Інструкція із застосування
Аспіратор назальний дитячий МАРИМЕР®
1. Назальний наконечник
2. Вата медична*
3. Корпус
4. Насадка на трубку
5. Гнучка трубка
6. Мундштук
* Не входить до складу комплекту. Користувач повинен покласти вату на місце, як зазначено на малюнку, для того,
щоб фільтрувати слизовий секрет.

UA
ДЛЯ ЧОГО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ АСПІРАТОР НАЗАЛЬНИЙ У МАЛЮКІВ?
Протягом першого року свого життя малюки дихають тільки носиком і не можуть самостійно його
очистити.
Назальний секрет може ускладнити дихання, блокуючи носик Вашого малюка.
Шляхом відсмоктування Ви зможете допомогти своїй дитині звільнитись від цього секрету.
Дитина буде дуже вдячна Вам за можливість вільно дихати під час сну або годування.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
 Розберіть та ретельно вимийте аспіратор назальний дитячий гарячою мильною водою, промийте
чистою проточною водою.
 Простерилізуйте наконечник, який Ви плануєте застосовувати, розчином, що дезінфікує, або
парою.
Інструкція із застосування
Підготовка аспіратора назального дитячого.
1- Вимийте руки.
2- Зберіть аспіратор назальний дитячий МАРИМЕР®, дотримуючись схеми.
3- Розмістіть вату, що служить фільтром між назальним наконечником та корпусом.
Підготовка дитини
 Покладіть дитину на пеленальний столик і припідніміть її голову.
 Вставте мундштук собі в рот. Невеличкий ободок допоможе тримати мундштук між зубами.
 Вставте назальний наконечник в один із носових ходів дитини.
 Обережно проведіть відсмоктування. Секрет буде збиратися у корпус аспіратора.
 При необхідності повторіть процедуру декілька разів.
 Змініть носовий хід.
Попереднє промивання ізотонічним розчином морської води Маример кожного носового ходу
полегшить відсмоктування секрету.
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Після кожного використання слід розібрати та ретельно вимити аспіратор спочатку гарячою
мильною водою, а потім промити чистою проточною водою.
Перед кожним використанням наконечник необхідно стерилізувати розчином, що дезінфікує, або
парою для забезпечення максимальної гігієни.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 Перед кожним використанням необхідно впевнитись, що аспіратор назальний дитячий і
насадка знаходяться у належному стані.
 Замініть аспіратор назальний дитячий та/або насадку при перших ознаках зношування або
пошкодження.
Не можна поміщати пристрій в окріп.

ЗБЕРІГАТИ ПОЗА ПОЛЕМ ЗОРУ ТА В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

Laboratoires Gilbert
928, Avenue du General de Gaulle,
14200 Herouville Saint-Clair – FRANCE
Made in France
Найменування та місцезнаходження уповноваженого представника в Україні:
ТОВ «Фарма Старт»
Україна, 03124, м. Київ, бул. І. Лепсе, б.8

Пояснення символів, що застосовуються

2006

Виробник

Партія

Дата
виробництва

Уважно прочитайте
інструкцію із
застосування

