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ELEMENTY NEBULIZATORA (rys. 
1):

1a) Przezroczysta końcówka do nosa 
przeznaczona dla dzieci do 3 roku życia
1b) Biała  końcówka do nosa przeznaczona dla 
dzieci w wieku 3 – 12 lat
1c) Niebieska  końcówka do nosa przeznaczona 
dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia
2) Separator
3) Dysza
4) Komora na roztwór, pojemność maks. 10 ml
5) Komora na śluz
6) Obudowa nebulizatora
7) Przycisk nebulizatora
8) Złącze 
9) Przewód łączący nebulizator z kompresorem
UWAGA: Przewód łączący (9) nie wchodzi w skład 
zestawu Rhino Clear®. Użyj przewodu 
dołączonego do inhalatora.

RHINO CLEAR®
Nebulizator do oczyszczania zatok
Gratulujemy zakupu produktu firmy Flaem Nuova. Naszym głównym celem jest zadowolenie 
klienta, dlatego oferujemy najnowocześniejsze systemy do leczenia chorób górnych dróg 
oddechowych. Pozostałe produkty dostępne są na stronie www.flaemnuova.it

Rhino Clear® jest szybkim, skutecznym urządzeniem do oczyszczania i leczenia jamy 
nosowej i nosowo-gardłowej.  Rhino Clear® rozpyla 10 ml roztworu w ciągu 2 minut.
Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na wszelki wypadek. Urządzenie 
powinno być używane zgodnie z instrukcją.
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UWAGA
Urządzenie jest wyrobem medycznym do użytku domowego i należy go używać wyłącznie z 
przepisanymi  lekami.

• Nebulizator może być używany z roztworami soli (izotonicznymi, hipertonicznymi, 
liposomowymi, itd.), wodami termalnymi oraz lekami powszechnie dostępnymi w 
aptekach. Roztwór do codziennego oczyszczania jamy nosowej może być również 
przygotowany w domu – wystarczy rozpuścić łyżeczkę soli w ½ litra letniej wody pitnej. W 
przypadku chorób takich jak mukowiscydoza lub w okresie rekonwalescencji po operacji 
zaleca sie używanie wody sterylizowanej lub przegotowanej

• Rhino Clear® może być używany z całą gamą produktów do inhalacji firmy Fleam. W 
przypadku użycia innych urządzeń, skuteczność działania Rhino Clear® nie jest 
gwarantowana.

• Przed użyciem Rhino Clear® sprawdzić, czy wszystkie elementy są wyczyszczone i 
poprawnie podłączone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed każdym użyciem nebulizatora należy umyć ręce  i wyczyścić Rhino Clear®  jak opisano w 
punkcie „Mycie i dezynfekcja”. W czasie zabiegu zaleca się użycie środków ochronnych przeciwko 
przemoczeniu.
1) Zdejmij końcówkę do nosa  (1) oraz separator (2).
2) Nalej roztwór (maks. 10 ml) do komory (4) z założoną dyszą (3). 
3) Nałóż separator (2). Sprawdź, czy strzałka na nebulizatorze wskazuje strzałkę na separatorze 
(rys.2).
Dopasuj odpowiednią dla siebie końcówkę do nosa  (1a/1b/1c).
4) Podłącz przewód (9) do złącza Rhino Clear® (8). 
5) Włącz urządzenie.
6) Przysuń nebulizator jak najbliżej nosa i podstaw końcówkę do jednego z otworów nosowych. 
7) Podczas oczyszczania jednego otworu nosowego przytrzymaj palcem drugie nozdrze, aby 
zamknąć otwór nosowy. 
8) Wdychając powietrze, naciśnij przycisk nebulizatora (7), aby rozpocząć oczyszczanie. Puść 
przycisk przed zrobieniem wydechu; aby lepiej oczyścić jamę nosową ze śluzu, delikatnie wypuść 
powietrze bezpośrednio do nebulizatora Rhino Clear®
9) Przyłóż nebulizator do drugiego otworu nosowego. Powtórz czynności opisane w punktach 6– 
8. Spróbuj rozdzielić roztwór równo między dwa otwory nosowe.  
10) W przypadku dzieci lub osób chorych, które nie są w stanie wykonać wszystkich czynności 
opisanych w punkcie 8 zaleca się przerwę ok 20 sekund między oczyszczaniem otworów 
nosowych, co pozwala na opróżnienie komory na śluz.
11) Procedura opisana powyżej przydatna jest do oczyszczania jamy nosowej za pomocą 
roztworów fizjologicznych. Przed przeprowadzeniem zabiegu przy użyciu leków zaleca się 
oczyszczenie jamy nosowej roztworem fizjologicznym. Dzięki temu lek będzie skuteczniej 
rozprowadzony.
12) Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie. Wyczyść i/lub zdezynfekuj urządzenie zgodnie z 
punktem „Czyszczenie i dezynfekcja”.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
Umyj wszystkie elementy Rhino Clear® w zmywarce lub zamocz je w gorącej wodzie z łagodnym 
środkiem czyszczącym, a następnie dobrze wypłucz.
Wszystkie akcesoria (oprócz przewodu) mogą być dezynfekowane w następujący sposób:
a) gotowanie w naczyniu (maks. 5 minut)
b) zamoczenie w roztworze wody i octu (¾ wody i ¼ octu); wypłukać dokładnie pod bieżącą wodą
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Wysusz i złóż nebulizator zgodnie z rysunkiem na str. 1 (rys. 1).
Sterylizacja: Wszystkie elementy Rhino Clear® (oprócz przewodu) sterylizuj w autoklawie w 
temperaturze 120 st.C, zgodnie z instrukcją producenta autoklawu.

UWAGA!!

Zanieczyszczenie bakteryjne: Aby uniknąć zakażenia, zaleca się, aby każdy domownik 
używał własnego Rhino Clear®. Nebulizator dostępny jest w czterech kolorach.
Interakcje: materiały, które wchodzą w kontakt z lekami zostały przetestowane z szeroką gamą 
leków.  Jednak wskutek ciągłej ewolucji leków nie można wykluczyć chemicznych interakcji.  
Dlatego raz otwarty lek powinien być zużyty jak najszybciej. Należy unikać wydłużonego kontaktu 
leku z nebulizatorem.
Materiały: Elementy Rhino Clear® zostały wykonane z materiałów nietoksycznych.
Warunki pracy: temperatura min.: 10 st.C, max. 40 st.C

wilgotność powietrza:  min 10%, max. 95%
Warunki przechowywania: temperatura min.:- 25 st.C, max. 70 st.C

wilgotność powietrza:  min 10%, max. 95%RH
Ciśnienie atmosferyczne pracy/przechowywania: min. 690 hPa; max. 1060 hPa
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych.

• Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją od daty zakupu w przypadku uszkodzeń 
materiału lub produkcji.

• W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub 
naprawione. 

• Gwarancja nie obejmuje dostarczanych wraz z urządzeniem akcesoriów oraz części 
podlegających naturalnemu zużyciu. 

• Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
• Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia 

usterki, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub przez formularz 
www.novamed.pl/reklamacja

• Koszty transportu pokrywa użytkownik.
• Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub 

uszkodzeń powstałych nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
• Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, 

wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
• Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które 

należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
• Brak poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej uprawomocnionej rachunkiem jest 

jednoznaczne z utratą gwarancji.

DATA SPRZEDAŻY

PIECZĄTKA I PODPIS 

SPRZEDAJĄCEGO

4


	Nebulizator do oczyszczania zatok
	RHINO CLEAR®
	ELEMENTY NEBULIZATORA (rys. 1):
	INSTRUKCJA OBSŁUGI
	CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
	UWAGA!!



