
KULLANIM KILAVUZU

Bruno Baby Nazal Aspiratörü 
kullanmadan önce kullanma 
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bruno Baby Nazal Aspiratör 
bebeğinizin burnunun kolay, 
güvenilir ve etkili bir şekilde 
temizlenmesini sağlar.

1. BRUNO BABY NAZAL 
ASPİRATÖR NEDİR?
Bebeklerin burun boşlukları dar 
olmasından dolayı tıkanması 

kolaydır, ayrıca sümkürme 
hareketi de yapamazlar. Bu 
nedenle burunlarının temiz ve açık 
tutulmasında günlük burun 
temizliği son derece önemlidir. 

Nazal aspirasyon, bebeğinizin 
burun tıkanıklığında, özellikle 
bebeğinizi beslemeden önce 
gereken sıklıkta önerilmektedir. 

Bruno Baby Nazal Aspiratör kolay, 
güvenli ve hijyenik kullanımı 
sayesinde, bebeğinizin normal 
şekilde nefes almasına, yemek 
yemesine ve uyumasına yardımcı 
olur; kendisini daha iyi 
hissetmesini sağlar. 

Burun salgılarının burundan 
uzaklaştırılması kulak 
enfeksiyonları (otitis), sinüs 
enfeksiyonları (sinüzit) ya da 

öksürük gibi komplikasyonların da 
önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Bruno Baby Nazal Aspiratör hijyen 
sağlayan absorban bir filtre 
içermektedir. Ergonomiktir ve 
ekstra yumuşak başlıkları 
sayesinde daha iyi kullanım sağlar. 

Bruno Baby Nazal Aspiratör 
yumuşak başlıkları, mükemmel ve 
güvenli tasarımı sayesinde 
bebeğinizin burnunu nazikçe 
temizler. 

Bruno Baby Nazal Aspiratör 2 adet 
tek kullanımlık yumuşak başlık 
içermektedir ve bebeğinizin 
burnuna mükemmel uyum sağlar. 

Tek kullanımlık yedek başlıklar 
10'lu ambalajlar halinde de 
mevcuttur. 

Bruno Baby Nazal Aspiratörün 
bileşeni olan başlıklar, ağızlık ve 
hortum BPA içermemektedir. 

Bruno Baby Nazal Aspiratörü, bir 
serum fizyolojik ya da deniz suyu 
çözeltisinden (Bruno Baby Serum  
Fizyolojik Tek Dozluk Flakon) 
sonra kullanabilirsiniz. 

Bu çözeltiler, burun salgılarının 
çocuğunuzun burnundan 
uzaklaştırılmasını kolaylaştıracak 
ve burnunu açacaktır.

Yenidoğan bebekler, küçük 
çocuklar ve çocuklar için 
uygundur. Bununla birlikte, 
yenidoğanlarda medikal gözetim 
altında kullanılmalıdır.

Bruno Baby Nazal Aspiratör ve 
yedek başlık bileşenlerinden 
herhangi birine karşı aşırı 

Nazal Aspiratör

duyarlılık (alerji) durumunda 
kullanmayınız.

Hijyenik nedenlerle, 
kontaminasyonu engellemek 
amacıyla, aspiratör başlıkları tek 
kullanımlıktır. Kullanımdan sonra 
değiştirilebilir başlığı atınız.

Bu ürünle ilgili sorularınız varsa 
lütfen doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

2. BRUNO BABY NAZAL 
ASPİRATÖR KULLANIM ŞEKLİ

• Tek kullanımlık değiştirilebilir 
ucu A, aspiratörün gövde kısmına 
B yerleştiriniz.

• Bebeğinizi sırt üstü yatırınız.

• Ağızlığı ağzınıza yerleştirin ve  
aspiratörün ucunu (A) bebeğinizin 
burun deliğine yerleştiriniz.

• Ağızlık kısmını kullanarak yavaş 
ve düzenli bir şekilde içinize 
çekiniz (aspirasyon).

• Aynı işlemi iki burun deliği için 
de uygulayınız.

• Eğer aspiratör ucu (A) dolarsa, 
ağızlık yoluyla hava üfleyerek 
salgıları emme başlığından bir 
mendil yardımıyla boşaltınız ya da 
ucu değiştiriniz.

• Kullanımdan sonra 
değiştirilebilir ucu (A) çıkarınız ve 
atınız.

3. BRUNO BABY NAZAL 
ASPİRATÖR SAKLAMA KOŞULLARI
Bruno Baby Nazal Aspiratör’ü 
çocukların göremeyeceği ve 
erişemeyeceği yerlerde ve 
ambalajında saklayınız. Sıcaktan 
koruyunuz.
Etiketin veya ambalajın üzerinde 
belirtilen son kullanma tarihinden 
sonra Bruno Baby Nazal 
Aspitatör'ü ve Yedek Başlıkları 
kullanmayınız.
Kırılmış ya da hasarlı ürünü 
kullanmayınız.

4. DİĞER BİLGİLER
Bileşimi
Yedek uçlar ve hortum  - PVC
Diğer malzemeler -  PP

İçerik
1 nazal aspiratör ve 2 adet tek 
kullanımlık yumuşak yedek başlık 
orijinal ambalajında
Tek kullanımlık yumuşak yedek 
başlıklar 10’lu tek kullanımlık 
yedek başlık kutularında

İZİN SAHİBİ VE ADRESİ
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. 
Maslak / İstanbul

ÜRETİCİ İSİM VE ADRESİ
SEN-PA Plastik Eşya ve Kalıp 
İmalatı San. Tic. Ltd. Şti.
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