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Babyweegschaal

2324721 1 Babyweegschaal
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Fopspeen

3031200 2 Fopspeen trosolide medium

3031218 2 Fopspeen trosolide large
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Badthermometer vis

1336999 1 Badthermometer vis
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Oorstokjes Maya

1443282 1 Oorstokjes Maya (12 stuks)
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Nasale aspirator voor baby

Eigenschappen

 □ Apparaat voor het verwijderen van slijm uit de neus van kindjes
 □ Voor het gebruik is slechts een eenvoudige beweging van de hand vereist. Het is niet nodig dat u met de mond  

de slijmen afzuigt, zoals het geval is met andere neuszuigers, waardoor microbiële besmettingen voorkomen  
worden.

Toepassing 

Een goede ademhaling is de eerste verdediging van een kindje ter bescherming van de gezondheid en  
ter bestrijding van infecties. Tot de leeftijd van 1 jaar ademen kinderen uitsluitend door de neus. Aangezien uw kind  
tot de leeftijd van 3 jaar niet in staat is om zelf de neus te snuiten, blijft slijm met bacteriën, virussen en stof in de  
neusholtes achter. 

Gebruik

a.    Neem de aspirator vast alsof het een spuit is
b.    Stop het neusstuk van de aspirator in de neusholte van het kindje
c.    Druk met een vinger op de zuiger. De lucht wordt door de openingen aan de onderkant van de behuizing 
       uitgestoten waardoor een druk in de richting van de neusholten vermeden wordt.
d.    Laat de zuiger langzaam los zodat een onderdruk gevormd wordt die het slijm voorzichtig uit de neusholte zuigt
e.    Herhaal de behandeling vanaf punt b op de andere neusholte

2974301 1 Nasale aspirator baby
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1106954 1 Neussnuiter baby mini

Neussnuiter baby mini
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