
Naspira NOA NeilMed
ústní odsávačka dětského nosního hlenu

Před použitím přípravku si pozorně přečtěte přiloženou 
příbalovou informaci. NeilMed Naspira NOA (Nosní Orální 
Aspirátor) je unikátně navržený, velmi šetrný systém odsá-
vání dětského nosního hlenu, ve kterém je velice efektivně 
zkombinována bezpečnost, kvalita a účinnost. Rodiče 
mohou využít sací sílu vyvíjenou ústy podobně jako při sání 
brčkem a tak intensitu odsávání velmi citlivě regulovat. 
Pomocí produktu NeilMed Naspira lze odstranit nosní hlen 
rychle,  bezpečně a účinně. NeilMed Naspira NOA disponuje 
filtry na jedno použití, které slouží k ochraně rodiče před 
kontaktem s hlenem. Jednocestný ventil navíc brání 
nechtěnému proniknutí velkého objemu vzduchu náhodně 
vyfouknutému z mateřských úst do nosu dítěte a zabraňuje 
tak zatlačení hlenu do nitra nosu dítěte.

Obsah balení:
• 1x aspirátor s příslušenstvím
• 7x jednorázový filtr

Naspira NOA je možno mýt v myčce, ale myčka na nádobí 
dostatečně nevyčistí vnitřek všech komponent. Vodní trysky 
v myčce nádobí nemohou vstoupit do úzkých částí složek 
Naspira a tyto části nebudou důkladně vyčištěny. Filtr je na 
jedno použití a nemůže být vícekrát použit. Tím je bezpečný 
pro všechny a prosíme, nesnažte se ho sterilizovat nebo 
promývat. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod před 
prvním použitím. Pokud systém používáte poprvé, ujistěte 
se, že je sestaven správně, jak je znázorněno na obrázku a 
všechny díly jsou neporušené a  čisté.

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. 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

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 bezpečný pre všetkých a prosíme, nesnažte 
sa ho sterilizovať alebo premývať. Prosím prečítajte si varo-
vanie 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.
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