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Aspirator kataru KATAREK PLUS (odciągacz)
 

Cena: 65,36 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent DUNA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

KATAREK to innowacyjny aspirator (odciągacz kataru), przeznaczony dla dzieci, które jeszcze nie opanowały umiejętności siąkania
noska. Można go stosować już od pierwszego dnia życia.

KATAREK odsysa zalegającą wydzielinę dzięki odpowiednio zmodyfikowanej sile ssącej domowego odkurzacza (800-1800W).
Jednostajna siła ssąca wytwarzana przez odkurzacz, po odpowiednim zmniejszeniu w komorze redukcyjnej odciągacza, gwarantuje
skuteczność zabiegu, jest bezpieczna dla dziecka dodatkowo szybko oczyszcza nos i zatoki. Przeźroczysta budowa pozwala w łatwy
sposób ocenić charakter i ilość wydzieliny.

Odciąganie zalegającego kataru jest uzupełnieniem leczenia medycznego (warunkiem skuteczności leków aplikowanych do nosa jest
oczyszczenie go z wydzieliny), poprawia samopoczucie, umożliwiając swobodne oddychanie i zapobiega dalszym powikłaniom
związanym z katarem. Należy jednak pamiętać, iż odciąganie kataru może być niewystarczające do likwidacji jego przyczyny, dlatego
konsultacja lekarska jest jak najbardziej wskazana i nie wolno jej bagatelizować.
KATAREK skutecznie zastępuje inne, mniej wydajne produkty dostępne na rynku i używane w warunkach domowych (np. popularne
gruszki i inne tego typu produkty).

Sposób użycia: 
Niemowlę lub dziecko umieszczamy w pozycji siedzącej lub innej pozycji umożliwiającej łatwe przytrzymanie dziecka. Końcówkę
odciągacza oznaczoną literą C należy szczelnie podłączyć do rury ssącej odkurzacza. Część odciągacza oznaczona literą A winna być z
jednej strony szczelnie umieszczona w części B, a z drugiej strony w otworze nosowym dziecka.

Odciąganie powinno trwać kilka sekund w sposób przerywany, aż do całkowitego usunięcia wydzieliny z obu dziurek nosa. W celu
oczyszczenia noska końcówkę odciągacza należy przemieszczać w otworze nosowym w kierunku góra-dół. Skuteczność zabiegu
można podnieść poprzez zmianę kąta ułożenia końcówki. Z obserwacji wynika, iż zabieg jest przyjemniejszy, gdy dziecko ma otwartą
buzię. Odciąganie można powtarzać kilka razy dziennie, aż do usunięcia wydzieliny. Zaleca się, aby po każdorazowym zabiegu nawilżyć
śluzówkę nosa dziecka.
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