
ELEKTRIČNI NOSNI ASPIRATOR NASALEX 

Otroški aparat za zamašen nos 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Spoštovani,  
Hvala, ker ste kupili naš vrhunski izdelek - električni nosni aspirator za otroke Nasalex. Nežno čisti 

zamašen nos vašega otroka. Lajša oteženo dihanje, izboljšuje počutje in pomaga pozdraviti prehlad 
vašega otroka. Nastavljiva stopnja moči sesanja in polnjenje s pomočjo USB-ja. 

 
Pred uporabo električnega nosnega aspiratorja, natančno preberite naslednja navodila. 

 
 
LASTNOSTI: 

 
● Na voljo je pet moči sesanja, ki se lahko prilagodijo z samo enim gumbom; 
● Mehka in koži prijazna silikonska sesalna glava; 
● Enostavno razstavljanje za preprosto čiščenje; 
● Ergonomska oblika za udobno uporabo; 
● Napravo je mogoče enostavno polniti preko USB kabla, primerno za trajno uporabo; 
● Zasnovan tako, da smrkelj ne izteka nazaj v nos. 
 
 
 
 
 



PAKET VSEBUJE 

 
1 x Nosni aspirator (glavna enota) 
2 x sesalna šoba 
1 x paket filtrirnih gobic 
1 x USB kabel 
 
 
 
 

 
 
 
 
TEHNIČNE INFORMACIJE 

 
Napetost: 3V 
Največji vakum sesanja: 350mmHg (60kPa) 
Pogoji shranjevanja: -10 – 55°C (relativna vlaga ostane znotraj 85%) 
Pogoji delovanja: 16 – 35°C (relativna vlaga ostane znotraj 85%) 
Dolžina USB kabla: približno 77cm 
Material: Silikon 
Primerno za starost: 0-6 let 
2 velikosti sesalnih šob: 
Sesalna šoba v obliki bučke: primerna za novorojenčke 
Sesalna šoba v obliki lijaka: primerna za otroke od 
starosti 2 leti in več 
 

OPOZORILA 

Neupoštevanje teh opozoril in navodil za montažo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt. 

 Ta izdelek ni igrača. 

 Ta izdelek je namenjen izključno za odstranjevanje prekomerne sluzi v nosu. Ne 
uporabljajte ga za katerikoli drug namene. 

 Pred uporabo se prepričajte, da je silikonska šoba trdno nameščena na pokrov naprave. 

 Izdelek je potrebno omejiti na osebno uporabo. Izdelka ne delite z drugimi, ker lahko to 
pomaga pri širjenju nalezljivih bolezni. 

 Izdelek je zasnovan samo za domačo uporabo. Ne uporabljajte ga za komercialne ali 
medicinske namene. 

 Izdelka ne umivajte in ne čistite s razredčilom, benzenom ali katerim koli topilom. 



 Če je izdelek poškodovan ali je prejel več hudih udarcev ga ne uporabljajte. Če je izdelek 
pokvarjen ga vrnite prodajalcu.  

 Izdelek je zasnovan samo za kompetentno uporabo odraslih; vsakršna uporaba izdelka s 
strani samega otroka je strogo prepovedana. 

 Izdelek uporabljajte izključno za sesanje otroških smrkljev.  

 Šobe NIKOLI ne vstavljajte v otrokovo nosnico za daljše časovno obdobje. Takšno dejanje 
je strogo prepovedano;  nekaj sekund je več kot dovolj da odstranite smrkelj. 

 Šobe ne zapičite v nosnico;  rahel dotik z zunanjo stranjo nosnice bo dovolj, da izdelek 

opravi svoje delo. 

 Ne uporabljajte izdelka, če v nosu ali po zdravljenju z ENT obstaja kakšna rana ali 
simptom vnetja ali krvavitve. 

 Pred uporabo in po uporabi očistite izdelek, glejte poglavje čiščenje.  

 Izdelek hranite v suhem in hladnem prostoru.  

 Nosni aspirator naj bo ločen od virov toplote, kot so kamini, radiatorji, peči in  

 druge naprave. Toplota lahko poškoduje ohišje ali električne dele. 

 Izdelka ne smete uporabljati v medicinske namene. Če pride do kakršnih koli 

zdravstvenih težav, takoj prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte s usposobljenim 

zdravnikom. 

 

SESTAVNI DELI 

 

 

 

 

1. SESALNA ŠOBA 

2. LUPINA 

3. REŽA ZA SHRANJEVANJE SMRKLJEV 

4. SESALNO TELO 

 

 

 

 

 

 

 

 



NAVODILA ZA SESTAVO 

 

 
 
Deli, ki jih je potrebno sestaviti.                                  Najprej namestite režo za shranjevanje smrkljev.  
 

 
 
Namestite lupino in jo obrnite v smeri                            Namestite še sesalno šobo 
urinega kazalca.                       
 

Če želite aparat razstaviti, sledite korakom od zadaj naprej.  

 

Vedno se prepričajte, da je pod režo za shranjevanje nameščena filtrirna gobica. Ko je filtrirna 

gobica umazana, jo je potrebno zamenjati. Ravnajte se po zgornjih navodilih.  

PRED UPORABO: 

1. Pred uporabo sesalno šobo za 10 minut namočite v toplo slano vodo, da jo razkužite, nato nosni 

aspirator sestavite v skladu z navodili. Vklopite stikalo in pričnite s sesanjem smrkljev. 

2. Kaj storiti z zasušenimi smrklji? Uporabite fiziološko raztopino ali nosno razpršilo (kupite v 

lekarni ali drogeriji). Razpršite jo v nosnice in po štirih do petih minutah uporabite še aspirator.  

3. Polnjenje:  

4. POZOR: prosimo, ne pozabite! NE UPORABLJAJTE SUROVE SILE ALI NASILJA, DA IZSESATE 

OTROKOV  NOS! 

 

 
 

Ko želite napravo napolniti, USB-kabel priključite na polnilnik (ni priložen) ali 
računalnik. Ko se naprava polni bo svetila rdeča lučka, ko je polnjenje končano 
bo zasvetila zelena lučka. 



NAVODILA ZA DELOVANJE: 

 
1. Namestite nosni aspirator po zgornjih navodilih in pritisnite stikalo za vklop. 
 
Prilagodite nivo sesanja: 
 

  
Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo. Naprava bo pričela delovati z 
najnižjo močjo - raven 1.  
Pritisnite gumb za vklop dvakrat, da vklopite nizko moč sesanja – raven 2. 
Pritisnite gumb za vklop trikrat, da vklopite srednjo moč sesanja – raven 3.  
Pritisnite gumb za vklop štirikrat, da vklopite močno moč sesanja – raven 4. 
Pritisnite gumb za vklop petkrat, da vklopite najmočnejšo moč sesanja – 
raven 5.  
Pritisnite gumb za vklop šestkrat, da napravo izklopite.  
 
 

 
2. Če je nosni izloček suh, lahko najprej uporabite fiziološko raztopino ali pršilo za nos. Pred 
aspiracijo razpršite fiziološko raztopino po otroški nosnici in pustite približno 1-2 minuti, da se 
nosni izcedek razmehčate. To vam bo olajšalo uporabo 
aspiratorja.    
 
3. Dojenčka/otroka držite pokonci in konico šobe vstavite v 
otrokov nos. Pazite, da konice ne postavite predaleč v nosnico 
ali da ne pritiskate na notranjo steno nosnice. Konico aspiratorja 
držite pod kotom 90 °. Aparata ne usmerjajte navzgor v nosnico. 
Aspirator pustite delovati približno 3-5 sekund in opazujte, kako 
sluz teče v režo za shranjevanje. Postopek ponovite še v drugi 
nosnici oziroma po potrebi. 
 
ZA DOSEGANJE NAJBOLJŠIH REZULTATOV: medtem, ko aspirator uporabljate v eni nosnici, drugo 
nosnico rahlo zatesnite s prstom (za 1-2 sekunde), tako bo aspiracija boljša in lažja. 

4. Očistite sestavne dele  

POZOR: Aspiratorja NIKOLI ne vstavite preveč globoko v nosnico. Konice nikoli postavljajte trdno 
ob notranjo steno nosnice. Aparata NIKOLI ne uporabljajte na ušesih, ustih ali očeh. Aspirator je 
namenjen izključno čiščenju nosa, zato ga uporabljajte izključno za to čemur je namenjen.  
 
 
OPOMBA:  
 

 Posvetujte se s svojim zdravnikom o tem, kdaj in kako pogosto morate aspirirati nosne 
poti svojega otroka. 

 Ko vidite, se zbiralna reža napolni, ustavite napravo in jo očistite. 
 
 
 



ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

Po vsaki uporabi očistite sesalno šobo in druge dele, ki jih je mogoče oprati. 

Najprej razstavite vse dele, ki jih je mogoče odstraniti. Sesalni del aspiratorja ločite od glavne enote 
tako, da postavite palec pod konico sesalne šobe in jo nato povlečete stran od aspiratorja. Primite 
za lupino in jo prav tako potegnite stran (če je težko, jo rahlo zavrtite v smeri urinega kazalca). Zdaj 
odstranite tudi režo za shranjevanje tako, da jo zasukate v nasprotni smeri urinega kazalca. 

Režo za shranjevanje, lupino in šobo temeljito očistite z vodo. Sterilizirajte z vrelo vodo ali paro. 

Opomba: 

Glavna enota ni primerna za pranje. Trupa naprave nikoli ne pomakajte v vodo, 
saj naprava ni vodoodporna. Za čiščenje glavne enote, uporabite mehko vlažno 
krpo.  
 

 
REŠEVANJE TEŽAV 

Težava Možen vzrok Rešitev 

 
 
 
Naprava ne deluje. 

Sesalna glava ni 
pravilno nameščena. 

Preverite sesalno glavo in se prepričajte, 
da je pravilno nameščena (glejte 
navodila za sestavo). 

 Reža za shranjevanje 
je polna ali nečista. 

Očistite napravo tako kot je opisano v 
poglavju ''čiščenje''. 

 Naprava je 
izpraznjena . 

Napolnite napravo. 

Sesanje je šibko ali pa sploh 
ne deluje. 

Naprava je 
izpraznjena. 

Napolnite napravo. 

Reža za shranjevanje 
je polna ali nečista. 

Očistite napravo tako kot je opisano v 
poglavju ''čiščenje''. 

Ni vidnega izcedka v reži za 
shranjevanje. 

sesalna šoba se ne 
dotika nosu, za 
sesanje se morate s 
šobo dotakniti sluzi v 
nosu. 

Otrok naj stoji ali na pol leži z glavo 
navzgor (če je nos suh najprej uporabite 
fiziološko raztopino ali nosni sprej, da 
nosno votlino najprej navlažite).  

 

 

 
 

 

 

 



Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega 

izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za 

pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in 

človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje 

materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 

tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali 

trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 
 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran 

https://vigoshop.si/  

Preverite posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo. 

 
IME IZDELKA: OTROŠKI NOSNI 
ASPIRATOR NASALEX 
DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA 
UVOZNIK: HS plus d.o.o. 

 
HS plus d.o.o. 

Gmajna 10, 1236 Trzin 
 
 

Za vse informacije pokličite na tel. Št: 01 777 43 86 ali pišite na e-mail naslov: info@vigoshop.si 

https://vigoshop.si/



