
NOSNÍ ODSÁVAČKA PRO DĚTI 
Návod k obsluze 

Zařízení pro odsávání hlenů z dětského nosu 

Děkujeme za Váš nákup. 

Dětská nosní odsávačka Baby Flaem je patentované zařízení. Je praktická, jednoduše se používá a je 

hygienická. Je třeba pouze jednoduchý stisk jedné ruky, není nutné odsávat ústy maminkou jako je 

obvyklé u ostatních odsávaček na trhu, zamezí se tím možné mikrobiologické kontaminaci. 

PROČ BY MĚL BÝT NADBYTEČNÝ HLEN ODSÁVÁN? 

Dobré dýchání je první obranou dítěte, které má 

pro omezení infekcí a pocit celkové spokojenosti. 

Je známo, že děti do 1 roku dýchají výhradně 

nosem. Tzn., že pokud je nos ucpaný, dítěti se 

obtížně dýchá, má problémy se spaním i jídlem, 

může také odmítat kojení a velmi často plaká. Do 

3 let není dítě schopné samo smrkat, takže hlen a 

v něm přítomné bakterie, viry a prachové částečky 

ucpou nosní dutiny. Většinou se doporučují dva 

způsoby, jak zprůchodnit nos: dobře vypláchnout 

a odstranit hlen. Pro vypláchnutí Vám 

doporučujeme použít nosní výplachy Flaem a pro 

odstranění hlenu naši dětskou nosní odsávačku. 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 

Pečlivě si přečtěte tyto instrukce a ponechejte je pro další potřebu. Zařízení používejte pouze tak, jak 

je popsáno v tomto letáčku. Je důležité si přečíst a porozumět návodu k použití. Pro další informace 

kontaktujte Vašeho prodejce. 

Zařízení by neměly používat děti a osoby nesoběstačné bez přísného dohledu dospělého, který si 

přečetl tento letáček. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí. 

 

 



 

 

 

  

UVOLNIT 

Postupné stlačování pístu vytváří 
tlak, který jemně odsaje hlen 

z dětského nosu. 

ZATLAČIT 

Zatlačení pístu do odsávačky 
vytvoří podtlak pro odsávání. 
Vzduch je při stlačování pístu 
uvolňován ventily na spodní 

straně odsávačky. Na nos dítěte 
tak není vyvíjen žádný tlak. 

Výstup 
vzduchu 

Úchytky na stranách 
pro bezpečnou a 
jednoduchou obsluhu 

Odsátí hlenu 

Výstup 
vzduchu 

Měkký nástavec pohodlně 
dosedne a zacpe nosní 

dírku. 

Žádný vzduch není 
vytlačován 



POPIS ZAŘÍZENÍ (viz obr.) 

1. Měkký, ergonomicky tvarovaný nástavec (2 ks 

v balení) 

2. Tělo odsávačky s externími nopkami (2A), 

umožňujícími snadné a bezpečné uchopení, a se 

sběrnou nádobkou na hlen (2B) 

3. Pružina 

4. Píst 

5. Těsnící kroužek 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Před každým použitím si pečlivě umyjte ruce a vyčistěte 

odsávačku následovně: otevřete odsávačku otočením 

těsnícího kroužku (5), dejte přitom pozor na vystřelení 

pružiny (3). 

Čištění: Jednotlivé díly umyjte teplou pitnou vodou 

(přibližně 40°C) s jemným neabrazivním prostředkem na 

nádobí nebo přímo v myčce nádobí (horký cyklus). 

Zařízení se může čistit běžně dostupnou studenou 

dezinfekcí za jejích specifických podmínek použití. 

Sušení: Poté, co jsou všechny části umyté nebo 

vydezinfikované, jimi pořádně zatřeste a nakonec položte 

na papírovou utěrku, nebo případně vysušte proudem 

horkého vzduchu (např. použitím fénu). 

Naneste dětský zvlhčující olejíček na těsnění pístu (4) a 

poté sestavte zařízení tak, jak je zobrazeno na 

příslušném obrázku (obr. C). 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

Abyste zamezili riziku infekce, doporučujeme osobní použití, stejně 

tak jako častou výměnu nosního nástavce (1). 

a-Držte odsávačku tak, jako by to byla stříkačka. 

b-Umístěte nosní nástavec (1) odsávačky do nosní dírky dítěte. 

c-Palcem zatlačte na spodek pístu (4); vzduch je vytlačen skrz 

otvory v dolní části těla odsávačky (2) a tím se předejde vytvoření 

tlaku, který by působil směrem k nosnímu otvoru dítěte. Tato fáze se také může provést před samotným 

umístěním odsávačky k nosní dírce dítěte. 

d-Postupně uvolněte píst (4), tím se vytvoří vakuum, které jemně nasaje hlen z nosu dítěte. 

e-Opakujte od bodu b i pro druhou nosní dírku.  
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