
ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ДИШАТЕ
СПОКОЙНО, ЗАЩОТО БЕБЕТО ВИ 

ДИША СВОБОДНО.

е качествен компресорен
инхалатор с накрайник за аспириране.



ПОЧИСТЕН НОС
ЗА ЗДРАВО БЕБЕ
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• Носът филтрира и затопля
вдишания въздух преди да
достигне до белите дробове.

• Когато носът на бебето е
запушен, то трябва да диша
през устата. Вследствие на това
нефилтриран, по-студен въздух
достига до белите дробове.

• Резултатът от това е производството на повече слуз, като Вашето 
бебе може да изпита трудности при дишане, сън и хранене, както и 
други инфекции на дихателните пътища. (1,2)

• Това ще подобри дишането и ще намали риска от развитие на
други инфекции.(2)

• Запушеният и течащ нос може да бъде облекчен чрез
използване на назален аспиратор и чрез промивка с физиоло-
гичен разтвор.(2)
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Инхалаторът помага за 
ефективното доставяне 
на медикамент до гор-

ните и долните дихател-
ни пътища.

Аспираторът нежно по-
чиства носа на бебето, 
намалявайки запушва-

нето и позволявайки му 
да диша свободно.
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ИНХАЛАТОР НАЗАЛЕН АСПИРАТОР
СЪС СВОИТЕ ДВА КРАЙНИКА НА РАЗПРАШИТЕЛЯ, ВАШИЯТ

ИНХАЛАТОР DUOBABY МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ЗА ТРЕТИРАНЕ НЕ 
САМО НА ДОЛНИТЕ, НО И НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА.

НАЗАЛНИЯТ АСПИРАТОР МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 
СЛУЗ ОТ НОСА НА БЕБЕТО, КОЙТО СЕ СЪБИРА В

СЪБИРАТЕЛНАТА ЧАШКА.

Накрайник за горни 
дихателни пътища
За третиране на гор-
ни дихателни пътища 
при състояния като 
запушен нос, настин-
ка, алергии.

Накрайник за долни
дихателни пътища
За третиране на долни 
дихателни пътища при 
състояния като астма, 
бронхити, бронхиолити.

Прилежно
прибрани аксесоари, 
когато не се ползва.

• Нежно почиства носа

• Лесен за
използване

• Ергономичен
дизайн

• Изцяло измиваем
и лесен за почистване

• Хигиеничен,
без необходимост от
еднократни филтри



КАК СЕ ИЗПОЛЗВА
OMRON DUOBABY

• Свържете назалния аспиратор към
компресора и го използвайте за нежно
почистване на носа на Вашето бебе, като 
поставите пръста си върху отвора на
аспиратора.   

• Изберете правилния
накрайник на разпрашителя за
третиране на долните или
горните дихателни пътища.

• Измийте и дезинфектирайте 
частите след всяко ползване 
за отстраняване на остатъчен 
медикамент или слуз. 

• Добавете медикамента в
разпрашителя и поставете 
маската или мундщука за
започване на инхалирането. 

• Доброто почистване
намалява риска от зараза 
и спомага за поддържане 
на оптималната работа на 
уреда.  

• За да постигнете най-добри резултати, използвайте
физиологичен разтвор за размекване на слузта преди
аспирация.




