
Katar jest powszechny u niemowląt i małych 
dzieci. Jednym z głównych problemów jest to, 
że małe dzieci nie potrafią wydmuchiwać nosa, a 
upływa sporo czasu zanim nauczą się oddychać 
przez usta. Zablokowany nos utrudnia oddycha-
nie, może powodować dyskomfort i prowadzić do 
poważnych problemów zdrowotnych nosa, uszu, 
gardła i dróg oddechowych. Dlatego utrzymanie 
nosa w czystości jest tak ważne. Wydzielina w 
nosie utrudnia oddychanie, powoduje złe samo-
poczucie, a także dalsze komplikacje: zapalenie 
uszu, zatok i dolnych dróg oddechowych.
Aspirator do nosa KATAREK Travel 2w1 jest 
najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście nie należy 
pomijać kontroli lekarskiej, ponieważ tylko lekarz 
może zdiagnozować przyczynę tych problemów.
Zastosowanie: Urządzenie służy do usuwania 
wydzieliny z nosa u dzieci. Nie stosować do in-
nych celów. 

WAŻNE
Pierwsze użycie: Przed użyciem dokładnie 
opłucz urządzenie gorącą wodą. Nie mocz w de-
tergencie!

Czyszczenie: Wyczyść urządzenie po każdym 
użyciu. Natychmiast umyj go w ciepłej wodzie 
z kranu z detergentem przyjaznym dla dziec-
ka. Opłucz gorącą lub ciepłą wodą. Wytrzyj ze-
wnętrzną powierzchnię aspiratora miękką ście-
reczką lub wacikami nasączonymi alkoholem 
etylowym klasy farmaceutycznej. 
Nie używaj żadnych innych detergentów, środ-
ków chemicznych ani materiałów ściernych.

OSTRZEŻENIE
W przypadku hemofilii lub częstego krwawienia z 
nosa należy poprosić o poradę medyczną. Jeśli po 
użyciu w okolicach noska dziecka zauważysz aler-
giczną wysypkę lub zaczerwienienie, przestań ko-
rzystać z urządzenia. Poproś o pomoc medyczną.

Gdy jest stosowany u kilku dzieci, zaleca się sto-
sowanie osobnych końcówek dla każdego dziec-
ka i przechowywanie ich podpisanych. Jeśli nie 
jest to możliwe, dokładnie wyczyść końcówkę 
przed każdym użyciem, tak jak opisano powyżej.

OSTRZEŻENIE
•   Używaj odkurzacza o zakresie mocy 800–1800 W  

(bezpieczne użytkowanie potwierdzone jest 
testami.) Zapoznaj się z instrukcją obsługi od-
kurzacza.

•   Aspirator do nosa i odkurzacz nie są zabaw-
ką dla dzieci. Katarek Travel musi być używany 
przez osobę dorosłą po przeczytaniu instrukcji.

•   Używaj urządzenia tylko w wyznaczonym ob-
szarze zastosowania.

•   Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z jego 
elementów jest uszkodzony lub go brakuje.

•   Wyczyść końcówkę aspiratora (A) miękką ście-
reczką lub wacikami nasączonymi alkoholem 
etylowym klasy farmaceutycznej. Nie używaj 
innych chemikaliów.

PRZECHOWYWANIE
Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym 
otoczeniu, z dala od bezpośredniego promienio-
wania słonecznego i promieniowania cieplnego.

SPOSÓB UŻYCIA
Sposób użycia aspiratora podłączanego  
do odkurzacza
1.  Do komory B  dołącz końcówę A .
2.   Wąski koniec aspiratora (część C ) włóż 

do łącznika (część D ). Stożkowy koniec 
aspiratora (część C ) włóż do rury ssącej 
włączonego odkurzacza (800–1800 W). 

3.  Weź niemowlę na ręce lub posadź dziecko 
na kolana. Końcówkę A  przyłóż do otworu 
nosowego na kilka sekund i odciągaj 
wydzielinę. Czynność powtórz na drugiej 
dziurce.

4.   Wyłącz odkurzacz i wyczyść aspirator zgodnie  
ze wskazaniami.
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INSTRUKCJA UŻYCIA



Sposób użycia aspiratora ustnego
1.  Do komory B  dołącz końcówę A . 
2.   Do łącznika (część D ) włóż ustnik (część E ).
3.  Weź niemowlę na ręce lub posadź na kolana.  

Końcówkę A  przyłóż do otworu nosowego, 
weź ustnik do ust i odciągaj wydzielinę. 
Czynność powtórz na drugiej dziurce.

4.  Po oczyszczeniu noska wyczyść aspirator  
zgodnie ze wskazaniami.

UŻYTKOWANIE
1.  Urządzenie można efektywnie użytkować 

w naturalnej postawie ciała. Sugeruje się, 
aby osoba dorosła korzystająca z urządzenia 
trzymała dziecko w ramionach lub na 
kolanach.

2.  Umieść końcówkę A  w taki sposób, aby 
całkowicie zablokowała jedno nozdrze  
i przytrzymaj ją przez kilka sekund, 
monitorując wydobycie śluzu. 

3.  Powtórz poprzednie kroki na tym samym lub 
drugim nozdrzu.

4.  Aby przyspieszyć proces, można ostrożnie 
przechodzić między krokami 2 i 3 (pomiędzy 
nozdrzami)

5.  Czas odciągania wynosi około 5 sekund na 
nozdrze.

6.  Po zakończeniu wyłącz odkurzacz i wyczyść 
urządzenie zgodnie z powyższym opisem.

7.  Powtarzaj codziennie 2-3 razy lub tyle razy, ile 
jest to konieczne.

Żywotność urządzenia wynosi 3 lata. Bezpieczny 
w użyciu, pod warunkiem postępowania zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.

DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE

3. Wymyj część A  i B . pod gorącą, bieżącą 
wodą i wyczyść zgodnie z powyższym opisem.
4. Pozostaw do wyschnięcia.
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1. Wyłącz odkurzacz bezpośrednio po aspiracji.
2.  Odłącz stożkowy koniec aspiratora C  od 

odkurzacza.
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