
Cleanoz - Aspirator nazal electric 

 
Descrierea generală a produsului: 

1. Pornire/ prire 
2. Unitatea principală şi rezervorul transparent 
3. Capac compartiment pentru baterii 
4. Vârfuri de aspiraţie 
5. Baterii 

 
 
Atenţionări importante: 

Înainte de folosirea produsului, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare 
Cleanoz este un aparat eficient şi sigur. 
Totusi, inainte de utilizarea oricărui aparat electric şi 
în special a produselor de puericultură, trebuie să 
urmaţi atenţionările de siguranţă de bază. 
 
Atenţionare 
Acest produs trebuie folosit doar aşa cum este indicat în manualul de utilizare. Folosirea altor vârfuri de 
aspiraţie nu este recomandată de producător. 
În cazul folosirii unor baterii nepotrivite, există riscul de explozie. Folosiţi numai baterii alcaline de tip AAA 
LR03. 
Pentru orice întrebare referitoare la Cleanoz, contactaţi reprezentantul Ubimed în Romania, Tibal Prodomain 

la numărul de telefon: 031 402.58.76, sau pe mail la office@prodomain.ro de luni până vineri între orele 9:00-
17:00. 
 
Atenţionări medicale 

Vârfurile de aspiraţie de unică folosinţă conţin un mic rezervor din latex care poate produce reacţii alergice. 
1. După folosirea aparatului Cleanoz, spălaţi-vă pe mâini. 
2. Nu împingeţi vârful de aspiraţie prea adânc în nara copilului. Poziţionaţi aparatul conform 

instrucţiunilor grafice de mai jos: 

 
3. Pentru siguranţa copilului, este recomandat ca aspiraţia să dureze câteva secunde. 
4. În cazul unei infecţii, febra, iritaţie nazală, sau hemoragie, consultaţi un medic. 
5. Nu folosiţi Cleanoz fără vârful de aspiraţie sau cu sacul din latex al acestuia deteriorat. 
6. Folosiţi numai vârfurile de aspiraţie Ubimed. 
7. Schimbaţi vârful de aspiraţie după fiecare folosire. 

 
Instrucţiuni de utilizare: 

1. Pentru prima utilizare: deschideţi compartimentul pentru baterii prin îndepărtarea capacului aparatului 
(folosind o şurubelniţă în stea). Introduceţi 3 baterii AAA LR3 alcaline, apoi închideţi compartimentul 
pentru baterii. Folosiţi numai baterii alcaline şi respectaţi polaritatea. 

 

 
 

2. Introduceţi un vârf de aspiraţie nou prin alinierea bulei de silicon cu marginea în relief a rezervorului 
transparent. Atenţie să nu deterioraţi sacul din latx în momentul introducerii vârfului. 

 



 
3. Poziţionaţi vârful de aspiraţie la nivelul orificiului extern al nării. 

Pentru a creşte eficienţa aspiraţiei, se recomandă irigarea pasajelor nazale 
cu ser fiziologic înainte de aspirarea propriu-zisă. 
ATENŢIE: Acest produs este destinat aspiraţiei secreţiilor nazale 
fluide, nu a celor uscate. 

4. Pornire: Apăsaţi butonul ON/ OFF (Secreţiile sunt colectate în sacul din 
latex). 

5. Oprire: Aspirarea se opreşte automat la câteva secunde atunci când sacul 
este plin. 

6. Goloţi rezervorul (la distanţă de copil) prin apăsarea vârfului din silicon (conform figurii alăturate), 
înainte de a trece la aspirarea secreţiilor din cealaltă nară. 

 
7. Goliţi sacul de aspiraţie, scoateţi vârful folosit şi aruncaţi-l după utilizare. 

 

Curăţarea aparatului după utilizare 
1. Vârfurile de aspiraţie sunt de unică utilizare şi trebuie aruncate după utilizare. Din motive economice, s-

ar putea să fie nevoie să reutilizaţi aceste vârfuri la câteva ore după utilizare. 
ACEST LUCRU NU E RECOMANDAT, dar dacă nu există altă soluţie, trebuie să curăţaţi vârful de 
aspiraţie cu apă curată imediat după aspiraţie (aspiraţi apăcurată timp de 3 secunde, apoi goliţi 
rezervorul) şi curăţaţi vârful din silicon cu soluţie de sterlizare. Niciodată nu folosiţi acelaţi aparat 

pentru mai mulţi bebeluşi. Nu folosiţi acelaşi rezervor după o noapte. 

2. Curăţarea unităţii principale: Asiguraţi-vă că aţi închis compartimentul pentru baterii înainte de a trece 
la curăţarea unităţii principale. Nu curăţaţi acest aparat cu soluţii abrazive sau cu solvenţi. 

3. Nu introduceţi aparatul în apă. Nu aspiraţi cu acest aparat decât secreţiile nazale, sau apă. 
4. Pentru a proteja mediul, vă încurajăm să reciclaţi bateriile la centre specializate. Nu aruncaţi la 

întâmplare bateriile folosite. 
Păstrarea aparatului 

1. Păstraţi aspiratorul nazal Cleanoz într-un loc uscat, la temperatura camerei. Cleanoz şi rvârfurile de 
rezervă la o temperatură între 5 şi 45 ˚C. 

2. Dacă nu folosţi aspiratorul nazal timp de câteva luni, este recomandat să scoateţi bateriile din aparat. 
Precauţii 

1. Cleanoz nu este o jucărie si trebuie folosit numai de către adulţi, după ce au citit cu atenţie acest manual 
2. Păstraţi aspiratorul nazal Cleanoz şi vârfurile de rezervă în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. 
3. Cleanoz este destinat aspiraţiei nazale intermitente (15 secunde/ minut maximum) 
4. Cleanoz este un aparat de uz personal, destinat numai aspiraţiei secreţiilor nazale. Folosind acest aparat 

fără vârfurile de aspiraţie sau ţinând apăsat butonul de pornire după ce sacul din latex s-a umplut, duce 
la epuizarea prematură a bateriilor. 

5. Înainte de a utiliza aspiratorul nazal Clenoz, asiguraţi-vă că toate componentele sunt corect asmblate. 
6. Respectaţi datele de expirare înscrise pe vârfurile de aspiraţie. 
7. Nu încercaţi să dezasamblaţi aspiratorul nazal sau să despaceţi vârfurile de aspiraţie. 
8. Nu loviţi, nu aruncaţi şi nu îndoiţi aparatul. 
9. Folosţi acest aparat numai cu vârfurile de unică folosinţă Ubimed MB002. Piesa rezervor nu este sterilă. 
10. Nu folosiţi, nu depozitaţi aparatul, sau vârfurile de rezervă în următoarele condiţii: 

• În condiţii de temperatură ridicată (de pildă într-o maşină parcată la soare). 
• Sub acţiunea directă a razelor solare 
• În medii umede sau corozive 

Păstraţi aparatul departe de suprafeţe fierbinţi, de substanţe inflamabile sau de gaze explozive. 
Aparatul nu trebuie folosit decât în condiţiile decrise mai sus. 

 

 


