ECO
Mikä on ECO:n erityisluonne?
Nosiboo ECO ei vaadi lisäkustannuksia ensimmäisen oston jälkeen, koska kaikki laitteen osat
ovat pestäviä ja uudelleenkäytettäviä. Se on myös niin pieni, että voit kuljettaa sitä missä
tahansa. ECO on myös ihanteellinen yökäyttöön, koska se on äännetön.
Miten ECO toimii?
ECO toimii henkilön omalla imuvoimalla. Toinen pää menee käyttäjän/vanhemman suuhun
ja toinen lapsen nenään.
Onko mahdollista, että erite pääsee käyttäjän suuhun?
Ei, ehdottomasti ei. ECO-pään sisällä on kaulus, joka estää eritteiden pääsyn letkuun.
Mitkä laitteen osat on pestävä ja millä?
Vain Colibri-päät tulisi pestä heti käytön jälkeen. Osat on pestävä huuhtelemalla lämpimällä
juoksevalla vedellä.
Onko mahdollista ostaa erikseen ECO-kaulaputki tai -letku yms?
Valitettavasti ei. Jos olet kadottanut tai rikkonut osan ECO: sta, sinun on ostettava uusi
tuote.
Voiko BPA-vapaa nenäsuutinta ostaa eri kokoisina?
Ei, kaikilla Nosiboo-aspiraattoreilla on samankokoiset suuttimet. Koska laitteen suutinta ei
tarvitse työntää syvälle saadaksesi eritettä, suutin sopii kaikkiin pieniin neniin.
Lapseni itkee, kun puhdistan hänen nenäänsä. Mitä minun pitäisi tehdä?
Valitettavasti suurin osa lapsista, jotka eivät ole vielä tarpeeksi vanhoja ymmärtämään
aspiroinnin tarvetta ja sen etuja, lakkoilevat. Puhdistus Nosiboo-laitteilla ei todellakaan ole
lapselle kivuliasta. Imeminen saa vauvan tuntemaan olonsa hieman epämukavaksi
kutistustunteen takia muutaman sekunnin ajan. Pikemminkin lapset eivät siitä, että heidät
kiinnitettään, ja in siksi he huutavat. Koska puhdistaminen laitteellamme kestää kuitenkin
vain muutaman sekunnin, suosittelemme, että suoritat puhdistuksen loppuun ja tarjoat sen
jälkeen lapselle runsaasti hellyyttä. Loppujen lopuksi kaikki on hyvään tarkoitukseen, ja
parempi on valita muutama sekunti kuin itkevä lapsi, joka ei syö eikä nuku päivät ja yöt.
Kuinka nopeasti tilaus saapuu?
Toimitus Suomeen kestää 1–3 työpäivää.

Jos en pidä Nosiboo-nenäimuria, voinko palauttaa sen?
Tuote voidaan palauttaa 14 päivän kuluessa vain, jos tuote on virheetön, täydellinen,
käyttämättä ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Käytettyä tuotetta ei voi palauttaa. Koska
kyseessä on lääkinnällinen laite, käytettyä tuotetta ei voida palauttaa.
HUOM! Jos suojakalvo laitteen ympäriltä tai lämpömittarin ruudulta on poistettu, laitetta ei
voi palauttaa.
Annetaanko Nosiboo:lle takuu?
Kyllä, Nosiboo:lle annetaan 2 vuoden takuu. (paitsi Nosiboo Go -akku). Nosiboo Go -akulla on
6 kuukauden takuu.
Voinko noutaa tilaamani Nosiboo:n itse?
Kyllä, voit noutaa tuotteen osoitteesta Teaduspargi 9A, Tallinna, Viro. Ota yhteyttä meihin
etukäteen:+372 5787 0702. Niin sovimme noutoajasta.
Voiko tuotteita ostaa myös jostakin kaupasta?
Ei, tarjoamamme tuotteet ovat saatavilla vain verkkokaupassamme: www.kidsmed.fi
Mistä löydän tietoa meneillään olevista kampanjoista ja tarjouksista?
Pysyäksesi ajan tasalla erilaisista tarjouksista ja tarjouskoodeista, sinun on seurattava
sosiaalista mediaamme Facebookissa Kidsmed Suomi ja ehdottomasti Instagramissa
Kidsmed Suomi.

