MARIMER® Aspirator nazal pentru bebeluşi

1 - Aplicator nazal / 2 - Vată* / 3 – Rezervor / 4 - Vârful tubului / 5 - Tub / 6 - Aplicator bucal
* nu este inclusă
De ce este importantă folosirea unui aspirator nazal pentru bebeluşi?
În primul an de viaţă, bebeluşii respiră doar pe nas şi nu stăpânesc tehnica de suflare a nasului.
Mucozităţile care blochează nasul bebeluşului dumneavoastră îi îngreunează respiraţia. Prin aspirare,
veţi ajuta bebeluşul să elimine aceste mucozităţi. Fie că doarme, fie că este alăptat, bebeluşul va
aprecia confortul unei respiraţii uşoare.
Instrucţiuni de utilizare:
Pregătirea aspiratorului nazal:
1. Spălaţi-vă pe mâini.
2. Montaţi aspiratorul nazal pentru bebeluşi Marimer® conform schemei.
3. Introduceţi puţină vată, cu rol de filtru, între aplicatorul nazal şi rezervor.
Pregătirea bebeluşului:
1. Întindeţi bebeluşul pe masa de înfăşat şi ridicaţi-i capul.
2. Introduceţi aplicatorul bucal în gura dumneavoastră. Marginea sa vă permite să ţineţi piesa
între dinţi.
3. Introduceţi aplicatorul nazal într-una din nările bebeluşului.
4. Aspiraţi uşor. Secreţiile se vor colecta în rezervor.
5. Repetaţi aspiraţia de câte ori este nevoie.
6. Repetaţi operaţia pentru cealaltă nară.
Instilarea de ser fiziologic sau soluţie de apă de mare diluată izotonică în fiecare nară facilitează
aspirarea secreţiilor.
Instrucţiuni de întreţinere:
După fiecare utilizare, dezasamblaţi şi curătaţi atent aspiratorul nazal pentru bebeluşi cu apă caldă şi
săpun, apoi clătiţi cu apă rece.
Înainte de fiecare utilizare, pentru o igienă cât mai bună, sterilizaţi la rece sau cu aburi aplicatoarele
pe care le veţi folosi. A nu se fierbe.

Înainte de a utiliza aspiratorul nazal pentru prima dată:
Dezasamblaţi aspiratorul nazal şi curătaţi-l cu apă caldă şi săpun, apoi clătiţi cu apă rece.
Sterilizaţi la rece sau cu aburi aplicatorul pe care îl veţi folosi.
A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR.
Producator : Laboratoires Gilbert, Franţa

