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E-Mail: customerservice@nosiboo.com
Strona internetowa: www.nosiboo.eu

Tel: +36 72 551 642

Instrukcja obsługi
Ustny Aspirator do Nosa Nosiboo ECO

Wyprodukowany przez: ATTRACT KFT.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Węgry
Made in EU       
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Ustnik

Obudowa głowicy Colibri
Wężyk

Końcówka dyszy

Obudowa głowicy Colibri ze złączem

Rurka ssąca z kołnierzem Głowica Colibri

Regulacje dotyczące bezpieczeństwa

Jeżeli nie uda się uniknąć niebezpiecznych sytuacji opisanych
poniżej, może dojść do obrażeń ciała użytkownika lub nawet do
wypadku śmiertelnego.

Ostrzeżenie – Urządzenie może być używane wyłącznie do usu-
wania wydzieliny z nosa dziecka. Po każdym użyciu należy zdez-
ynfekować głowicę Colibri. Nie zostawiać zdemontowanych
części Nosiboo ECO w zasięgu dzieci, ponieważ mogą je poł-
knąć. Urządzenie może być używane tylko przez dorosłych. Nie
pozostawiać urządzenia bez nadzoru w pobliżu dzieci lub osób
o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej. 



Przed użyciem urządzenia upewnić się, że wszystkie elementy są
odpowiednio zamocowane. Jeśli po użyciu urządzenia na nosie
dziecka pojawi się wysypka lub zaczerwienienie, nie używać
go ponownie! Zasięgnąć porady lekarza! Nie należy używać
w przypadku hemofilii, jeśli naczynia krwionośne przegrody no-
sowej rozszerzają się — w przypadku częstego krwawienia z
nosa, podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, w
przypadku wrodzonych wad rozwojowych (np. rozszczep pod-
niebienia).

1. Przeznaczenie

Zapobieganie powikłaniom dziecięcych przeziębień i przyspie-
szenie procesu rekonwalescencji przez usunięcie wydzieliny z
nosa. Wyrób zalecany dla dzieci (zazwyczaj poniżej 4. roku
życia), które nie są w stanie samodzielnie usunąć wydzieliny
poprzez wydmuchiwanie nosa. Podciśnienie potrzebne do za-
sysania jest wytwarzane za pomocą ust użytkownika (dzięki roz-
łączanej konstrukcji w sposób pośredni).

Podczas odsysania wydzieliny z nosa niemowlęta powinny
leżeć, a małe dzieci siedzieć w stabilnej pozycji. Włożyć ustnik
do ust, a zdezynfekowaną wcześniej końcówkę dyszy do jamy
nosowej, kierując ją delikatnie na zewnętrz w stronę gałki
ocznej. W tej pozycji można lekko poruszać końcówką dyszy
podczas nieciągłego zasysania ustami. Podczas użycia punkt
złączenia wężyka powinien być skierowany w dół. Suchą lub
bardzo gęstą wydzielinę z nosa można rozpuścić za pomocą
roztworu soli fizjologicznej. Jednorazowo należy stosować nie
więcej niż 5 ml płynu. Po zastosowaniu roztworu należy odcze-
kać kilka minut przed użyciem aspiratora do nosa. Nosiboo
ECO może pomieścić do 5 ml rzadkiego płynu. Zasysana ciecz
gromadzi się na wewnętrznej ściance głowicy i dzięki dopra-
cowanej konstrukcji nie wydostaje się z wnętrza głowicy Colibri.
To sprawia, że może być bezpiecznie używana bez żadnych
elementów filtrujących.



2. Zapoznanie z urządzeniem i uruchomienie

1. Wyczyść części głowicy Colibri (patrz rozdział Czyszczenie
i przechowywanie)

2. Włóż rurkę ssącą z kołnierzem do połówki obudowy 
głowicy Colibri ze złączem

3. Połówkę obudowy głowicy Colibri, która nie ma złącza,
umieść we właściwej pozycji

4. Wciśnij elastyczną końcówkę dyszy do pasującego otworu
5. Przymocuj jeden koniec wężyka do złącza głowicy Colibri
6. Przymocuj drugi koniec wężyka do ustnika

Urządzenie może być używane kilka razy dziennie; ogólnym
celem jest ułatwienie dziecku swobodnego oddychania. Za-
lecana częstotliwość stosowania: w razie potrzeby kilka razy
dziennie, po przebudzeniu, przed jedzeniem i spaniem.

3. Czyszczenie i przechowywanie – Głowicę Colibri można roz-
łożyć po odłączeniu wężyka i końcówki dyszy. Aby oczyścić
ustnik, należy odłączyć go od wężyka. Następnie części należy
umyć w letniej wodzie, zdezynfekować w płynie dezynfekują-
cym i pozostawić do wyschnięcia. Zalecany środek dezynfe-
kujący: środek dezynfekujący Chicco. Urządzenie należy
przechowywać w zamkniętym miejscu, z dala od bezpośred-
niego nasłonecznienia lub grzejników.

4. Środowisko – Ustny  aspirator do nosa Nosiboo ECO nie stwa-
rza żadnego zagrożenia dla środowiska, dlatego może być
utylizowany wraz z odpadami domowymi.

5. Dane techniczne
Waga (z opakowaniem): 105 g
Wymiary (opakowanie szer. x wys. x gł.): 200 x 200 x 50 mm
Planowany okres użytkowania: 3 miesiące


