
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ NASALEX

Συσκευή ρινικής απόφραξης για βρέφη και παιδιά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ηλεκτρικό ρινικό αποφρακτήρα για παιδιά Nasalex. Το 

προϊόν είναι σχεδιασμένο για να αποσυμφορεί ήπια τη βουλωμένη μύτη του μωρού σας. 
Ανακουφίζει από την δύσπνοια, βελτιώνει την ευεξία και βοηθά στη θεραπεία του 

κρυολογήματος. Ρυθμιζόμενο επίπεδο ισχύος αναρρόφησης και φόρτιση μέσω USB.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό 
ρινικό αποφρακτήρα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

● Πέντε ταχύτητες λειτουργίας ρυθμιζόμενες με το πάτημα ενός κουμπιού, εύκολη και βολική 
χρήση για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών
● Το ρύγχος αναρρόφησης και το ακροφύσιο είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη υψηλής 
ποιότητας, καθιστώντας τον αποφρακτήρα μαλακό και φιλικό προς το δέρμα του μωρού σας
● Όλα τα εξαρτήματα είναι αποσπώμενα, για άνετο καθαρισμό
● Ο εργονομικός σχεδιασμός της λαβής σας εξασφαλίζει άνετο κράτημα και τέλεια εφαρμογή στο 
χέρι σας
● Χάρη στην εύκολη επαναφόρτιση μέσω καλωδίου USB ο αποφρακτήρας είναι ιδιαίτερα 
ανθεκτικός στη χρήση
● Ο σχεδιασμός κατά της παλινδρόμησης αποτρέπει την επιστροφή των ρινικών εκκρίσεων στο 
ρινικό σύστημα του μωρού σας



Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

1 x Ρινικό αποφρακτήρα (κύρια μονάδα)
2 x Ρύγχη αναρρόφησης
1 x Πακέτο προστατευτικά φίλτρα
1 x Καλώδιο USB

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Τάση: 3 V
Μέγιστη αναρρόφηση: 350mmHg (60kPa)
Συνθήκες αποθήκευσης: -10 - 55 ° C (η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 85%)
Συνθήκες λειτουργίας: 16 - 35 ° C (η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 85%)
Μήκος καλωδίου USB: περίπου 77 cm
Υλικό: Σιλικόνη
Κατάλληλο για ηλικίες: 0-6 ετών
2 τύποι ρυγχών αναρρόφησης:
Πλατύ: Κατάλληλο για νεογέννητα
Με μυτερή άκρη: 2 ετών και άνω

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων και των οδηγιών συναρμολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
∑ Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
∑ Έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τη βλέννα από το ρινικό σύστημα βρεφών και νηπίων. Μην 

το χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
∑ Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό ακροφύσιο από σιλικόνη είναι 

τοποθετημένο σωστά.
∑ Το προϊόν προορίζεται για προσωπική χρήση. Μην μοιράζεστε το προϊόν με άλλους, καθώς 

υπάρχει κίνδυνος διάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
∑ Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για 

εμπορικούς ή ιατρικούς σκοπούς.



∑ Σκουπίστε καλά τη θήκη πριν ανοίξετε το καπάκι.
∑ Μην πλένετε ή καθαρίζετε το προϊόν με αραιωτικό διάλυμα, βενζόλιο ή άλλου τύπου 

διαλύτη.
∑ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εφόσον έχει υποστεί ζημιά ή παραμορφωθεί λόγω 

πρόσκρουσης ή πτώσης. Επιστρέψτε το προϊόν στον πωλητή εάν διαπιστώσετε οποιοδήποτε 
ελάττωμα. 

∑ Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση από ενήλικες. Απαγορεύεται αυστηρά να 
χρησιμοποιείται από παιδιά.

∑ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποσυμφόρηση 
της ρινικής κοιλότητας βρεφών και νηπίων.

∑ Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση του ρύγχους στο ρουθούνι του μωρού για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Λίγα δευτερόλεπτα επαρκούν καλά για να αφαιρέσετε τη βλέννα.

∑ Tο ρύγχος αναρρόφησης δεν πρέπει να εισχωρεί στο ρουθούνι. Για τη σωστή λειτουργία της 
συσκευής αρκεί ένα άγγιγμα στην είσοδο της ρινικής κοιλότητας του βρέφους ή του νηπίου 
σας.

∑ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει τραύμα, φλεγμονή ή αιμορραγία στη μύτη ή μετά 
από ρινική θεραπεία.

∑ Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται πριν και μετά τη χρήση. Λεπτομερείς πληροφορίες για τον 
ορθό καθαρισμό της συσκευής περιέχονται στην ενότητα καθαρισμού. 

∑ Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό και δροσερό μέρος. 
∑ Κρατήστε τον ρινικό αποφρακτήρα μακριά από πηγές θερμότητας, όπως τζάκια, καλοριφέρ, 

σόμπες και παρόμοιο εξοπλισμό. Η θερμότητα μπορεί να βλάψει τη θήκη και τα ηλεκτρικά 
μέρη. 

∑ Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς.  Σε περίπτωση που 
αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε 
έναν εξειδικευμένο γιατρό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ NASALEX

1. ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΜΙΟ
3. ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
4. ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέρη προς εγκατάσταση.                       Τοποθετήστε το κάλυμμα του δοχείου συλλογής εκκρίσεων

Εγκαταστήστε το στόμιο και γυρίστε το δεξιόστροφα.
Εγκαταστήστε και το ρύγχος αναρρόφησης.

Στην περίπτωση που θέλετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τα βήματα προς 
τα πίσω.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει ένα προστατευτικό φίλτρο κάτω από το δοχείο συλλογής 
εκκρίσεων. Όταν στο φίλτρο έχουν συγκεντρωθεί ακαθαρσίες, πρέπει να αντικαθίσταται 
σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

1. Πριν από τη χρήση, βυθίστε το ρύγχος αναρρόφησης σε ζεστό νερό με αλάτι για 10 λεπτά για 
απολύμανση. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες.  Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
και ξεκινήστε να αφαιρείτε τη βλέννα από τα ρινικά τοιχώματα.

2. Τι γίνεται με τη βλέννα που έχει ξεραθεί; Προμηθευτείτε κάποιο ρινικό σπρέι ή φυσιολογικό 
ορό με αλάτι. Εφαρμόστε στα ρουθούνια και μετά από τέσσερα έως πέντε λεπτά χρησιμοποιήστε 
τον αποφρακτήρα.  



3. Φόρτιση του προϊόντος: 

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΙΑΙΕΣ Η΄ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΣΑΣ!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. Εγκαταστήστε τον ρινικό αποφρακτήρα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και πατήστε το 
διακόπτη λειτουργίας για να ξεκινήσετε.

Ρυθμίστε το επίπεδο αναρρόφησης:

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή στο 
χαμηλότερο επίπεδο λειτουργίας.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές, για να ρυθμίσετε τη 
συσκευή στο επίπεδο λειτουργίας 2.
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές για να ρυθμίσετε τη 
συσκευή σε ένα μεσαίο επίπεδο λειτουργίας (επίπεδο 3).
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τέσσερις φορές για να ρυθμίσετε τη 
συσκευή σε ένα υψηλό επίπεδο λειτουργίας (επίπεδο 4).
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές για να ρυθμίσετε τη 
συσκευή στο υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας (επίπεδο 5).
Πατήστε το κουμπί λειτουργίας έξι φορές για να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή. 

2. Εάν οι ρινικές εκκρίσεις έχουν ξεραθεί, μπορείτε να εφαρμόσετε πρώτα στο ρουθούνι 
αλατούχο φυσιολογικό ορό ή ρινικό σπρέι. Περίπου 1-2 λεπτά πριν από την αναρρόφηση, 
ψεκάστε αλατούχο διάλυμα μέσα στο ρουθούνι του παιδιού 
για να υγροποιηθεί η βλέννα.

3. Κρατήστε το μωρό σε όρθια θέση και τοποθετήστε το άκρο 
του ρινικού ρύγχους στη μύτη του. Μην τοποθετείτε το άκρο 
πολύ βαθιά μέσα στο ρουθούνι και μην πιέζετε το εσωτερικό 
τοίχωμα του ρουθουνιού. Κρατήστε τον αποφρακτήρα έτσι 
ώστε το άκρο του να σχηματίζει γωνία 90 ° με τη μύτη του 
μωρού. Μην τοποθετείτε το άκρο μέσα στο ρουθούνι. 
Λειτουργήστε τον αποφρακτήρα για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα 
και παρακολουθήστε τη βλέννα να ρέει στο δοχείο συλλογής. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο ρουθούνι, εφόσον χρειάζεται.

Όταν φορτίζετε το προϊόν, το καλώδιο φόρτισης USB πρέπει να συνδέεται με 
τον φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται) ή με τον υπολογιστή σας. Κατά τη διάρκεια 
της φόρτισης το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο, ενώ όταν η φόρτιση 
ολοκληρωθεί ανάβει το πράσινο φως. 



Για καλύτερα αποτελέσματα: ενώ χρησιμοποιείτε τον αποφρακτήρα στο ένα ρουθούνι, 
σφραγίστε απαλά το άλλο ρουθούνι με το δάχτυλό σας (για 1-2 δευτερόλεπτα). Με αυτό τον 
τρόπο, η αναρρόφηση πραγματοποιείται καλύτερα και ευκολότερα. 

4. Καθαρίστε τα εξαρτήματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εισάγετε τον αποφρακτήρα βαθιά στο εσωτερικό του ρουθουνιού. Ποτέ μην 
πιέζετε την άκρη του ρύγχους πάνω στο εσωτερικό τοίχωμα του ρουθουνιού. Απαγορεύεται η 
χρήση σε άλλα μέρη του σώματος όπως αφτιά, στόμα ή μάτια. Ο αποφρακτήρας προορίζεται 
αποκλειστικά για τον καθαρισμό της συμφόρησης σε ρινικές οδούς. Μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της προβλεπόμενης χρήσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
∑ Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με το πότε και πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε 

τη βλέννη από τις ρινικές οδούς του μωρού σας. 
∑ Όταν διαπιστώσετε ότι το δοχείο συλλογής έχει αρχίσει να γεμίζει, διακόψτε τη 

λειτουργία και καθαρίστε τη συσκευή. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά από κάθε χρήση, καθαρίστε το ρύγχος αναρρόφησης και τα υπόλοιπα πλενόμενα μέρη. 

Αρχικά αποσυναρμολογήστε όλα τα αποσπώμενα μέρη. Διαχωρίστε το στόμιο αναρρόφησης του 
αποφρακτήρα από τη βάση τοποθετώντας τον αντίχειρα κάτω από το άκρο και αποσπώντας το. Στη 
συνέχεια αφαιρέστε επίσης το προστατευτικό στόμιο (αν είναι δύσκολο, γυρίστε το λίγο προς τα 
δεξιά). Αφαιρέστε επίσης το δοχείο συλλογής εκκρίσεων περιστρέφοντάς το προς τα αριστερά. 

Το δοχείο συλλογής, το προστατευτικό στόμιο και το ρύγχος αναρρόφησης καθαρίζονται με νερό. 
Αποστειρώστε χρησιμοποιώντας βραστό νερό ή ατμό. 

Σημείωση:

Μην καθαρίζετε τo κύριο μέρος της συσκευής με νερό. Μην επιχειρήσετε να 
καθαρίσετε την κύρια μονάδα ξεπλένοντάς τη με νερό καθότι δεν είναι 
αδιάβροχη. Για να καθαρίσετε την κύρια μονάδα, σκουπίστε την με ένα 
μαλακό, υγρό πανί.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται

Το στόμιο 
αναρρόφησης δεν 
έχει εγκατασταθεί 
σωστά

Ελέγξτε το στόμιο αναρρόφησης και 
βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί 
σωστά (ακολουθήστε τις οδηγίες) 

Το δοχείο 
αποθήκευσης είναι 
πολύ γεμάτο ή 
βρώμικο

Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρατίθενται στην 
ενότητα «καθαρισμός»

Η συσκευή δεν έχει 
μπαταρία 

Φορτίστε τη συσκευή

Η αναρρόφηση είναι 
αδύναμη ή δεν υπάρχει 
καθόλου αναρρόφηση

Η συσκευή δεν έχει 
μπαταρία

Φορτίστε τη συσκευή

Το δοχείο 
αποθήκευσης είναι 
πολύ γεμάτο ή 
βρώμικο

Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρατίθενται στην 
ενότητα «καθαρισμός»

Αόρατη ρινική εκκένωση 
στη ρινική κοιλότητα

το ρύγχος 
αναρρόφησης δεν 
εφαρμόζει σωστά 
πάνω στη μύτη του 
βρέφους ή του 
νηπίου

τοποθετήστε το βρέφος ή το νήπιο σε 
όρθια ή μερικώς ξαπλωτή θέση με το 
κεφάλι προς τα πάνω (εάν η μύτη είναι 
ξηρή, χρησιμοποιήστε αλατούχο νερό 
ή κάποιο ρινικό σπρέι ώστε να 
υγράνετε την περιοχή της ρινικής 
κοιλότητας).



Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί 
με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή 
πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


