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NOSIBOO PRO ER EN
HYGIENISK MEDISINSK ENHET

Du har kun anledning til å
heve kjøpet hvis produktet
er uskadet og beskyttende
plastikk på nesetuppen er
intakt.
På grunn av hygieniske årsaker vil vi ikke kunne bytte
produkter hvis det har blitt
åpnet.

Veiledende og gjeldende lovgivning: Directive 2011/83/EU § 16 (e) of the European Parliament and of the Commission, Austrian
Republic: FAGG: § 18 (1) 5, Hungary: 45/2014. (II. 26.) Government decree § 29 (1) (e).

Registrer ditt apparat og vi vil sende deg en kupong som gave som gir deg mulighet til å kjøpe andre produkter til en rabattert pris. Du
kan også bruke din kupong på Nosiboos webside. www.nosiboo.eu/product_registration

Pakkens innhold

* Colibrihode * Strømkabel * Brukermanual * Produkt * Slange * Ekstra nesetupp (avtagbar)

Forord

Kjære kunde,

Gratulerer med ditt kjøp av Nosiboo Pro neseaspirator, som er tildelt utmerkelser fra PTPA, Red Dot Design og German Design.

Vennligst les denne brukermanualen grundig, slik at du får brukt din neseaspirator på en optimal måte og får flere års bruk ut av apparatet ditt. Derved kan du redusere forkjølelsessymptomer og unngå videreutvikling eller kompliserende sykdom i luftveiene.
Vennligst les denne brukermanualen grundig før du bruker apparatet.

Advarsler og sikkerhetsmerking

Du vil kunne se følgende merking i brukermanualen eller på merker på apparatet:
PRODUSERT AV ATTRACT KFT.
7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Hungary

T +36 72 551 642 customerservice@nosiboo.com
T +36 72 551 643 www.nosiboo.eu
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Forklaring
*

*

Type BF apparat
(produsert med ekstra sikkerhet
for å unngå elektriske støt)
Klasse II apparat (dobbel isolasjon)

*

Navn og adresse på produsent

*

Les brukermanual

*

REF

*

Ordrenummer

SN

*

Serienummer

*

Holdes tørr!

*

IP 21

*

Kun for privat bruk

*

Advarsel!

Beskyttet mot objekter
over 12,5 mm og vertikalt fallende
dråper av vann.
Miljøfarlig avfall

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel: Hvis ikke de følgende farlige situasjonene unngås, så kan brukerskade eller fatale ulykker forekomme.

Sikkerhetsinstruksjoner ved normal bruk
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*

Apparatet skal kun brukes til å fjerne neseslim fra et barns nese. Ikke bruk apparatet til noe annet!
Det er FORBUDT å bruke apparatet på baderom /våtrom eller i rom med høy luftfuktighet.
Stopp bruken hvis væske eller deler har blitt dratt inn i apparatet. Kontakt sertifisert servicesenter.
Apparatet skal kun brukes av voksne.
Når apparatet skal brukes, skal det være stående på en stabil og flat overflate.
Legg ikke barnet på ryggen og blokker ikke det andre neseboret, når du anvender neseaspiratoren.
La ikke apparatet ligge tilgjengelig for barn eller personer med psykiske eller fysiske utviklingshemninger.
La ikke apparatet være tilgjengelig for store kjæledyr (hunder og katter) som kan komme til å velte apparatet!
Strømkabel kan medføre kvelningsfare hvis det kommer rundt et barns hals.
Apparatet skal ikke brukes i et oksygenrikt rom (i kliniske omstendigheter).
For å unngå overbruk og for sikkerheten for ditt barn, slår apparatet seg av automatisk etter 15 minutter. Det er mulig å skru på igjen
etter det. Hvis apparatet blir for varmt, vil elektronikken hindre ny oppstart de neste 50 minuttene. For mer informasjon vennligst les
kapittel 4 i brukermanualen.
Vennligst påse at alle deler er montert korrekt før bruk!
Etter vask, og før bruk, dobbeltsjekk at du har satt på plass krageslangen inne i Colibrihodet.
Bruk ikke Colibrihodet og apparatet uten krageslangen.
Bruk ikke apparatet uten luftfilteret.
Bruk ikke mer enn 5 ml saltvannsløsning, fordi større volum enn det vil gjøre at væsken kan komme inn i slangen og som igjen kan påføre
skade på apparatet.
Koblingspunktet på Colibrihodet skal peke nedover når i bruk.
Stopp bruken av apparatet hvis neseslim eller saltvannsløsning har blitt dratt inn i slangen. Koble fra strømledningen, tøm Colibrihodet,
vask og tørk deretter både Colibrihodet og slangen. Sjekk luftfilter og bytt det hvis det er vått eller har blitt urent..
Påse at apparatet, slangen og Colibrihodet er uten skader og uten sprekker! Bruk ikke apparatet hvis det har synlige skader! Bytt ut
utbyttbare deler ved skader! (Liste over ekstrautstyr og reservedeler kan du finne i ’Tilleggsutstyr og ekstradeler’).
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* Hvis utslett eller rødhet oppstår på nesen til et barn etter bruk, vennligst avslutt videre behandling og kontakt lege.
* Bruk apparatet kun med slange og Colibrihode som følger med fra produsenten!
* Fest ikke Colibrihodet på noe annet apparat.
Sikkerhetsinstruksjoner i forbindelse med å koble apparatet til strøm

* Beskytt strømkabelen mot skader! Strømkabelen må ikke skades eller belastes med tunge gjenstander, da dette kan medføre skade
på strømkabel og fare for elektrisk støt.
* Hold strømkabelen borte fra varmekilder som kan smelte isolasjonslaget på strømkabel.
Bruk
kun apparatet når slangen og Colibrihodet er tørt.
*
* Fjern ikke/åpne ikke skruene på apparatets hoveddel. Apparatet skal ikke åpnes eller brukes til noe annet formål.
* Det er ikke lov å bruke apparatet hvis det er skade eller sprekker i apparatets hoveddel eller strømkabel pga. feil bruk.
* I tilfelle du opplever en uventet feil eller mangler skal apparatet øyeblikkelig skrus av og strømkabel kobles fra strømkilde/stikkontakt.
Sikkerhetsinstruksjoner vedrørende neste gangs bruk av apparatet

* Vask alltid Colibrihodet godt (desinfisering) etter bruk!
* La ikke Colibrihodet ligge oppdelt og tilgjengelig for barn, da smådeler kan svelges.

NO

Generelle forsiktighetsregler

* Les og følg instruksjonene „Viktig informasjon for å redusere elektromagnetiske forstyrrelser”
* Les og følg instruksjonene om ’Miljø’ når du skal kaste apparatet eller deler.

1. Tiltenkt bruk

Nosiboo Pro neseaspirator er designet for å fjerne neseslim fra barns nesebor.
Vakuumet og luftstrømmen som trengs for å aspirere nesen lages av et apparat som er konstruert for dette. Colibrihodet, som man bruker
til å suge i nesen, er koblet til apparatet med en slange. Colibrihodet er patentert og designet slik at neseslim ikke kommer inn
i sugekammeret.
ITiltenkt formål:

* å sikre pusting gjennom nesen for småbarn
* å unngå komplikasjoner i forbindelse med forkjølelse hos småbarn, samt akselerere tilfrisking, ved å aspirere bort neseslim
* å gi lindring av allergilignende symptomer ved å fjerne neseslim
Pasientgruppe:

* barn som ikke selv greier å fjerne neseslim ved å blåse nesen (typisk barn under 6 år)
Sykdom/tilstand som grunn for å gjennomføre tiltak/ behandling: (Indikasjon)

* å fjerne neseslim som blokkerer nesen
* behandling for vanlige symptomer ved forkjølelse og støtte av behandling av bihulebetennelse
* støtter behandling og lindrer symptomer ved allergi

Brukermanual

*

DMR-07/A05/6/V03

*

01. 01. 2020

*

Nosiboo Pro *

Side: 5/28

Tilstander hvor apparatet ikke skal anvendes (kontraindikasjon)

*
*
*
*

blødere (hemofili)
for de med lettblødende blodårer i neseslimhinner og for de som har hyppig neseblod
for de som går på blodfortynnende medisin
ved medfødte misdannelser (for eksempel ganespalte).

*
*
*
*
*

Alder: Over 18 år
Kjønn, ikke viktig
Forkunnskap: Ha normal aldersadekvat kunnskap
Utdanning: Minimum grunnskole, ingen behov for spesiell kompetanse er nødvendig for å kunne bruke apparatet.
Viktig: Å ha lest brukermanual som følger med produktet.

Anbefalte retningslinjer for operatør av neseaspirator:

2. Produktintroduksjon

Figur 1 – Nosiboo Pro neseaspirator

3. Førstegangs bruk
Montering av Colibrihodet
1.
2.
3.
4.
5.

Vask og tørk alle deler av Colibrihodet (se ’Vasking’ og ’Vedlikehold og lagring’)
Sett på plass krageslangen inn i Colibrihodet.
Lukk Colibrihodet
Trykk på plass silikontuten på Colibrihodet.
Koble til enden av slangen til Colibrihodet.

Kobling til apparatet

6. Sjekk at luftfilter er på plass bak luken på apparatet.
7. Slangen kobles deretter til apparatet.
8. Koble til enden av 230 V strømledning til pluggen bak på apparatet og plugg deretter kontakten inn i strømuttaket.
Apparatet er nå klart for bruk.

4. Instruksjoner for bruk

Før bruk skal apparatet plasseres slik at strømkabelen lett kan bli trukket ut av strømuttaket! Du kan justere sugekraften ved å vri på knappen
på toppen av apparatet. Ved å stille inn på riktig sugekraft, så sikrer en at bruker ikke skader barnets nese. Før apparatet skrus på finn riktig
sugekraft basert på barnets alder i Figur 2 (Innstilling av sugekraft).

Figur 2 – Innstilling av sugekraft
Brukermanual
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Det laveste nivået er passende for nyfødte, midterste nivå er for spebarn og maksimum nivå for småbarn og førskolealder. Effekten av
aspireringen vil i stor grad bli påvirket av tykkelsen og seighet på neseslimet, hvor forkjølet barnet er og den unike anatomien til barnet.
Hvis neseslimet er tynt, kan du bruke apparatet på et lavere sugenivå, hvis det er tykt slim, kan du sette nivået høyere enn vanlig.

Bare voksne skal bruke apparatet. Gi ikke barn tilgang til apparatet.

Hold barnet i en stabil posisjon før bruk av apparatet. La barnet gjerne sitte på fanget og hold det støtt, eller la barnet sitte i en rett posisjon og støtt opp ryggen med en pute. Barnet kan også sitte i en stol og ha hodet lent bakover.
Legg ikke barnet på ryggen og pass på at ikke det andre neseboret blir blokkert mens du aspirerer det andre.
Påse at ventilene bak på apparatet ikke blir tildekket.
Advarsel! Varm luft kommer ut fra ventilene.
Trekk ut kontakten først når apparatet er skrudd av og nedkjøling er ferdig.

Sett inn det rene og tørre Colibrihodets tutstykke i barnets nese, skru deretter på apparatet ved å trykke på av-og-på-knappen. Apparatet starter opp med samme innstilling som sist det ble brukt.

Figur 3 – Korrekt plassering av Colibrihodet

Plasser tutstykket på Colibrihodet inn i neseboret. Tuppen skal peke litt nedover og utover mot øyeeple. I denne posisjonen kan du forsiktig bevege på Colibrihodet. Med denne metoden kan du nå åpningen mot bihulen og vil ikke skade membranen eller kapillærårene
i nesen.
Koblingen mellom Colibrihodet og slangen skal peke nedover når du bruker apparatet.

Det patenterte designet av Colibrihodet kan ta imot inntil 5 ml tynn væske og likevel hindre at neseslim kommer inn i slangen.

Tørt og veldig tykt neseslim kan lettere suges opp ved å bruke saltvannsløsning først. Bruk da ikke mer enn 5 ml per gang, fordi væsken
kan da trenge inn i slangen og skade apparatet.
Etter at du har brukt saltvannsløsning, vent noen minutter og fjern neseslim som kommer ut med et papir. Først etter dette skal neseaspiratoren brukes.
Nesedråper og annen medisinering gitt av leger, skal brukes etter aspirasjon.
Foreslått lengde på suging er 10 sekunder per nesebor.
Hvis du må avbryte neseaspirasjonen, vennligst skru av apparatet. Etter at motoren har skrudd seg selv helt av, kan du re-starte apparatet. Apparatet skrur seg selv av etter 15 minutters kontinuerlig bruk. Det kan likevel re-startes. Ved for lang tids bruk, eller hvis ventilasjonen ikke er god nok, vil termostaten skru av apparatet og forhindre re-start de neste 50 minuttene. Dette skjer av sikkerhetsmessige
årsaker.
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Nosiboo Pro neseaspirator kan brukes flere ganger per dag. Vi anbefaler å fjerne neseslim i luftveiene både før mating og før soving, for å
sikre en god pusteevne.
Pass på at neseaspirasjonen ikke medfører ubehag eller smerte på barnet. Introduser apparatet på en god og forsiktig måte.

Slå alltid av apparatet med av-og-på-knappen når aspirasjonen er ferdig.

Motoren vil fortsette å gå for å kjøle ned apparatet etter at du har skrudd det av.
Trekk ikke ut kontakten fra strømuttaket før apparatet har skrudd seg helt av!

Dekk ikke over ventilene på baksiden når apparatet er i bruk!

Trekk ut kontakten etter at motoren har skrudd seg helt av, etter at nedkjølingsfasen er ferdig.
Anbefalt sugestyrke:

* 0.04 – 0.08 bar. Bruk det laveste nivået på de minste barna og det øverste nivået på barn som er 4 år eller eldre.
* Sugeevnen er sterkt påvirket av tykkelse av neseslim og hvor mye det er.

5. Feilsøking

Hvis du tror det er en feil med din Nosiboo Pro, vennligst les de to neste kapitlene. Første steg er å se om det finnes svar i Feilsøkingsguiden.
I oversikten kan du finne problemstillinger og løsningsforslag. Hvis ingen av svarene løser problemet, kan også funksjonsfeilguiden hjelpe
deg; eller distributør kan også assistere med å finne feilen så snart som mulig. Vennligst les disse kapitlene nøye hvis det oppstår et
problem eller feil.
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Feilsøkingsguide

Årsak

Funksjonsfeil

Anbefalinger

Apparatet slår seg ikke på.

Strøm er ikke tilkoblet.

Apparatet slår seg ikke på.

Apparatet har slått seg selv av som
sikkerhet ved overbruk.

Sugekraften ble redusert.

Colibrihodet er tett eller ikke montert riktig.

Sugekraften ble redusert.

Luftfilteret er oppbrukt.

Bytt ut luftfilteret som beskrevet i kapitlet
„Vedlikehold og lagring”.

Væske eller neseslim har kommet inn
i slangen.

Colibrihodet ble ikke holdt i korrekt posisjon.
Slangetilkoblingen har ikke pekt nedover.

Skru av apparatet og vask og tørk Colibrihodet og slangen. Sjekk luftfilter og bytt
det ut hvis nødvendig.

Væske eller neseslim har kommet inn
i slangen.

For mye saltvannsløsning har blitt brukt.

Reduser volumet av saltvannsløsning til
mindre enn 5 ml. Skru av apparatet og
vask det, tørk deretter Colibrihodet og
slangen. Sjekk luftfilter og bytt om
nødvendig.

Strømkabelen kobles til apparatet og kontakten settes deretter inn i et 230 V strømuttak.

For ditt barns sikkerhet, stopp å bruke
neseaspiratoren. Apparatet kan brukes
igjen om ca 50 minutter.

Ta det fra hverandre og vask det. Etter
tørking, påse at montering skjer som beskrevet i brukermanualen.

Hvis apparatet fortsatt ikke virker som det skal, til tross for feilsøking, be om at distributør foretar testing.
Funksjonsfeilguide

Garantien er gyldig i 24 måneder etter innkjøp. Garantien vil kun bli validert hvis produktet har blitt anvendt til tiltenkt formål og ikke har
synlige skader. Neste steg er å prøve å finne årsaken til feilen som har oppstått, samt hvorvidt det er snakk om en brukerfeil. Produsenten
gir 24 måneders garanti, hvis produktet er brukt som tiltenkt og det ikke er brukerfeil. Den følgende feilsjekkingen kan bli utført av eier
hjemme eller i samarbeid med distributør etter at garantikort er utfylt og kvittering for kjøp er fremlagt. Distributøren skal fylle ut garantikortet
med informasjon om feilsøking som er foretatt som dokumentasjon. Denne informasjonen må sendes videre til produsenten innen 24 timer.
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Feilsøking

Detaljert beskrivelse

Garantioppgaver

At merkelapp på bunnen av apparatet er
hel og ikke forsøkt fjernet.

Tegn på skader på lapper indikerer at apparatet har vært åpnet.

På grunn av feilbruk av produktet, er ikke
garantien gyldig.

Andre ytre tegn på skader på apparatet,
striper, bulker, flekker, riper rundt skruer.

Tegn på skader på selve apparatet
indikerer at det har blitt forsøkt åpnet.

På grunn av feilbruk av produktet, er ikke
garantien gyldig.

Spor av flekker på eller rundt luftfilter.
Skader på åpningen bak luftfilter eller søl
eller spor av søl på innsiden, som indikerer
at noe har blitt sugd inn i apparatet.

Omfattende tilgrising av luftfilter, flekker på
innsiden av apparatet indikerer feilbruk.

På grunn av feilbruk av produktet, er ikke
garantien gyldig.

Forurensning på innsiden av slangen, som
indikerer feilbruk.

På grunn av feilbruk av produktet, er ikke
garantien gyldig.

Før oppstart av apparatet, sjekk at strømledningen er koblet til strømuttak.

Hvis kontakten på apparatet (ikke selve
ladekabelen) kan bevege seg eller tas ut, så
er videre bruk av apparatet meget farlig og
potensielt livstruende. En slik feil er forårsaket
av ytre skade og dekkes ikke av garantien.

På grunn av feilbruk av produktet, er ikke
garantien gyldig.

Hvilken som helst oppstått feil på av-ogpå-knappen.

Hvis av-og-på-knappen er skadet, sitter fast, er
løs eller har falt av, så har denne feilen oppstått
av ytre skade og er ikke dekket av garantien. Å
skru på, eller å bruke, et apparat med disse
feilene kan være livstruende!

På grunn av feilbruk av produktet, er ikke
garantien gyldig.

Strømtilkobling av apparatet skal kun skje
ved bruk av ladeledningen som
medfølger produktet.

Hvis apparatet ikke starter, anbefales det å
bytte ut strømkabelen. En slik feil kan bare
oppstå av ytre skade og dekkes ikke av
garantien.

På grunn av feilbruk av produktet, er ikke
garantien gyldig.

Å skru på apparatet går greit, men så
begynner uregelmessigheter å skje.

Hvis du opplever ’merkelig’ oppførsel når du
bruker apparatet, for eksempel; lav
sugeevne, røyk som kommer ut, sterk lukt,
eller at apparatet starter å lage lyd, at det vibrerer eller stopper opp, at nivåregulering
ikke virker, samt at apparatet ikke stopper
etter ca. 15 minutters drift.

Hvis du opplever merkelige ting som skjer
når du bruker apparatet og det ikke bærer
tegn til ytre skade som beskrevet i de to
første punktene, så har kunden rett på å
bruke garantien.

Inspeksjon for synlige feil

Spor av hvilket som helst materiale på innsiden av slangen.

Manuell inspeksjon

Strømtilkobling / skru på
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Garantioppgaver

Distributøren av Nosiboo Pro er pålagt å behandle kundeklager raskt og effektivt og i henhold til feilsøking spesifisert i Feilsøkingsguide og
Funksjonssøksguide i brukermanualen. Distributøren er pålagt å lagre en skriftlig rapport på feilsøking som er utført. Dette står distributøren
fritt til å gjøre i intern dokumentasjon eller på garantikortet som følger med i brukermanualen. Der skal beskrivelse av oppstått feil noteres
ned, dato og det unike serienummer som finnes på bunnen av apparatet.
Kontakt spesialistservicestasjon

Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Ungarn
Tel.: +36 72 551 642 (Mo-Fr: 8 am – 4 pm)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

6. Vedlikehold og lagring

Først etter at avkjølingsprosessen har stoppet skal strømledningen trekkes ut av strømuttaket. Trekk deretter ut slangen fra apparatet og
Colibrihodet. Det er også et luftfilter bak tilkoblingen som hindrer at objekter eller støv kommer inn i apparatet. Det er anbefalt at du
sjekker luftfilteret. Hvis luftfilteret er blokkert, vennligst bytt til nytt. (En liste med ekstradeler kan du se under ‘Tilbehør og ekstradeler’.)

Figur 1 – Bytte luftfilter

Tørk av apparatet med en tørr og myk klut. Bruk ikke vaskemiddel eller kjemikalier!
Lagring skal skje på et sted som beskytter mot støv (for eksempel i et skap).

Hvis du har flere barn, anbefaler vi at du har et separat Colibrihode for hvert barn og lagrer de separat.
Hold produktene unna varmekilder under lagring.

7. Vasking

1. Fjern slangen fra nesetuppen, og ta deretter Colibrihodet fra hverandre.

2. Vask krageslangen, nesetuppen og hodet i lunket vann med oppvaskmiddel og la det så tørke.
Figur 4 – Vasking av Colibrihodet
3. Tørk av apparatet med en tørr, myk klut. Bruk ikke noen type væske, vaskemiddel eller kjemikalier.

4. Tørk av slangen med en klut hvis nødvendig. Vask ikke slangen.
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8. Viktig informasjon om elektromagnetiske forstyrrelser.

Trådløst nettverk, mobiltelefoner og trådløse mobiler kan påvirke effekten av medisinske enheter, som at elektromagnetiske forstyrrelser
kan oppstå mellom ulikt utstyr. Elektromagnetiske forstyrrelser kan være skadelig for drift av medisinske enheter og farlige situasjoner kan
oppstå.

På grunn av elektromagnetiske forstyrrelser, er det viktig at medisinske enheter ikke lar seg påvirke av annet utstyr.

For å garantere den elektromagnetiske kompatibiliteten ble de nødvendige kravene fastsatt i standarder. Standarden definerer beskyttelsesnivået til den medisinske enheten og den maksimale verdien av den elektromagnetiske strålingen som avgis av disse.

Nosibo Pro neseaspirator oppfyller kravene i EN 60601-1-2:2007. Vi ber deg likevel, følge instruksjonene nedenfor når du bruker apparatet:
*

*

Bruk ikke din mobiltelefon eller trådløse telefon eller noe annet apparat som har sterk elektromagnetisk påvirkning nær apparatet!
Ellers, kan funksjonsfeil oppstå og forårsake en nødsituasjon.
Det er best å ha minimum 5 meter mellom apparater med elektromagnetisk stråling. Sjekk om driftsforstyrrelser skjer hvis distansen er nærmere.

9. Miljø

Når apparatet skal avhendes så kast det ikke i husholdningsavfall, men lever dette inn på resirkuleringssted for
farlig avfall/elektronisk avfall. Dette er indikert ved den følgende merkingen på produktet:
Colibrihodet medfører ingen stor risiko for miljøet og kan bli kastet i vanlig husholdningsavfall.

10. Spesifikasjoner

Justerbar motorkapasitet: 200-390 W
Differensialtrykk: 0.04-0.08 bar
Maksimum lufttrykk: 54 l/min
Strømkilde: 230 V, 50-60 Hz
IP klasse: IP21
Beskyttelsesklasse: II
Type deler: BF
Tilhørende deler: selve apparatet
Driftsbruk: Ikke kontinuerlig drift
Kan brukes i ca 15 minutter sammenhengende, deretter
slår apparatet seg av i 50 minutter før videre bruk er mulig.
Maksimal kontinuerlig brukstid: 15 minutter
Maksimal termostatsikring for overoppheting 95 °C

11. Tilbehør og deler

Gjennomsnittlig temperatur i apparatet etter 1 minutts bruk: 30-35 °C
Støynivå: 55-62 dB
Bruksnivå temperatur: -10 °C… +40 °C
Relativ luftfuktighet: maksimum 75%
Forventet levetid på elektriske deler: 3 år
Forventet levetid på Colibrihodet: 3 måneder
Diameter på tuppen av tutstykket på Colibrihodet: minimum 5,6 mm
Lengde på Colibrihodets tutstykke: minimum 32 mm
Vekt (apparat): 972 g
Dimensjoner (apparat, bredde 200 x høyde 155 og dybde 175 mm)
Dimensjoner: (Hele pakken): 189 x 189 x 190 mm

Nosiboo Pro Accessory Set:
Tilbehørspakke inneholder Nosiboo Pro-reservedeler
ACS-01-01; ACS-01-02; ACS-01-03

Deler kan bestilles fra spesialistservicestasjon:
Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Ungarn
Tel.: +36 72 551 642 (Mo-Fr: 8 am – 4 pm)
E-mail: customerservice@nosiboo.com
Brukermanual
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Referanse (ordrenummer)

Navn

NO-00-100-S0-ABXX * blå
NO-00-100-S0-APXX * rosa
NO-00-100-S0-AGXX * grønn

Colibrihode

NO-00-004-T2-6BXX * blå
NO-00-004-T2-6PXX * rosa
NO-00-004-T2-6GXX * grønn

Slange

NO-01-005-N3-0WXX

Luftfilter

NO-01-022-A6-0WE1

Ladeledning EU

NO-01-022-A6-0WM3

Ladeledning for UK

NO-01-050-H2-7BXX * blå
NO-01-050-H2-7PXX * rosa
NO-01-050-H2-7GXX * grønn

Kobling
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Internasjonalt garantikort

Garantien er gyldig i 24 måneder etter kjøp. Garanti gjelder kun hvis produktet har blitt brukt til sitt formål og ikke viser tegn til skade. Garanti blir
validert av distributør. (En autentisk faktura/kvittering må legges frem). Distributøren av Nosiboo Pro har da plikt til, uten forsinkelser, å behandle
kundeklagen. Distributøren vil sjekke opp mot Feilsøkingsguide og Funksjonsfeilguiden i brukermanualen. Distributøren skal arkivere feilsøking som
er gjennomført. Dette kan gjøres både i distributørens vanlige feilsøkingssystemer eller noteres ned på garantikortet som følger med brukermanualen. Type feil, dato og det unike serienummer skal noteres ned.

Fylles ut av distributør

Distributørs navn og adresse:
Serienummer på Nosiboo Pro neseaspirator:
(finnes på bunnen av apparatet, på merkelappen)

Kjøpsdato:
Type feil:

Dato da feil oppstod:

Fylles ut av serviceavdeling
Mottaksdato:
Servicedeler:

Nytt serienummer:

Returdato:

Signatur for serviceavdeling:

Signatur av distributør:
(dato, signatur og/eller stempel)

Garantiperiode for de utbyttede deler er 24 måneder.

Fylles ut av distributør

Fylles ut av serviceavdeling

Distributørs navn og adresse:
Serienummer på Nosiboo Pro neseaspirator:
(finnes på bunnen av apparatet, på merkelappen)
Kjøpsdato:
Type feil:

Dato da feil oppstod:

Signatur av distributør:
(dato, signatur og/eller stempel)
Anvendt garanti påvirker ikke dine rettigheter som forbruker!

Mottaksdato:
Servicedeler:

Nytt serienummer:

Returdato:

Signatur for serviceavdeling:

Garantiperiode for de utbyttede deler er 24 måneder.

Nosiboo Pro er en hygienisk medisinsk enhet. Du kan bare heve kjøpet dersom apparatet er uskadet og den beskyttende plastikken på Colibrihodet
er uskadet. På grunn av hygieniske årsaken, kan vi ikke bytte produktet hvis pakken har blitt åpnet. Veiledende og gjeldende lovgivning:
Directive 2011/83/EU § 16 (e) of the European Parliament and of the Commission, Austrian Republic: FAGG: § 18 (1) 5, Ungarn: 45/2014. (II. 26.)
Government decree § 29 (1) ( e).
Produsent og spesialist servicestasjon: Attract Kft. Ungarn, H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Tel: +36 72 551 642 (Mo-Fr: 8 am - 4 pm)
E-mail: customerservice@nosiboo.com
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NOSIBOO PRO IS A HYGIENIC
MEDICAL DEVICE
You may only exercise
your right of withdrawal if the
device is undamaged and
theprotective foil on
the nose tip is intact.
Due to hygienic reasons, we
do not replace the device if
the packaging has been
opened.

Guiding and applicable legislation: Directive 2011/83/EU § 16 (e) of the European Parliament and of the Commission, Austrian Republic:
FAGG: § 18 (1) 5, Hungary: 45/2014. (II. 26.) Government decree § 29 (1) (e).
Register your device and we will send you a coupon as a gift that entitles you to a discounted purchase. You may redeem the coupon
in the Nosiboo Pro manufacturer’s online store. www.nosiboo.eu/product_registration

Package contents

* Colibri head * Power cord * User manual * Device * Tube * Spare removable nose tip

Foreword
Dear customer,

Congratulations on buying our PTPA, Red Dot Design and German Design awarded Nosiboo Pro nasal aspirator!
Please read this user manual carefully so that you’ll be able to use the nasal aspirator for years and can prevent illnesses for a long time.
Please read the user manual carefully before using the device!

Warning and safety signs

You may see the following signs in the user manual or on the label of the device:

MANUFACTURED BY ATTRACT KFT.
7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Hungary

T +36 72 551 642 customerservice@nosiboo.com
T +36 72 551 643 www.nosiboo.eu
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Explanation
*

*
*
*

*

Type BF applied parts
(increased protection against
electric shock)

REF

*

Reference (order number)

SN

*

Serial number

*

Keep dry!

Class II device (double insulation)
Name and address of the
manufacturer
Read the user manual!

IP 21

*
*

For home use only

*

Warning!

Protected against solid objects
over 12.5 mm and vertically falling drops
of water.
Hazardous waste

Important safety instructions

Warning: If possible hazardous situations below are not avoided, user injury or even a fatal accident may occur.

Safety instructions regarding general use
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

The device can be used exclusively for removing the nasal mucus from a child’s nose. It cannot be used for any other purpose!
It is FORBIDDEN to use the device in the bathroom or any other humid or wet environment!
Stop using the device if liquid or solid has been drawn into the housing. Contact a qualified service centre.
The device should only be used by adults.
While in use, the device should be in a stable position, standing on a flat surface.
Do not lay the child on their back and do not block the free nasal opening while using the device!
Do not leave the device unattended near children or people with reduced physical or mental abilities!
Do not leave the device unattended near large pets (dog, cat) that can knock it over!
The power cord can easily wind round the child’s neck!
The device cannot be used in oxygen-rich environments (in clinical circumstances)!
To prevent overuse and for the safety of your child, the device switches off automatically after 15 minutes. After the forced switch-off,
the device can be turned on again. In case of overheating, the electronics will prevent re-use for approx. 50 minutes.
For more information please read Chapter 4 of the User Manual.
Make sure that all units are appropriately attached before using the device!
Do not use the device without the air mesh.
Before use, double-check if you have inserted the (dry) collared tube into the Colibri head after cleaning.
Do not use the Colibri head and the device without the collared tube.
Do not use more than 5 ml saline solution because if the solution gets into the tube, it can cause damage to the device.
The connection point of the Colibri head should point downwards while in use.
Stop using the device if mucus or saline solution has been drawn into the tube, disconnect it from the mains, then empty the Colibri
head, clean and dry the Colibri head and the tube, check the air mesh and replace it if it is wet or clogged.
Make sure that the housing, the tube and the Colibri head are not damaged or cracked! Do not use the device if you see that it is
damaged! Replace the damaged part! (List of spare parts can be found in section “Accessories, spare parts”.)
User manual
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* If rashes or redness appear on the nose of the child after using the device, do not use the device again! Consult a physician.
* Use the device exclusively with the tube and Colibri head supplied by the manufacturer!
* Do not attach the Colibri head to any other devices.

Safety instructions regarding connecting the device to the mains

* Protect the power cord against damage! Do not break it, do not place heavy items on it because a damaged cord may cause
electric shock.
* Keep the power cord away from heat (e.g. furnace, heater and convector) because it can cause damage to the isolation.
Only
use the device if the tube and the Colibri head are dry.
*
* Do not remove the mounting screws of the housing. Do not reconstruct the device for other purposes.
* The use of the device is forbidden if there is a breakage or crack on the housing or on the power cord due to misuse.
* In case of unexpected failure or malfunction, immediately switch off the device and interrupt the power supply by unplugging it from
the mains.
Safety instructions regarding the next use of the device

* Always disinfect the Colibri head after use!
* Do not leave the parts of the dismounted Colibri head within reach of children because they may swallow these.
General precautions

* Read and follow the instructions of the “Important information about reducing the electromagnetic interferences” section!
* Read and follow the instructions of the “Environment” section if you would like to dispose of the device or any part of it.

1. Intended use

The Nosiboo Pro nasal aspirator was designed to remove the nasal mucus from the child’s nose.
The vacuum and airflow needed for the aspiration is created by an aspirating device designed specifically for this purpose. The Colibri
head, which is inserted into the nose, is connected to this device via a tube. The Colibri head has a patented design that prevents the
mucus from entering the device.
Intended purpose:

* to ensure nasal breathing to infants
* to prevent the complications of childhood common cold and to accelerate the healing process by aspirating the nasal mucus
* to relieve childhood allergy-like symptoms by removing the nasal mucus.
Patients to be treated:

* children who are (typically under the age of 6) unable to remove the nasal mucus by blowing their noses.
Illness, condition requiring treatment (indication):

* to eliminate clogging of the nose
* treatment of common cold and auxiliary treatment of superinfected paranasal sinuses
* supplementary treatment of the allergic infectious condition.

User manual
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Conditions in which the device cannot be used (contraindication):

*
*
*
*

haemophilia
if the blood vessels of the nasal septum’s mucous membrane widen – in case of frequent nosebleed
while taking blood-thinning medicines
in case of congenital malformations (e.g. cleft palate).

*
*
*
*
*

Age: adult over 18
Sex: not applicable (man or woman)
Knowledge: should have general knowledge according to their age
Education: min. primary school education, no need for special knowledge to use the device.
Important: knowledge of the User manual included in the package.

Suggested user:

2. Product introduction

Figure 1 – Nosiboo Pro nasal aspirator

3. First-time operation
Assembling the Colibri head
1.
2.
3.
4.
5.

Clean and dry the parts of the Colibri head (see sections "Cleaning" and "Maintenance and storage").
Insert the collared tube into the nozzle housing that is supplied with a connection.
Place the nozzle member that has no connection in the right position.
Push the flexible nozzle end on the joint collar.
Attach one end of the tube to the Colibri head.

Attaching the device

6. Make sure the air mesh behind the connecting unit is in place.
7. Attach the free end of the tube to the device housing.
8. Attach one end of the 230 V mains cord to the plug on the lower part of the device housing, then the other end to the socket.
The device is ready for use.

4. Instructions for use

Before use, the device should be placed in such a way that the plug of the power cord can be easily pulled out from the socket! You can
turn the device on or off by pushing and control the intensity of the suction by turning the button on top of the housing. Adjustability
guarantees that after selecting the appropriate suction power, the parent cannot cause any secondary deformation in the nose. Before
turning on the device, find the right airflow rate fit for your child’s age based on Figure 2 (Adjusting the suction power).

Figure 2 – Adjusting the suction power
User manual
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The minimum value of the scale is suitable for newborns, the middle value for babies and the maximum value for small children and for
preschoolers. The effectiveness of the device is highly influenced by the thickness of the mucus, the extent of the disease and the unique
anatomy of the child. If the mucus is thin, you can use the device at a lower setting, if it is thick, you can use the device at a higher setting
than usually.
The device can be operated exclusively by adults. Do not give the device ready for use to the child!

Hold the child in a stable position while using the device. Sit your child onto your lap and hold them or sit them into a straight position
supporting their back with a pillow. You may also sit them into a resting chair with a tilted back.
Do not lay your child on their back and do not block the free nasal opening!
Make sure that the vents at the back of the device are free!
Warning! Hot air may exit the device through the vents!
Unplug the device after it has completely shut off and the cooling phase is over!

Insert the previously disinfected and dried Colibri head into the child’s nose, and then turn on the device by pushing the control button
(the device operates at the setting used last time).
Figure 3 – Correct positioning of the Colibri head

Push the tip of the Colibri head into the nose. The tip should point slightly downwards and outwards towards the eyeball. In this position,
you can gently move the Colibri head. With this method you can reach the opening leading to the maxillary sinus and you will not hurt the
mucous membrane of the nasal concha or the capillaries of the nasal septum.
The connection of the flexible tube should point downwards while in use.

The patented design of the Colibri head can hold up to 5 ml thin liquid and prevents the mucus from entering the flexible tube.

Dry and very thick mucus can be dissolved by saline solutions. Do not use more than 5 ml of these at a time because if liquid gets into the
tube it can damage the device!
After using the solution, wait a few minutes, remove the mucus running out with a tissue. Only after this should the nasal aspirator be
used.
Nose-drops and other medicinal products suggested by physicians should be used after the aspiration!
The suggested length of the aspiration is 10 seconds/nasal opening.
If you have to interrupt the aspiration, switch off the device. After the motor completely shuts down, you can restart it. The device
switches off after 15 minutes of continuous use but it can be restarted. In case of overuse or if not providing the sufficient ventilation, the
thermal switch switches off the device and will prevent re-use for approx. 50 minutes for safety reasons.
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The Nosiboo Pro nasal aspirator can be used several times a day. It is recommended to clear the airways before sleeping time and
feeding to ensure the peaceful breathing of the child.
Do not cause pain to the child; introduce the device and the method in a tolerant way.
Always switch off the device after use with the control button.

The motor will operate for a while to cool down after you have switched off the device.

Do not unplug the device from the mains until it completely shuts down!
Do not cover the vents on the back of the device while in use!

Unplug the device after it has completely shut off and the cooling phase is over.
Recommended power range:

* 0.04 – 0.08 bar. Use the lower values of the range in case of infants and the upper values in case of 4-year-old or older children.
* The suction power is highly influenced by the thickness of the mucus and the extent of illness.

5. Troubleshooting malfunctions

If you suspect malfunctioning of the Nosiboo Pro device, please read the next two chapters. As the first step, the Troubleshooting guide
provides suggestions for resolving concrete problems. In the chart, you can find the problems and the troubleshooting suggestions.
If these suggestions do not solve the problem, the Malfunction management guide helps you/your merchant/distributor in localizing
the malfunction as soon as possible. Please study these chapters in detail in case of a malfunction.
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Troubleshooting guide

Malfunction

Reason

The device cannot be switched on.

The device switched off due to overuse
for security reasons.

The suction intensity decreased.

The Colibri head got blocked or was
incorrectly assembled.

Take it apart and clean it. After drying it,
assemble it based on the user manual.

The suction intensity decreased.

The air mesh wore out.

Liquid or mucus got into the tube.

The Colibri head was not held in the correct
position. The connection point of the tube
did not point downwards.

Replace the air mesh based on the user
manual’s "Maintenance and storage"
section.

Switch off the device and clean and dry
the Colibri head and the tube. Check the
air mesh and replace it if necessary.

Liquid or mucus got into the tube.

Too much saline solution was used.

Reduce the volume of the saline solution
to less than 5 ml. Switch off the device and
clean it, then dry the Colibri head and the
tube. Check the air mesh and replace it if
necessary.

The device cannot be switched on.

Recommendation

The plug is not connected.

Connect the power cord to the device
then to the 230 V socket.

For the sake of your child’s health, stop
using the nasal aspirator. The device can
be used again in appr. 50 minutes.

If the device does not work properly in spite of performing the instructions of the troubleshooting guide, check the Malfunction
management guide with the distributor/merchant.
Malfunction management guide

The guarantee is valid for 24 months after the purchase date. It will be only validated if the device was used according to its intended
purpose and does not bear signs of damage. In the next step the existence of malfunctioning has to be cleared. And if the malfunction
occurred due to the user's own fault or if it was no fault of his own. The manufacturer provides 24 months warranty in case of use according
to the intended purpose. The following checks can be conducted by any user at home or with the distributing merchant or their trustee
after presenting the filled in warranty card or the receipt. The distributor or the legal entity charged with failure assessment is obliged to fill
in the warranty card supplied with the User manual or provide their own warranty document, record the steps of troubleshooting in detail
and forward it to the manufacturer within 24 hours.
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Troubleshooting

Detailed description

Warranty tasks

The entireness of the label on the bottom
of the device.

Signs of damage on the label indicate
opening of the device housing.

Due to misuse of the device, the
warranty is not valid.

Other signs of damage on the housing,
scratches, bumps, bruises, strains,
scratches around the screws.

Signs of damage on the device housing
indicate opening of the device housing.

Due to misuse of the device, the
warranty is not valid.

The excessive contamination of the
air mesh, dirt getting into the device
indicate the misuse of the device.

Due to misuse of the device, the
warranty is not valid.

Contamination getting into the tube
indicates misuse of the device.

Due to misuse of the device, the
warranty is not valid.

If the connection (not the power cord) on
the device caved in, can be moved, can be
removed, turning on and operating the
device is life-threatening! Such malfunctions
are due to external impact and are not
covered by the warranty.

Due to misuse of the device, the
warranty is not valid.

Visual inspection

Traces of contamination on or around the
air mesh. Damage of the opening behind
the air mesh, grit in the device or traces
indicating that grit has been drawn into
the device.

Any kind of contamination of the tube

Manual inspection

Before operating the device, check the
connection of the power cord on the
device.

Any kind of failure on the control button.

Powering up/turning on

Powering up the device happens with
the power cord supplied with the device.

Powering up the device is possible but
after turning on the device irregularity
occurs.

User manual
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If the control button on top of the device is
damaged, is jammed, moves freely or fell off,
the malfunction is due to external impact and
is not covered by the warranty. Turning on and
operating the device is life-threatening!

Due to misuse of the device, the
warranty is not valid

If the device does not start to operate under
these conditions, the replacement of the
power cord is suggested. Such malfunctions
are due to external impacts and are not
covered by the warranty.

Due to misuse of the device, the
warranty is not valid.

If you experience “unusual” phenomena
while operating the device, e.g. low suction
power, smoke emission, strong smell, the
device buzzes or clacks unusually loud, it
shakes, it shorted out, cannot be adjusted
via the control button and does not turn off
after 15 minutes.
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Warranty tasks

The distributor of the Nosiboo Pro device is obliged to promptly handle customer complaints based on the aspects included in the chapters Troubleshooting guide and Malfunction management guide of the User manual. The distributor of the device is obliged to keep a
written record about the troubleshooting. This can be done within the framework of the distributor’s internal documentations or in the
warranty card supplied with the User manual. It has to contain the detected malfunction, the date and the unique serial number to be
found on the label on the bottom of the device.
Specialist service station contact details

Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Hungary
Tel.: +36 72 551 642 (Mo-Fr: 8 am – 4 pm)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

6. Maintenance and storage

Only after the cooling process has stopped should the power cord be unplugged from the mains and from the device! Disconnect the
tube from the device and the Colibri head. There is an air mesh behind the connecting unit which prevents solid objects and dust from
entering the device. In the event of an unexpected drop in performance, it is recommended that you check the air mesh. If the air mesh is
dirty or clogged, replace it with a spare air mesh. (A list of spare parts can be found in the “Accessories, spare parts” section.)
Figure 1 – Replacing the air mesh

Clean the housing with a dry, soft cloth; do not use any detergents or chemicals!

Keep the device in a closed space where it is protected from dust and damage (e.g. in a cabinet).

If you have more children, we recommended to use a separate Colibri head for each child and to store the Colibri heads separated.
Do not store near a heat source!

7. Cleaning

1. Remove the tube and the nose tip, then take apart the head housing.

2. Wash the collared tube, the nose tip, and the head housing in lukewarm water and dishwashing detergent and let them dry.
Figure 4 – Cleaning of the Colibri head
3. Clean the device housing with a dry, soft cloth; do not use any liquids, detergents or chemicals.
4. Wipe the tube with a cloth if necessary. Don’t wash the tube.
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8. Important information about reducing electromagnetic interferences

The home wireless network equipment, mobile phones and wireless phones may affect the operation of medical equipment, as electromagnetic interference can occur between devices. Electromagnetic interference may cause harmful interference in the operation of
medical devices and therefore emergency situations may occur.
Due to the above mentioned reasons, medical devices mustn’t interfere with any other equipment.

To guarantee the electromagnetic compatibility, the necessary requirements were fixed in standards. The standards define the protection
level of the medical device and the maximum value of the electromagnetic radiation emitted by these.
The Nosiboo Pro nasal aspirator complies with the requirements of EN 60601-1-2:2007. In spite of that, you should follow the
instructions below while using the device:
*

*

Do not use your cell phone or wireless phone or any other device emitting strong electromagnetic radiation near the device!
Otherwise, the device may malfunction which can cause an emergency.
It is recommended to keep at least 5 m distance between the devices! Check the proper operation of the device if this distance is shorter!

9. Environment

Do not dispose of the device at the end of the product life with household waste because electronic products
qualify as hazardous waste. This is indicated by the following sign on the product packaging:

The Colibri head does not present a serious risk to the environment so it can be disposed of as household waste.

10. Specifications

Adjustable motor performance: 200-390 W
Differential pressure: 0.04-0.08 bar
Max. air flow: 54 l/min
Power supply: 230 V, 50-60 Hz
IP class: IP21
Protection class: II
Type of applied parts: BF
Applied parts: the complete housing
Operation type: no continuous operation
Operation length: on 15 min/appr. off 50 min
Duration of continuous use: max 15 min.
Tripping temperature of the thermal switch: 95 °C

11. Accessories, spare parts

Average housing temperature: 30-35 °C after 1 min continuous use
Noise level: 55–62 dB
Temperature range: -10 °C… +40 °C
Relative humidity: max. 75%
Expected life of the housing (electrical parts): 3 years
Expected life of the Colibri head: 3 months
Diameter of the nasal insertion end of the Colibri head: min. 5.6 mm
Length of the nasal insertion end of the Colibri head: min. 32 mm
Weight (housing): 972 g
Dimensions (housing, W x H x D): 200 x 155 x 175 mm
Dimensions (complete package): 189 x 189 x 190 mm

Nosiboo Pro Accessory Set:
Accessory pack consisting of Nosiboo Pro spare parts
ACS-01-01; ACS-01-02; ACS-01-03
https://shop.nosiboo.eu/

Parts can be ordered from the Specialist service station:
Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 - Hungary
Tel.: +36 72 551 642 (Mo-Fr: 8 am – 4 pm)
E-mail: customerservice@nosiboo.com
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Reference (order number)

Name

NO-00-100-S0-ABXX * blue
NO-00-100-S0-APXX * pink
NO-00-100-S0-AGXX * green

Colibri head

NO-00-004-T2-6BXX * blue
NO-00-004-T2-6PXX * pink
NO-00-004-T2-6GXX * green

Tube

NO-01-005-N3-0WXX

Air mesh

NO-01-022-A6-0WE1

Power cord EU

NO-01-022-A6-0WM3

Power cord UK

NO-01-050-H2-7BXX * blue
NO-01-050-H2-7PXX * pink
NO-01-050-H2-7GXX * green

Connecting unit
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International warranty card

The guarantee is valid for 24 months after the purchase date. It will be only validated if the device was used according to its intended purpose
and does not bear signs of damage. Warranty is validated at the authorised distributor of the device. (The authentic distributor invoice has to be
presented.) The distributor of the Nosiboo Pro device is obliged to promptly handle customer complaints based on the aspects included in chapters
Troubleshooting guide and Malfunction management guide of the User manual. The distributor of the device is obliged to keep a written record
about the troubleshooting. This can be done within the framework of the distributor’s internal documentation or in the warranty card supplied
with the User manual. It has to contain the perceived malfunction, the date and the unique serial number to be found on the label on the bottom
of the device.
To be completed by the distributor

Name and address of distributor:

Serial number of the Nosiboo Pro nasal aspirator:
(to be found on the bottom of the device, on the label)
Purchase date:

Type of malfunction:
Date of malfunction:

Countersignature of distributor:
(date, signature and seal)

To be completed by the distributor

Name and address of distributor:

Serial number of the Nosiboo Pro nasal aspirator:
(to be found on the bottom of the device, on the label)
Purchase date:

Type of malfunction:
Date of malfunction:

Countersignature of distributor:
(date, signature and seal)

To be completed by the service

Date of receiving:
Serviced parts:

New serial number:

Date of returning:

Countersignature and seal of service:

Warranty period of the replaced parts is 24 months.

To be completed by the service

Date of receiving:
Serviced parts:

New serial number:

Date of returning:

Countersignature and seal of service:

Warranty period of the replaced parts is 24 months.

The expressed warranty does not affect the consumer’s implied warranty rights!

Nosiboo Pro is a hygienic medical device. You may only exercise your right of withdrawal if the device is undamaged and the protective foil on
the nose tip is intact. Due to hygienic reasons, we do not replace the device if the packaging has been opened. Guiding and applicable legislation:
Directive 2011/83/EU § 16 (e) of the European Parliament and of the Commission, Austrian Republic: FAGG: § 18 (1) 5, Hungary: 45/2014. (II. 26.)
Government decree § 29 (1) (e)
Manufacturer and specialist service station: Attract Kft. Hungary, H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Tel: +36 72 551 642 (Mo-Fr: 8 am – 4 pm)
E-mail: customerservice@nosiboo.com
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