
 

GO 

 

Mitä eroa on Nosiboo Pro:lla ja Nosiboo Go:lla?

 

Sopiiko GO ja sen imuvoima vastasyntyneelle? 

Kyllä, kaikki Nosiboo-tuotteet ovat sopivia käytettäväksi syntymästä lähtien, eikä sen 
imuvoima rasita lapsen nenää liikaa! Imulujuudet määritellään yhteistyössä lääkärien 
kanssa.  

Pitäisikö minun laidetta tilaessa ostaa heti myös lisävarustepaketti?  

Ei tarvitse, koska laitteen kanssa saat kaiken tarvitsemasi aspiraattorin välittömän käyttöön.  
Mutta jos sinulla on kotona monta aspiraattoria käyttävää lasta, on hygieenisestä 
näkökulmasta järkevää ostaa ylimääräinen suutin/Colibri-pää (lisävarustepakettiin sisältyvä).  

 



Onko Go iskunkestävä? 

Ei, Go ei ole iskunkestävä ja laitetta tulisi ehdottomasti käsitellä varovasti kuten kaikkia 
muita lääkinnällisiä laitteita.  

Kuinka kauan laitetta voidaan käyttää lataamisen jälkeen? 

Go-aspiraattoria voidaan käyttää 30 minuuttia latauksen jälkeen. Laite kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä 10 minuutin jatkuvan käytön jälkeen, jotta estää liiallista 
käyttöä. Tauon jälkeen voit käynnistää laitteen uudelleen. 

Mitkä laitteen osat on pestävä ja millä? 

Vain Penguin-päät tulisi pestä heti käytön jälkeen. Osat on pestävä huuhtelemalla 
lämpimällä juoksevalla vedellä. 

Pitääkö minun ehdottomasti pestä pää heti laitteen käytön jälkeen? 

Kyllä, jos jätät eritteen Pingviinin päähän, se voi vuotaa laitteen moottoriin. Jos erite pääsee 
koneeseen, laite vaurioituu ja takuu ei kata sen korjaamista. Jos käytät Nosiboodia yöllä ja 
pesu on mahdotonta/hankalaa tällä hetkellä, irrota Penguin-pää laitteen rungosta ja pese se 
mahdollisimman pian. 

Nosiboo Go –suodattimella on epämiellyttävä haju, se on likainen tai kostea. Mitä minun 
pitäisi tehdä? 

Jos sinun Go-suodattimellesi on tapahtunut juuri näin, sinun kannattaa ehdottomasti ostaa 
uusi suodatin. Suodattimia on saatavana myymässämme lisävarustesarjassa, suodattimia ei 
tarjoa erillinen valmistaja. Älä missään tapauksessa pese vahingoitunutta suodatinta!  Jos 
suodatinta pestään, se menettää tehtävänsä eikä enää suojaa laitetta. Suodatin voi kastua 
tai likaantua vain väärän käytön seurauksena: 

-Et ole puhdistanut laitteen päätä heti käytön jälkeen ja erite on juuttunut koneeseen. Laite 
on puhdistettava HETI, jopa yöllä!  

-Olet kytkenyt laitteen pään koneeseen ilman kuivamaatta sitä. 

-Penguin-pään sisällä  olevaa kaulaputkea ei ole kiinnitetty kunnolla uraan. 

Onko mahdollista ostaa suodatin, suutin tai kaulaputki erikseen? 

Valitettavasti ei. Kaikki ne osat ovat saatavana lisätarvikepaketissa.Niitä ei voi ostaa 
erikseen. 

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. 

 

 


