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5. Kasutamine

5. Kasutamine
1. Pärast toote ettevaalikult pakendist eemaldamist kontrollige järgmist.
• Kontrollige põhjalikult, ega toode pole kahjustatud.
• Veenduge, et kõik osad oleksid olemas.
• Võtke ühendust ostukoha või edasimüüjaga, kui avastate kahjustusi või 

puuduolevaid osi.

1. Aspiraatori kokkupanekuks toimige järgmiselt.

1. Asetage imemisnõu kork nõule.
2. Asetage imemisnõu aspiraatori 

põhikorpuse konnektorile.
Pöörake noole suunas.

4. Pange imemisotsik aspiraatori 
põhikorpusele.

3. Kinnitage aspiraatori põhikorpus 
keeramisega kindlalt paika.

2. Asetage aspiraator põhikorpusesse.
• Asetage üleni kokkupandud aspiraator 
põhikorpuse küljes asuvale konnektorile nii, et 
sälgud oleksid kohakuti. 

• Pöörake noole suunas.

Valige lapse nina suuruse ja kujuga sobiv 
otsik. Samal ajal tuleb arvestada lapse 
ninakinnisuse astet.

Imemisotsik (A): vesise sekreedi 
aspireerimise otsik

Imemisotsik (B): pehme sekreedi 
aspireerimise otsik

Imemisotsik (C): kõrvasekreedi 
aspireerimise otsik

2. Enne seadme esmakordset kasutamist laadige see kõigepealt täis.
• Laadimiseks sisestage väike pistik seadme tagaküljel paiknevasse kontakti 

ja ühendage teine USB-kaabli ots vooluadapteriga. (Laadimisadapter ei 
kuulu komplekti.)

• Seadet laetakse, kui patarei oleku tuli liigub. Laadimiseks kulub kuni 3 tundi.
• Seade on täis laetud, kui laadimisnäidik enam ei vilgu. Töötamisaeg on kuni 

60 minutit.

1. Korpus

2. Aspiraator 3. Pintsetid

4. Kasutusjuhend

Aspiraatori konnektor
Osa, mis ühendab aspiraatorit 

ja selle põhikorpust

Imemisotsik (C)
Kõrvasekreedi 

aspireerimise otsik

Imemisotsik (B)
Pehme sekreedi 

aspireerimise otsik

Imemisotsik (A)
Vesise sekreedi 

aspireerimise otsik

Aspiraatori põhikorpus
Aspiraatori sisu kaitsev 

ümbris

Imemisnõu kork
Kork, mis takistab imatud 
sekreedi tagasivoolamist

Pintsetid imikutele
Ninakäikudest tahke sekreedi 

eemaldamise pintsetid

Pintsettide otsik
Kaitsev otsik, mis kaitseb nina 
limaskesta ja takistab seadme 

liiga sügavale tungimist

Säilitamisnõu
Imatud sekreedi 
säilitamiskoht

Aspiraatori põhikorpuse konnektor
Koht, kus aspiraator ühendatakse 

selle põhikorpusega

Laadimise näidik
Patarei oleku kuva

Toitelüliti
Seadme SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE 
nupp (Märkus. Käivitusnupp 3 sekundi 

pikkuse ooteajaga)

Imemisrõhu reguleerimise nupp
3 astet, H (high ehk suur), M (medium 

ehk keskmine), L (low ehk väike)

► Pidage kinni ohutushoiatustest, sest need hoiavad ära hooletusest 
tingitud õnnetused või ohud tänu toote õigele ja turvalisele kasutamisele.

► Ohutushoiatused koosnevad sõnadest „hoiatus“ ja „ettevaatust“, millel on 
järgmine tähendus.

Täname teid, et ostsite meie toote. Enne toote 
kasutamist tutvuge kasutusjuhendiga, et tagada 

toote mugav ja ohutu kasutamine.

Enne toote kasutamist tutvuge kindlasti juhistega.
See toode on heaks kiidetud kasutamiseks 
meditsiiniseadmena.
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Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis võib põhjustada 
surma või raske vigastuse, kui seda ei väldita.
Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis võib põhjustada 
kergema vigastuse, kui seda ei väldita.

Selle sümboliga juhitakse tähelepanu võimaliku ohu tekkele erijuhtudel. 
Veenduge ohtlike olukordade vältimiseks, et järgiksite juhiseid ja 
saaksite neist põhjalikult aru.

Hoiatus

Ettevaatust!

Hoiatus

Ettevaatust!

• Kui teil ilmnevad järgmised seisundid, siis 
pidage enne toote kasutamist nõu oma 
arstiga.
- Südamehaiged, kellel on halvaloomulised 

kasvajad ja krooniline väsimus.
- Südamehaiged, kellel on õrn või tundlik 

nahk või muud nahaprobleemid.
- Inimesed, kellel on psüühikahäired, 

ninahaavandid, kehas tihti tekkiv turse või 
kõrge palavik.

- Muude füüsiliste häirete või 
terviseprobleemide tõttu arstliku järelevalve 
all olevad inimesed, kes kasutavad toodet 
praeguse tervisehäire või varem ravitud 
haiguskolde ravimiseks.

- Muude ninahädadega arstliku järelevalve 
all olevad inimesed, kelle on nina, silmade 
või kõrvade allergia või võimalik peatne 
vajadus arstiabi järele.

• ÄRGE kasutage toodet muul otstarbel, kui on 
ette nähtud seadme juhendis.

1. Veenduge, et imemisnõu ei hakkaks üle 
ajama. Puhastage seda pärast igat 
kasutuskorda.

2. Lülitage toide välja, kui eraldate aspiraatori 
seadme põhiosa küljest.

3. Kontrollige, kas lüliti ühendus toimib ja 
seade töötab tavapäraselt.

4. Olge seadme kasutamisel ettevaatlik.
1) Hinnake seadme seisundit ja kontrollige, 

kas patsiendil ilmneb seadme 
kasutamisel kõrvalekaldeid.

2) Kui seadmel või kasutajal ilmneb 
kõrvalekaldeid, siis peatage seade, 
veenduge kasutaja ohutuses ja võtke 
sobivad abinõud.

5. Veenduge, et enne seadme kasutamist 
oleksite põhjalikult tutvunud 
kasutusjuhendiga.

6. Olge seadme säilitamisel ettevaatlik 
järgmiste toimingutega.

1) Hoidke seadet laste eest varjatud ja 
kättesaamatus kohas.

2) Hoidke seadet kuivas kohas eemal 
niiskusallikatest.

3) Hoidke seade eemal õhu kahjulikest 
mõjudest, nagu äärmuslik õhurõhk, 
temperatuur, niiskus ja ventilatsioon või 
tolm, tuul, sool ja muud saasteained.

4) Pange tähele seadme kallet, vibratsiooni 
või põrutuse ohtu.

5) Vältige toote säilitamist kemikaalide 
läheduses või gaasilises keskkonnas.

6) Vältige seadme säilitamist soojusallikate 
läheduses, nagu kaminate, radiaatorite, 
ahjude, televiisorite ja muude seadmete 
kõrval.

7) Hoidke seade järgmise kasutamise jaoks 
puhtana.

7. Seadme tõrke ilmnemisel ja seisundi 
hindamise järel võtke ühendust 
klienditeenindusega. ÄRGE võtke seadet lahti 
ega pange kokku oma äranägemise järgi.

8. ÄRGE muutke seadet.
9. Hooldus

1) Kontrollige seadet ja selle osi regulaarselt.
2) Vältige seadme kasutamist mitu tundi 

järjest. Kontrollige hoiustatud toote 
tavapärast toimimist enne selle uuesti 
kasutamist.

• Ärge laske lastel seadmega mängida. 
Seadme üksikud osad võivad sattuda 
hingamisteedesse.

• Küsige arstilt, kuidas ja kui tihti toodet 
lapse nina puhastamiseks kasutada.

• ÄRGE asetage seadet liiga sügavale ninna. 
ÄRGE suruge seadme otsikut liiga kõvasti 
vastu ninaseina.
ÄRGE asetage seadet kõrva, suhu ega 
silma. See aspiraator on ette nähtud 
ninakinnisuse leevendamiseks. ÄRGE 
kasutage seadet muul otstarbel, kui on 
ette nähtud juhendis.

• Kui kasutate imikul pintsette, siis tarvitage 
kindlasti pintsettide otsikuid;
vastasel juhul tekib vigastuste oht.

SISUKORD

6. Säilitamine ja hooldus

Toote tehnilised andmed

7. Mehaaniliste tõrgete kontrollnimekiri

Elektriline nina- ja kõrvaaspiraator
Ohutu kasutamiseks vastsündinutel ja imikutel

Elektriline nina- ja kõrvaaspiraator
Ohutu kasutamiseks vastsündinutel ja imikutel

3. Vajutage ja hoidke toitelülitit all 3 sekundit kuni seadme 
käivitumiseni ning seejärel võtke sõrm ära. 

1. Võtke aspiraator lahti. Selleks 
eraldage aspiraator pärast 
kasutamist põhikorpuse küljest.

2. Visake imemisnõusse 
kogutud sekreet ära.

3. Steriliseerige lahtivõetud 
aspiraatori osi keeva veega 
või puhastage neid 
põhjalikult jooksva vee all.

4. Pärast puhastamist kuivatage 
põhjalikult.

* Veenduge, et aspiraator oleks ühendatud põhikorpusega 
enne toite sisselülitamist. 

* See toode EI OLE mänguasi.
ÄRGE laske lastel tootega mängida. Iga eraldi osa on ohtlik, 
sest see võib sattuda hingamisteedesse.

4. Vajutage sobiva imemiskiiruse saavutamiseks imemise reguleerim-
ise nupule.
• Kui lapsed ei saa ise seadme kasutamisega hakkama, siis pange laps 

lamama või hoidke mugavalt kinni ja kasutage sobivat imemiskiirust.

* ÄRGE asetage seadet liiga sügavale ninna.
ÄRGE suruge seadme otsikut liiga kõvasti vastu 
ninaseina. 

* ÄRGE pange seadet suhu ega silma.
See aspiraator on ette nähtud ninakinnisuse 
leevendamiseks. ÄRGE kasutage seadet muul 
otstarbel, kui on ette nähtud juhendis.

� Järelejäänud osakesed tuleb eemaldada imikutele 
ettenähtud pintsettidega. 
• Veenduge, et kasutaksite imikutele ettenähtud 

pintsette nendele mõeldud otsikuga.
• Pintsettide otsik kaitseb nina limaskesta ja 

takistab liiga sügavale ninna tungimist.
* Imikutele ettenähtud pintsettide kasutamisel tarvitage kindlasti ka nendele 

mõeldud otsikut. Ilma otsikuta pintsetid kujutavad endast võimalikku 
vigastuste ohtu.

* Veenduge, et seadme osad ei puutuks kokku poti 
kuuma sisepinnaga, kui steriliseerite neid keevas 
vees. 

5. Pärast seadme kasutamise lõpetamist lülitage toide toitelülitile 
vajutades välja.

� Säilitamine ja hooldus pärast toote kasutamist
(1) Vältige toote säilitamist kohas, kus see võib kokku puutuda 

vedelikega.
(2) Vältige säilitamisel suure niiskuse, kõrge temperatuuri ja otsese 

päikesevalgusega või halvasti õhutatud kohti. Toodet tuleb hoida 
kohas, kus puudub põrutuse või vibratsiooni oht.

(3) Mehaanilise tõrke tekkimisel ärge võtke toodet lahti, vaid 
pöörduge klienditeenindusse.

(4) Kontrollige seadme osi regulaarselt.

5. Pühkige põhikorpust pehme lapiga või kasutage vajaduse 
korral veega niisutatud lappi.

� ÄRGE asetage põhikorpust vette ega teistesse vedelikesse.
• Väikse viskoossusega ninasekreet võib 

vahel tagasi voolata. Kui nii juhtub, siis 
puhastage põhikorpuse aspireerimise 
avause ümbrus vatitampooniga.

* Tagasivoolamisel võib mootori üleliigne töö 
põhjustada seadme rikke. Kui nii juhtub, siis 
võtke mootori puhastamise osas ühendust 
klienditeenindusega.

Kui imemine on liiga 
nõrk või puudub üldse

Probleem Põhjus Lahendus

Aspiraatori patarei on 
tühi.

Seade on valesti 
kokku pandud.

Aspiraatori ja 
põhikorpuse vaheline 
ühendus on ebastabiilne.

Kontrollige laadimise 
näidikut.

Kontrollige, kas 
aspiraator on õigesti 
kokku pandud. (Vt lk 6.)

Kontrollige aspiraatori 
ja põhikorpuse vahelist 
ühendust. Mu lapsel on nina vesine

ka pärast arsti juures 
käimist. Vaene laps... Iga 
kord pole võimalik arsti 

juurde minna.
Kas on mõni muu

lahendus?

Toote nimetus

Nimipinge

Mass

Pakkimisüksus

Seadme otstarve

Elektriline nina- ja kõrvaaspiraator

5 V, 1000 mA

165 g (põhikorpus)

1 komplekt

Seadet kasutatakse nina- ja 
kõrvasekreedi eemaldamiseks välise 

vaakumi abil.
Pange laps lamavasse asendisse 
või hoidke teda kindlalt kinni.

Jätke hüvasti ninasekreedi ja kõrvavahaga.

Asetage silikoonist otsik üleni lapse 
ninna ja lülitage toide sisse.

Vancocon lahendab kõik teie ja teie lapse mured.
Vancocon puhastab tõhusalt ja imab ka kõige 
sügavamatest ninakäikudest sekreeti liigse ärrituseta.

Valmistatud Hiinas

Pehme silikoonist otsikuga 
puhastuskomplekt ninasekreedi ja 
kõrvavaha tõhusaks eemaldamiseks imikul

Spetsiaalselt välja töötatud 
vastsündinutele ja imikutele sobiva 
imemisrõhuga.

Märkus. Käivitamisel vajutage 3 sekundit. 

Ninasekreedi aspireerimine


