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Használati útmutató
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Nosiboo ECO
szájjal szívható kivitelben – orrszívó eszköz

A készülék használata előtt kérjük, hogy figyelmesen
olvassa el a használati útmutatót!

Gyártó: ATTRACT KFT.
H-7624 Pécs, Barbakán tér 5.

E-Mail: customerservice@nosiboo.com
Web: www.nosiboo.eu
Tel: +36 72 551 642

Figyelmeztető és biztonsági jelek – a készülék címkéjén és a használati útmutatóban az alábbi szimbólumukkal találkozhat:
A gyártó neve és címe

Olvassa el a használati útmutatót!
Figyelmeztetés

Cikkszám (megrendelési szám)
Gyártási tételszám

Fontos biztonsági előírások

Figyelmeztetés: Ha az alábbi lehetséges veszélyes helyzeteket nem kerülik el,
akár végzetes baleset vagy a felhasználó sérülése is bekövetkezhet!

Általános használat – az eszköz kizárólag gyermekek orrváladékának kiszívására
készült! Egyéb célokra nem használható! Az eszközt csak felnőtt személy
használhatja! Ne hagyja az eszközt őrizetlenül gyermekek vagy csökkent
testi/értelmi képességű emberek közelében! Használat előtt győződjön meg
róla, hogy minden egység megfelelően a helyére van csatlakoztatva! Ha az
eszköz használata után a gyermek orrán allergiás kiütések, bőrpír jelenik meg,
ne alkalmazza ismét az eszközt. Forduljon orvoshoz gyermekével!

Újrahasználat előtt – a Colibri fejet minden használat után fertőtlenítse! A tisztítás
során szétszerelt Nosiboo ECO darabjait ne hagyja gyermek által hozzáférhető
helyen, mert azokat a szájába veheti, lenyelheti!

Általános óvintézkedések – Olvassa el és kövesse a „Környezetvédelmi megjegyzések” című rész utasításait, ha az eszközt vagy annak bármely részét ki
akarja dobni!
1. Felhasználási terület

A Nosiboo ECO szájjal szívható kivitelű orrszívó eszköz kizárólag a gyermekek
orrváladékának kiszívására készült. A kiszíváshoz szükséges vákuum létrehozása
(leválasztott kialakítással) szájjal történik.
Rendeltetési cél: a gyermekkori nátha hatására kialakuló szövődmények
megelőzése és a betegség gyorsabb gyógyulásának elősegítése az orrváladék
eltávolításával.

Kezelendő betegcsoport: azon gyermekek (jellemzően 4 évnél fiatalabbak),
akik nem képesek orrfújással saját maguk az orrváladék eltávolítására.
Betegség, kezelésre szoruló állapot (indikáció): megfázásos náthás állapot és
felülfertőződött melléküregek gyulladásának kiegészítő kezelése. Olyan
helyzetek, amelyekben nem alkalmazható az eszköz (kontraindikáció):
vérzékenység, orrsövény nyálkahártya tágult erei miatt – gyakori orrvérzéses
panaszok esetén, vérhígító hatású készítmények alkalmazásának ideje alatt,
veleszületett fejlődési rendellenesség esetén (pl. szájpadhasadék). Tervezett felhasználó: kor: 18 évnél idősebb felnőtt, nem: nem jellemző, ismeretek: a korára
jellemző általános ismeretekkel rendelkezzen, iskolai végzettség: min. általános
iskolai végzett, speciális szaktudásra a termék használatához nincs szükség.
2. Az eszköz bemutatása és üzembe helyezése – összeszerelés:

1. A Colibri fej elemeit tisztítsa meg (lásd a Tisztítás és Karbantartás fejezetet)
2. Illessze bele a galléros szívócsövet a csatlakozóval ellátott szipkaburkolatba
3. Tegye a helyére a csatlakozó nélküli szipkaburkolatot
4. Nyomja az illeszkedő peremre a rugalmas szipkavéget
5. Csatlakoztassa a szívócső egyik végét a Colibri fej csatlakozójához
6. Csatlakoztassa a szívócső másik végét a szívócsonkhoz

3. Az eszköz használata – A Nosiboo ECO akár 5 ml hígabb folyadékot is képes
magában tartani. A beszívott váladék lecsapódik a szipka belső felületén, és
a gondos tervezésnek köszönhetően nem tud kijutni a Colibri fej belsejéből.
Ezzel külön szűrőbetét nélkül is biztonsággal megakadályozza, hogy az orrváladék a rugalmas összekötő csőbe, vagy az orrszívást végző személy szájába
jusson. A csecsemőnél fekvő helyzetben, kisgyermekkortól stabil ülőhelyzetben
tartva használja az eszközt. A szívócsonkot vegye a szájába, és az előzőleg
fertőtlenített szipkavéget vezesse be az orrüregbe, kissé lefelé és a szemgolyó
irányába kissé kifelé tolva. Ezen a ponton tartva finoman mozgathatja a szipkavéget, miközben szájjal szakaszos szívást végez a szívócsövön át. Ezzel a módszerrel elérhető az arcüregbe vezető nyílás, és nem sérül az orrkagyló
nyálkahártyája vagy az orrsövény hajszálerei. A rugalmas összekötő cső csatlakozási pontja lefelé mutasson a használat közben. A beszáradt és nagyon
sűrű orrváladék feloldásában segítenek a fiziológiás oldatok. Alkalmazásuk esetén
5 ml-nél nagyobb mennyiséget ne használjon. Az oldat bevitele után várjon
néhány percet, az orrból kifolyt váladékot pl. egy papír zsebkendő segítségével
távolítsa el, és csak ezután használja az eszközt. Az orrcseppet vagy más orvos
által javasolt készítményt mindig az orrszívás után alkalmazza! Az orrszívás ideje
10-10 másodperc orrnyílásonként. Az eszközt naponta többször is használhatja,
általános cél, hogy gyermeke nyugodt légzését biztosítsa. Javasolt használati
gyakoriság: Indokolt esetben, napi 2-3-szor, alkalmanként 10 -10 másodperc,
ébredés után, etetés és alvás előtt.

4. Tisztítás – Az eszköz tisztítása egyszerű, a csőről lehúzva a szipkavég lepattintása
után a Colibri fej kétfelé nyitható. A szívócsonk tisztításához húzza le azt a
szívócsőről. Ezután az alkatrészeket langyos csapvíz alatt mossa el, fertőtlenítő
folyadékban áztatva fertőtlenítse és szárítsa meg. Javasolt fertőtlenítőszer:
Chicco Disinfectant.
5. Karbantartás és tárolás – Az eszközt száraz, portól és sérüléstől védett zárt
helyen (pl. szekrényben) tárolja! Több gyermek esetében célszerű gyermekenként
külön Colibri fejet használni, és külön, megkülönböztetve tárolni azokat. Ne
tárolja sugárzó fűtőtest közelében!

6. Környezetvédelmi megjegyzések – A Nosiboo ECO szájjal szívható kivitelű eszköz nem jelent komolyabb környezeti kockázatot, ezért háztartási hulladékként
elhelyezhető.
7. Műszaki adatok

Tömeg (csomagolás nélkül): 32 g
Tömeg (csomagolt egység): 105 g
Méret (Nosiboo ECO szél. x mag. x mély.): 85 x 40 x 75 mm
Méret (csomagolt egység szél. x mag. x mély.): 130 x 42 x 90 mm
Tervezett élettartam: 3 hónap

