
Naspira NOA NeilMed
ústna odsávačka detského nosového hlienu

Prosím prečítajte si varovanie pred prvým použitím. NeilMed Naspira NOA (Nosovo Orálny Aspirator) je unikátne navrhnutý, veľmi šetrný systém odsávania 
detského nosového hlienu, v ktorom je veľmi efektívne skombinovaná bezpečnosť, kvalita a účinnosť. Rodičia môžu využiť saciu silu vyvíjanú ústami podobne ako 
pri saní slamkou a tak intenzitu odsávania veľmi citlivo regulovať. Pomocou produktu NeilMed Naspira - možno odstrániť nosový hlien rýchlo, bezpečne a účinne. 
Ústami vytvárate „spätné prúdenie“ vzduchu (s výkonnosťou 5 až 10 litrov za minútu, ktoré môžete dobre regulovať. Výhodou je aj dlhšia doba trvania vysávania, 
najmä v porovnaní s odsávaním pomocou balónika, kde doba vysávania je nižšia ako pol sekundy. Okrem toho NeilMed Naspira NOA -disponuje filtrami na jedno 
použitie, ktoré slúžia na ochranu rodiča pred kontaktom s hlienom. Jednocestný ventil navyše bráni nechcenému preniknutiu veľkého objemu vzduchu náhodne 
vyfúknutému z materských úst do nosa dieťaťa a zabraňuje tak zatlačeniu hlienu do vnútra nosa dieťaťa.

Obsah balenia:
• 1x aspirátor s príslušenstvom
• 7x jednorazový filter

Kľúčové vlastnosti
• priehľadný dizajn
• bezpečný pre dojčatá a batoľatá
• dodávané so 7 jednorazovými filtrami, ktoré znižujú riziko kontaminácie
• pre jednoduché čistenie je možné rozobrať ho na jednotlivé komponenty
• konštrukcia 2 v 1 umožňuje využitie ako ústna odsávačka , tak i odsávačka pomocou balónika 
• vyrobené z kvalitného silikónu
• je možné umývať v umývačke (okrem jednorazových filtrov)

Bezpečnostné prvky
• špička je vyrobená zo silikónu a je veľmi mäkká na dotyk
• jednocestný ventil bráni vstupu vzduchu z úst rodičov do nosa dieťaťa
• jednorazový filter zabráni vstupu kvapaliny alebo hlienu do úst rodičia
• priehľadný dizajn umožňuje ľahkú kontrolu jednotlivých zložiek
• priehľadný dizajn znižuje možnosti rastu plesní, ktoré sa často nachádzajú v nepriehľadných balónikových odsávačkách

Sacia špička, priehľadná plastová spojka, balónik, trubičky a náustok musia byť sterilizované, najskôr ich vyčistite tekutým umývacím prostriedkom ,mydlom a 
vodou, následne vložte do vriacej vody po dobu piatich minút, alebo vydezinfikujte v mikrovlnnej rúre (podľa pokynov pre čistenie a sterilizáciu). Špička je dimen-
zovaná tak, že nevstúpi do nosných dutín dieťaťa a nemôže tak spôsobiť zranenie.
Poznámka: Naspiru NOA je možné umývať v umývačke, ale umývačka riadu dostatočne nevyčistí vnútro všetkých komponentov. Vodné trysky v umývačke riadu 
nemôžu vstúpiť do úzkych častí zložiek Naspira a tieto časti nebudú dôkladne vyčistené. Filter je na jedno použitie a nemôže byť  použitý viackrát. Tým je bez-
pečný pre všetkých a prosíme, nesnažte sa ho sterilizovať alebo premývať. Prosím prečítajte si varovanie pred prvým použitím. Ak systém používate prvýkrát, 
uistite sa, že je zostavený správne, ako je znázornené na obrázku a všetky diely sú neporušené a čisté.

Návod na použitie
1. Držte dieťa vo vzpriamenej až polo-vzpriamenej polohe, dobre zaistené v náručí tak, aby sa dieťaťu sedelo pohodlne.
2. Umiestnite špičku balónika do nosovej dierky dieťaťa a sajte veľmi jemne cez náustok, ako keď pijete tekutinu slamkou. V prípade potreby môžete vždy 

použiť väčšiu saciu silu. Náustok je jednosmerný ventil a neumožní vám vyfúknuť vzduch do nosa dieťaťa.
3. Pred použitím produktu NeilMed Naspira môžete ho predbežne ošetriť niekoľkými kvapkami (či vstrekmi sprejom) soľného alebo fyziologického roztoku. 

Vstreknutím roztoku do každej nosovej dierky pomôžete uvoľniť hustý hlien. Hlien z nosových dierok dieťaťa vyjde veľmi ľahko a zostáva hlavne v špičke a ak 
je jeho produkcia nadmerná, tak sa dostane aj do balónika.

4. Opakujte predchádzajúce kroky v rovnakej  alebo druhej nosovej dierke podľa potreby.
5. Riaďte sa inštrukciami o čistení a dezinfekcii. Dbajte tak na bezpečnosť svoju aj svojho dieťaťa.
6. Vymeňte filter, ak je znečistený sekrétmi, alebo ak sa akútna infekcia skončila, alebo každý týždeň počas jeho používania.

Inštrukcie na čistenie a sterilizáci
1. Rozoberte všetky komponenty.
2. Zovrite špičku palcom a ukazovákom.
3. Stlačte balónik palcom a ukazovákom druhej ruky tak, že rýchly nárast tlaku vzduchu umožní oddeliť obe časti.
4. Rozoberte zostávajúce súčasti ťahom od seba. Vyberte filter a pred umývaním ho dajte na bok. Filter sa nemôže  čistiť  a sterilizovať, ale môže byť znovu 

použitý v prípade, že sa nedostal do kontaktu s hlienom.
5. Umyte všetky voľné súčasti teplou vodou s tekutým saponátom na umývanie riadu a potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
6. Vylejte prebytočnú vodu.

Na dezinfekciu zvoľte jeden z troch spôsobov:
1. Dezinfekcia varom: Umiestnite všetky komponenty do vriacej vody po dobu 5 minút. Pred vybratím súčastí z vody nechajte vodu úplne vychladnúť. Vylejte 

prebytočnú vodu. Všetky zložky nechajte vychladnúť a uschnúť pred zmontovaním. Na osušenie vonkajších častí použite uterák, ktorý nepúšťa chlpy a 
nechajte uschnúť vnútro zložiek.

2. Dezinfekcia v mikrovlnnej rúre: Vyčistite všetky komponenty mydlom a vodou tak, ako je uvedené vyššie, vylejte prebytočnú vodu. Teraz umiestnite všetky 
komponenty do mikrovlnnej rúry po dobu 45 sekúnd. Tak sa všetky komponenty vydezinfikujú. Prosíme, uistite sa, že pred vložením do mikrovlnnej rúry sú 
všetky komponenty takmer suché.

3. Chemická dezinfekcia: V niektorých štátoch sa využívajú na vymývanie detských fliaš dezinfekčné chemické tablety alebo roztok. Ak sú k dispozícii, použite 
ich podľa odporúčaného návodu.
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