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bezpieczny

Delikatna siła ssąca 

wygodny

Kształt dostosowany do dłoni, 
ustnik do ust

higieniczny

Dwuczęściowa komora 
oraz wymienne filtry

DinoRino
Ustny aspirator kataru 
z dwustronną nakładką antystresową 
dostosowaną do wieku dziecka

Dla dzieci od 0+

Actia Sp. z o.o.
ul. Krakowskie Przedmieście 7
32-085 Modliniczka, Polska
biuro@actia.com.pl

 Stosowane symbole:

Znak CE – zgodność 
z regulacjami 
obowiązujacymi w UE

Numer partii 
produkcyjnej

Należy zapoznać się  
z instrukcją używania

Wytwórca

Proszę zachować instrukcję 
użycia. Informacje w niej zawarte 
mogą być potrzebne  
w przyszłości.



DinoRino
Ustny aspirator kataru DinoRino jest wyrobem medycznym przeznaczonym 
do bezpiecznego usuwania wydzieliny z nosa dziecka poprzez jej odessanie. 
Aspirator posiada specjalną dwuczęściową komorę, filtr zatrzymujący 
wydzielinę, ergonomiczny ustnik, oraz antystresowy dodatek zmniejszający 
napięcie i niepokój dziecka, jaki może pojawić się podczas aspiracji.

Wskazania: 
Aspirację ustną stosuje się w przypadku lekkich katarów a także w codziennej 
higienizacji/pielęgnacji noska dziecka. DinoRino przeznaczony jest do 
udrażniania zatkanego nosa i usuwania wydzieliny u dzieci, które nie są zdolne 
do samodzielnego wydmuchania nosa. Aspiracja zapewnia dziecku możliwość 
swobodnego oddychania, jedzenia, picia i snu.

Sposób używania:

1  Użyj niewielkiej ilości soli fizjologicznej, aby zakroplić nosek dziecka 
2     W komorze 3 umieść filtr 5 i połącz ze sobą komorę 3 i 4 (dopuszcza się 

używania aspiratora bez filtru)
3     Weź ustnik 1 do ust, a koniec komory 4 przykładaj naprzemiennie do 

otworów noska dziecka i poprzez zaciąganie powietrza dokonaj aspiracji. 
Czynność powtarzaj do czasu całkowitego pozbycia się wydzieliny z noska.

Dopuszcza się używanie aspiratora bez filtrów. Końcówkę komory 1 przykładamy 
delikatnie, naprzemiennie, do otworów noska dziecka, ustnik umieszczamy w ustach 
i poprzez zaciąganie powietrza dokonujemy aspiracji. W razie konieczności czynność 
powtórzyć do czasu całkowitego pozbycia się wydzieliny z noska. 

Higiena: 
Po zakończonej aspiracji należy rozpiąć komory, ściągnąć nakładkę i umieścić ją 
w suchym miejscu. Usunąć filtr, komory dokładnie umyć ciepłą wodą z mydłem  
lub płynem do naczyń i wysuszyć.  

Bezpieczeńtwo: 
Podczas aspiracji należy zachować należytą ostrożność. Zabrania się wciskania końcówki 
do nosa dziecka i podłączania aspiratora do urządzeń zewnętrznych. Aby uzyskać 
informacje na temat leczenia kataru skonsultuj się z lekarzem. Przechowuj aspirator 
i jego elementy poza zasięgiem dzieci. Ustny aspirator kataru DinoRino jest wyrobem 
medycznym przeznaczonym do stosowania u dzieci od pierwszego dnia życia.

Zestaw zawiera:
1  ustnik  (1 szt.)
2  wężyk (1 szt.)

3  komora górna (1 szt.)
4  komora górna (1 szt.)

5  filtr (1 szt.)
6    dwustronna nakładka 

  antystresowa (2 szt.)
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Tutaj 
umieść 
nakładkę

Nakładki antystresowe
W celu zmniejszenia stresu i niepokoju 
dziecka można umieścić pomiędzy 
ustnikiem a wężem igielitowym nakładkę 
antystresową dołączoną do produktu. 
Nakładki uwzględniają rozwój wzroku dziecka: 
wersja kontrastowa jest dla niemowląt  
od 0-4 miesiąca, wersja kolorowa dla dzieci 
powyżej 4 miesiąca. Używając nakładki 
podczas zabiegu pamiętaj aby zachować 
bezpieczną odległość od oczu dziecka. 

0-4 miesiące

powyżej 4 miesiąca

Dla dzieci od 0+


