszych dzieci i ich małych nosków oraz przy rozwodnionej i
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cieknącej z nosa wydzielinie.
Końcówka o szerszym przekroju - umożliwia uszczelnienie nozdrza i wytworzenie podciśnienia. Dedykowana dla
starszych dzieci, oraz do stosowania przy gęstej wydzielinie.

Do aspiratora Vitammy TUCANO dołączono 2 elastyczne końcówki, zapasową uszczelkę zbiorniczka, baterie AA, 1,5V - 4 sztuki,
instrukcję obsługi w języku polskim, gwarancję, arkusz naklejek z oczami tukana.

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