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 ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
Hideg vízzel és szappannal minden használat 
után tisztítsa meg. Öblítse le és szárítsa meg 
alaposan. Tárolja a saját dobozában. Minden 
eszköz 15 napig/éjszakán át használható. Ne 
használja tovább, és cserélje ki ha azt veszi ész-
re, hogy elszíneződőtt, eltört vagy meggyen-
gült. Kerülje az extrém hőmérsékletet.

 HOGYAN MŰKÖDIK
A behelyezett orrtágító gyengéden tágítja az 
orrjáratokat a szabadabb levegővétel érdeké-
ben és tökéletesen illeszkedik az orrformájá-
hoz.

LÉGZÉSKÖNNYÍTŐ ESZKÖZ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

www.sleepright.hu

Latex BPA és gyógyszer-mentes. 
A terméket FDA regisztrált laboratóriumban 

készítették.
FIGYELMEZTETÉS: Figyelmesen olvassa el, értelmezze és kövesse az utasításokat 
használat előtt. A termék nem előírásszerű használata törést és súlyos sérülést 
okozhat. Mint minden egyéb orrba helyezett készülék használata esetében, ennél 
is előfordulnak bizonyos kockázati tényezők. Nagyfokú körültekintéssel használja 
a terméket, és minden egyes használat előtt és után bizonyosodjon meg róla, 
hogy a pánt tökéletesen egyben van-e, és nem jelent veszélyt az egészségre. 
Ne használja tovább, és cserélje ki, ha eltört.  Konzultáljon orvosával, mielőtt 
elkezdené használatát, különösen akkor, ha orrműtéte volt, vagy egyéb orrbe-
tegséggel vagy orral kapcsolatos problémával küzd, esetleg alvási apnoeban, 
asztmában szenved, illetve súlyos légúti panaszai vagy szívproblémái vannak.
Forduljon orvoshoz ha rendellenes légzési ritmusa van alvás közben, nappali ál-
mosság gyötri vagy légzési nehézséget tapasztal. Ne használja tovább bőr vagy 
nyálkahártya-irritáció esetén. Ne használja tovább mint 12 óra 24 órás periódus 
alatt. 18 év alatt ne használja. Gyermekektől tartsa távol.

Forgalmazza / Információ: Interalfa-Complex Kft. 
Tel: 06 1 260 3338  Email: office@interalfa.hu
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Minden használat előtt:
Tisztítsa ki az orrjáratokat a jobb levegőáramlás 
érdekében. Orrfújás és orröblögetés segíthet.
Mosson kezet.
Hideg vízzel tisztítsa meg az eszközt, eltávolítva 
a baktériumokat és az összereléssel keletkezett 
szennyeződéseket. Kerülje az extrém hőmérsék-
letet.

Amennyiben kényelmesebb, 
az orrtágító szárnyakat  
óvatos tekerő  
mozdulatokkal beljebb 
helyezheti.

Mialatt fogja a pántot, 
igazítsa az orrtágító szár-
nyakat az orrjáratainak 
lehető legkényelmesebb 
pozicíójába.  

 HASZNOS TANÁCSOK
A megfelelő behelyezés elengedhetetlen a kénye-
lem és a teljesítmény optimalizálása érdekében. 
(lásd az 5. ábrát)

Mivel a légzéssegítő tökéletesen illeszkedik az orr-
hoz, előfordulhat enyhe kellemetlen nyomás, illet-
ve viszkető érzés, de ez rövid időn belül elmúlik.

Mint minden hasonló termék esetében, mint pl. 
füldugó, kontaktlencse, új cipő, stb. természetes a 
kezdetben érzett esetlegesen kényelmetlen érzés. 
Kérjük legyen türelemmel 1-2 hétig, míg haszná-
latához hozzászokik. Amennyiben szükséges, a 
kényelmetlenség enyhítésére tartson pihenőidőt. 
24 óra múlva folytathatja használatát. 

Eltávolítás után is tapasztalhatja a megnöveke-
dett levegőáramlást még 15-30 percig.

Tükör előtt helyezze be az 
egyik orrtágító szárnyat 
az egyik orrjáratba, és 
tartsa ott.

Majd használja a másik 
keze mutatóujját, és 
helyezze be a másik 
tágító szárnyat a másik 
orrjáratba.

ORRTÁGÍTÓ SZÁRNYAK
rugalmas, hogy illeszkedjen  

minden orrmérethez.

ORRSÖVÉNY PÁNT

Fogja az orrsövény pántot 
a mutató- és nagyujja közé 
úgy, hogy az orrtágító szár-
nyak W betűt formáljanak.
Megjegyzés: Kezdeti pró- 
  bálkozások után lehetsé ges, 
hogy az épp az ellen- 
kező módon kívánja inkább  
behelyezni, Ebben az eset-
ben M betű formálódik.


