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CLEANOZ EASY ASPIRATOR DO NOSA - ZESTAW
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6 Baterie

Przed użytkowaniem produktu zapoznaj się z instrukcją.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ ZE WZGLĘDU NA WAŻNE INFORMACJE!
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WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA 

PROSIMY O PRZECZYTANIE INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM  PRODUKTU
Instrukcję należy zachować ze względu na ważne informacje.

CLEANOZ   został starannie zaprojektowany zarówno pod kątem wydajności,
jak i bezpieczeństwa. Niemniej jednak podczas stosowania wszelkich urządzeń
elektrycznych, szczególnie gdy są przeznaczone do pielęgnacji dzieci,
zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

®

OSTRZEŻENIE
Produkt może być używany tylko i wyłącznie przez osoby dorosłe. Produkt należy 
stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej 
instrukcji. Nie należy stosować wymiennych części niepolecanych przez Ubimed . 
ZAINSTALOWANIE BATERII NIEWŁAŚCIWEGO RODZAJU GROZI WYBUCHEM. 
NALEŻY INSTALOWAĆ WYŁĄCZNIE BATERIE ALKALICZNE AAA LR03 (1,5V).
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących CLEANOZ   należy kontaktować
się z Działem Obsługi Klienta firmy MARKO pod adresem: info@marko-zabawki.pl
bądź telefonicznie pod numerem 32 453 01 71 (9:00-16:00) od poniedziałku
do piątku.

®

®

OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

UWAGA: JEDNORAZOWY WKŁAD ZAWIERA WORECZEK LATEKSOWY,
CO MOŻE WYWOŁAĆ REAKCJE ALERGICZNE. 
1) Umyć ręce przed oraz bezpośrednio po użyciu produktu CLEANOZ  .
2) Nie należy wciskać końcówki aspiratora głęboko do otworu nosowego 
dziecka. Stosować CLEANOZ   wyłącznie w zalecanym kierunku. 

®

 

®

3) Dla bezpieczeństwa dziecka, czas oczyszczania noska jest ograniczony do kilku sekund.
4) Nie należy stosować produktu CLEANOZ    w przypadku podrażnień lub krwawień z nosa, 
jeżeli w okolicach nosa widoczne są rany lub objawy stanu zapalnego.
5) W przypadku infekcji, gorączki, podrażnień lub krwawień z nosa należy
natychmiast zaprzestać używania urządzenia i zasięgnąć porady lekarskiej. 
6) Nie należy stosować produktu CLEANOZ   bez założonego jednorazowego
wkładu lub z uszkodzonym woreczkiem.
7) Stosować produkt CLEANOZ   wyłącznie z jednorazowymi
wkładami zalecanymi przez firmę Ubimed .
8) Zmieniać jednorazowe wkłady po każdym użyciu, 
a przynajmniej raz na dzień. 
ZACHOWAJ INSTRUKCJE ZE WZGLĘDU NA WAŻNE INFORMACJE.

®

®

®
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INSTRUKCJA UŻYCIA
CLEANOZ   to zasilany bateriami aspirator do nosa dla dzieci. ®

1) W przypadku pierwszego użycia: otworzyć komorę na baterie, demontując
klapkę zakrywającą (wykręcając wkręt za pomocą śrubokręta). Włożyć trzy
baterie alkaliczne AAA LR3 (1,5V), a następnie zamknąć komorę baterii. 
Stosować wyłącznie  baterie  alkaliczne,  wkładając  je  w  odpowiednim  
kierunku (polaryzacja zaznaczona).

2) Zamontować nowy jednorazowy wkład, dopasowując górny silikonowy
występ do wycięcia na obrzeżu przezroczystego pojemnika. Należy uważać,
aby podczas montażu nie uszkodzić woreczka. 

 

3) Umieścić miękką końcówkę bezpośrednio w otworze nosowym dziecka. 
Aby usprawnić działanie Clenoza, zaleca się, aby przed jego użytkowaniem
(przed zasysaniem wydzieliny  nosa)  nawilżyć nosek dziecka solą fizjologiczną.

4) Włączanie: Nacisnąć włącznik, jednocześnie 
zakrywając palcem otwór odpowietrzający. 
Wydzielina z nosa zasysana jest do specjalnego 
jednorazowego woreczka.

5) Wyłączanie: Funkcja zasysająca wyłącza się
automatycznie po kilku sekundach po napełnieniu
woreczka. 

6) Aby opróżnić woreczek, należy 
odkryć otwór odpowietrzający i pozwolić, 
by wydzielina wypłynęła na chusteczkę.
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CZYSZCZENIE PO UŻYCIU
1) Wymienny wkład służy do jednorazowego użytku; należy go wyrzucić po jednorazowym 
zastosowaniu lub przynajmniej jeden raz w ciągu dnia. Jeżeli chcesz użyć wkładu ponownie 
po paru godzinach od wcześniejszego użycia, należy przemyć go czystą wodą 
bezpośrednio po użyciu (zasysać czystą wodę przez 3 sekundy za pomocą aspiratora 
CLEANOZ  , a następnie opróżnić zbiorniczek) oraz wyczyścić końcówkę antyseptyczną 
chusteczką. Nigdy nie stosować tego samego wkładu u różnych dzieci!
Nigdy nie używać ponownie tego samego wkładu następnego dnia! 
2) Czyszczenie elementu głównego: Przed czyszczeniem elementu głównego należy się 
upewnić, 
że pojemnik na baterie jest zamknięty. Nie należy czyścić aspiratora do nosa za pomocą 
rozpuszczalnika ani środków ścierających.
3) Nie zanurzać aspiratora do nosa w cieczach. Nie zasysać za pomocą
produktu CLEANOZ   innych substancji niż woda.
4) Przed pozbyciem się urządzenia, najpierw wyjmij baterie, a następnie 
wrzucić je do odpowiednich pojemników na zużyte baterie. Zużytych baterii 
nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Produktów 
opatrzonych symbolem przekreślonego śmietnika 
nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Należy przekazać 
je do odpowiednich, wyznaczonych przez lokalne władze punktów, w których 
są zbierane urządzenia przeznaczone do utylizacji. Można również skontaktować się
ze sklepem, w którym produkt został zakupiony.

®

 

®

7) Opróżnić, wyjąć i wyrzucić jednorazowy wkład po użyciu. 

PRZECHOWYWANIE
1) Aspirator CLEANOZ   należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze
 pokojowej. Produkt CLEANOZ   oraz jednorazowe końcówki wylotowe należy
przechowywać w odpowiednich warunkach: temperatura pomiędzy 5° a 45°C. 
2) W przypadku nieużywania aspiratora przez kilka miesięcy zaleca się wyjęcie baterii. 

®
®

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1) CLEANOZ   nie jest zabawką. Aspirator CLEANOZ   może być stosowany
tylko przez osoby dorosłe wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszą instrukcją. 
2) CLEANOZ   i wymienne wkłady należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
3) CLEANOZ   jest przeznaczony do użytku domowego wyłącznie do usuwania
wydzieliny z nosa dziecka. 
4) CLEANOZ   jest przeznaczony do użycia z zastosowaniem przerw (maksymalnie
15 sekund na minutę). Użycie urządzenia bez wkładu lub pozostawienie go
włączonym, gdy woreczek jest pełny, spowoduje przedwczesne zużycie baterii. 
5) Przed zastosowaniem produktu CLEANOZ   należy się upewnić, że wszystkie
części składowe są odpowiednio zamocowane. 
6) Należy przestrzegać daty ważności jednorazowych wkładów.
7) Nie należy podejmować prób rozmontowania oraz 
modyfikowaniaurządzenia ani samych wkładów. 
8) Nie wolno uderzać, zginać ani upuszczać urządzenia.

® ®

®

®

®

®
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9) Do Aspiratora do nosa CLEANOZ    należy stosować wyłącznie jednorazowe
wkłady rekomendowane przez firmę Ubimed  . 
10) Wymienne wkłady nie nadają się do sterylizacji.
11) Nie należy stosować ani przechowywać urządzenia bądź jednorazowych
wkładów w następujących warunkach: 
      * miejsca gorące, np. wnętrze samochodu zaparkowanego na zewnątrz
      podczas upału,
      * miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
      * miejsca wilgotne i narażone na korozję,
      * trzymać z dala od gorących powierzchni, substancji łatwopalnych lub
      gazów wybuchowych.
12) Aspirator do nosa nie może być użyty w innych warunkach niż opisane powyżej.

®

®

              

 

 
  
 

GWARANCJA I SERWIS

W przypadku reklamacji zaleca się zachowanie nazwy dystrybutora, 
symbolu towaru oraz opakowania.
UDZIELA SIĘ OGRANICZONEJ GWARACJI NA OKRES PODANY NA
OPAKOWANIU, LICZĄC OD DNIA ZAKUPU.
OGRANICZENIA GWARANCJI: GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 
JEDNORAZOWE WKŁADY, BATERIE, SZKODY SPOWODOWANE
NIEWŁAŚCIWYM UŻYCIEM, NADMIERNĄ EKSPLOATACJĄ, NIEDBAŁOŚCIĄ
LUB WPROWADZONYMI ZMIANAMI, NORMALNE ZUŻYCIE EKSPLOATACYJNE,
W TYM ODPRYSKI, ZADRAPANIA, OTARCIA, ODBARWIENIA I WYBLAKNIĘCIA. 
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
UBIMED   Inc. ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH LUB
POWIĄZANYCH NIE PONOSI W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA SZKODY SPECJALNE, WYPADKOWE LUB WYNIKOWE SPOWODOWANE
NIEWŁAŚCIWYM WYKORZYSTANIEM, NARUSZENIEM
GWARANCJI, NARUSZENIEM UMOWY, ZANIEDBANIEM,
CZYNEM NIEDOZWOLONYM BĄDŹ INNYM
BEZPRAWNYM AKTEM. 

®
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INSTRUKCJA INSTALACJI BATERII
1) Za pomocą śrubokręta odkręć śrubkę zabezpieczającą komorę baterii.
2) Zdejmij pokrywkę i włóż 3 baterie typu “AAA ” (1,5V) (zwróć uwagę na właściwą polaryzację “+” i “-”).
3) Załóż ponownie pokrywkę i przykręć ją dobrze śrubką
Nie zapomnij o następujących zasadach bezpieczeństwa:
1) Należy używać wyłącznie baterii zalecanego typu “AAA” (1,5V) (zaleca się używanie nowych baterii).
2) Baterie powinny być wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
3) Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
4) Baterie przewidziane do ładowania przed ładowaniem należy wyjąć z produktu.
5) Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.
6) Nie należy  mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. 
7) Wyczerpane baterie bądź baterie, które nie były używane przez długi czas, powinny 
zostać wyjęte z produktu.
8) Wyczerpane baterie  należy wyrzucać  w miejsca do tego przeznaczone. Nie należy
wrzucać ich do ognia.
9) Baterie należy umieszczać w produkcie z zachowaniem prawidłowej biegunowości. 
10) Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
Uwaga: uszkodzone baterie mogą wydzielać substancje szkodliwe dla dziecka oraz
produktu (niebezpieczeństwo uszkodzenia układu elektrycznego). Zalecamy używanie
baterii alkalicznych wysokiej jakości.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Jeżeli występującego problemu nie da się rozwiązać przy pomocy poniższego
Przewodnika - rozwiązywanie problemów, należy skontaktować się z Serwisem 
Konsumenta firmy MARKO pod adresem: reklamacja@marko-zabawki.pl 
bądź telefonicznie pod numerem 32 453 01 71 (9:00-16:00) od poniedziałku 
do piątku.

PROBLEM

CLEANOZ   nie działa ®

Jeżeli problem nadal występuje: 

Uszkodzony woreczek powoduje
wyciek wydzieliny do wnętrza
pompy próżniowej urządzenia
CLEANOZ

      

®

ROZWIĄZANIE

Sprawdzić polaryzacje baterii.
Wyjąć i zmienić baterie na nowe

Wyjąć uszkodzony jednorazowy wkład 
i zassać czystą wodę przez 5 sekund za
pomocą aspiratora CLEANOZ  , następnie
zassać powietrze przez 5 sekund w celu
wysuszenia pompy. Wytrzeć przezroczysty
pojemnik miękką szmatką.
Aspirator CLEANOZ   jest gotowy do
użytku z nowym jednorazowym wkładem.
W celu uniknięcia takiego incydentu,
należy uważać, aby nie uszkodzić
woreczka podczas zakładania nowego
wkładu. 

®

®

Wasze uwagi są dla nas bardzo ważne. W celu przesłania zapytań oraz uwag,
należy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy MARKO pod adresem:
info@marko-zabawki.pl bądź telefonicznie pod numerem 32 453 01 71
(9:00-16:00) od poniedziałku do piątku.
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Produkt zgodny z CE 0543 FCC Część 15, IP40.
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Części składowe należy przekazać do recyklingu.

Stosować 3 baterie alkaliczne AAA LR03 (1,5V).

PL

0543

Produkt chroniony na mocy obowiązujących w USA oraz międzynarodowych przepisów patentowych. 
Projekt U.S. Des. Pat. 542 915.
Ubimed   i CLEANOZ   są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Ubimed .
Importer i dystrybutor: 
R. Marszolik i J. Musioł  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna.
Dział Handlowy: ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.  32 453 01 71    e-mail: info@marko-zabawki.pl    |    www.marko-zabawki.pl
Europejski Przedstawiciel: 
IMHOTEP création s.a.s ; ZI Montplaisir - Rue du champ de courses
38780 Pont-Evêque - France
Producent: UBIMED   , Culver City, CA 90232, US,
www.ubimed.com call center 1855-5-UBIMED 
2009 Ubimed   Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

®

®

Brak zasysania : jednorazowy 
woreczek nie nadmuchuje się 

Sprawdź czy zakryłeś palcem otwór 
odpowietrzający znajdujący się 
w przezroczystym pojemniku podczas 
zasysania.



TROUBLESHOOTING GUIDE
If you are unable to solve your problem by means of the troubleshooting 
guide below, contact Online Customer Service at: 
reklamacja@marko-zabawki.pl or CALL CENTER Poland: +48 32 453 01 71
 (9 AM to 4 PM GMT+1, Monday to Friday). 

PROBLEM SOLUTION 

REGISTER YOUR WARRANTY ONLINE at:www.cleanoz.com
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The Cleanoz® does not work:
If the problem persists: 

No Suction; the disposable reservoir 
doesn’t inflate:
If a damaged bag lets secretions 
penetrate inside the vacuum pump 
of Cleanoz®:

Check the polarity of the batteries.
Remove and change the batteries 
by new ones.
Did you cover the transparent tank 
hole with your finger during suction?
Remove the damaged disposable 
nose piece and aspirate clear water 
for 5 seconds with the Cleanoz®, 
then aspirate air for 5 seconds to dry 
the pump. Dry the transparent tank 
with a soft cloth.
Your Cleanoz® is now ready to be 
used with a new disposable nozzle 
piece.
To avoid this incident, be careful not 
to damage the reservoir bag when 
putting on a new nozzle piece.

MB002_UM_UBI_ENG-POL_V0_21DEC2009

Your advice is very important to us, for all questions and comments, contact 
MARKO  at  info@marko-zabawki.pl  or  call:  +48 32 453 01 71  Poland
(9 AM to 4 PM GMT+1, Monday to Friday). 

®

®

FCC part 15 compliant, IP40 

Components must be recycled 

Use 3 AAA LR03 Alkaline Batteries (1,5V)

0543

Protected by US and International Patents Pending. Design U.S. Des. Pat. 542 915.
Ubimed   and CLEANOZ    are registered trademarks of Ubimed   .
Importer and distributor: 
R. Marszolik i J. Musioł  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MARKO" Spółka Jawna.
Dział Handlowy: ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.  +48 32 453 01 71    e-mail: info@marko-zabawki.pl    |    www.marko-zabawki.pl
European Communauty Representative: 
IMHOTEP création s.a.s ; ZI Montplaisir - Rue du champ de courses
38780 Pont-Evêque - France
Manufacturer: UBIMED   
Culver City, CA 90232, US, www.ubimed.com call center 1855-5-UBIMED 
2009 Ubimed   Inc. All rights reserved.

®®

®
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9)  Use only Ubimed® single use reservoir nozzle pieces for Cleanoz® 
MB002. They are designed to be used only with Cleanoz® MB002.

10) The reservoir nozzle piece is not sterile.
11)  Do not use or store the unit or the disposable nozzle pieces under the 

following conditions:
 * Hot locations such as the inside of a car parked outside in hot weather.
 * Under direct sunlight.
 * Humid or corrosive locations.
 *  Keep away from hot surfaces, inflammable substances or explosive 

gas.
12)  The nose cleaner should not be used in any conditions other than those 

described above.

WARRANTIES AND SERVICES

A LIMITED WARRANTY FOR THE TIME STATED ON THE PACKAGE 
IS PROVIDED FROM THE DATE OF PURCHASE TO THE CONSUMER 
WHO BOUGHT THIS PRODUCT.
WARRANTY RESTRICTIONS: WHAT IS NOT COVERED UNDER 
WARRANTY:
DISPOSABLE NOSE PIECES, BATTERIES. DAMAGE CAUSED BY 
MISUSE, ABUSE, NEGLECT OR ALTERATONS. NORMAL WEAR AND 
TEAR, INCLUDING CHIPS, SCRATCHES, ABRASION, DISCOLORATION 
OR FADING.
IMPLIED WARRANTIES:
ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANDABILITTY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTIES 
SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT 
ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, 
SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.
LIMITATION OF REMEDIES:
IN NO EVENT SHALL UBIMED®, Inc. OR ANY OF ITS AFFILIATED OR 
SUBSIDIARY COMPANIES BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENT 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON MISUSE, BREACH 
OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT, OR 
ANY OTHER LEGAL THEORY. SUCH DAMAGES INCLUDE, WITHOUT 
LIMITATION, LOSS OF SAVINGS OR REVENUE. LOSS OF PROFIT. 
LOSS OF USE; THE CLAIMS OF THIRD PARTIES AND COST OF 
ANY SUBSTITUTE EQUIPMENT OR SERVICES. SOME STATES 
DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF LIMITATION OF INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR 
EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

EN
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CLEANING AFTER USE
1)  The nozzle piece is disposable; discard it after use or at least once a day.

     If you intend to reuse the nozzle piece the same day, you should rinse it 
with clean water immediately after use: aspirate clear water for 3 seconds 
with Cleanoz® then empty the reservoir then clean the cone shaped tip 
with an antiseptic cloth.

 Never use the same reservoir nozzle piece on different babies!
 Never reuse the same nozzle tip overnight!
2)  Cleaning the main unit: Make sure that the battery compartment is shut 

before cleaning the main unit. Do not clean the nose cleaner with solvents 
or abrasive products.

3)  Do not immerse the nasal aspirator. Do not aspirate any other product, 
but water, with Cleanoz®.

4)  To help protect our environment, we encourage you to recycle at approved 
recycling locations. Do not dispose of batteries in normal household 
waste.

7)  Empty, remove and discard the disposable reservoir nozzle piece after 
use.

STORAGE
1)  Store Cleanoz® in a dry place at room temperature. Cleanoz® and the 

disposable reservoir nozzle pieces must be stored in appropriate conditions: 
Temp between 41° and 113°F (5°C and 45°C).

2) If not used for several months, it is recommended to remove the batteries.

PRECAUTIONS
1)  Cleanoz® is not a toy. Cleanoz® must be used by adults only after reading 

this manual.
2) Keep Cleanoz® and nozzle pieces out of children’s reach.
3)  Cleanoz® is designed for household use, only to aspirate baby’s nasal 

secretions.
4)  Cleanoz® is designed for an intermittent use, (15 seconds/minute max). 

Using the appliance without a nozzle piece or keeping the switch on when 
the reservoir bag is full will use batteries prematurely.

5)  Before using Cleanoz®, make sure that all parts are correctly 
assembled.

6) Respect the expiration date of the disposable reservoir nozzle pieces.
7)   Do not attempt to disassemble the nose cleaner unit or 
 the nozzle pieces.
8) Do not strike, bend or drop the unit.

EN
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INSTRUCTIONS FOR USE
Cleanoz® is a battery operated nasal aspirator for babies.
1)  For the first use: Open the battery compartment by removing the cover 

from the nasal aspirator (use a screwdriver to unscrew). Insert three AAA 
LR3 Alkaline batteries then shut the compartment. Use only Alkaline 
batteries and respect the polarity.

2)  Insert a new disposable reservoir nozzle piece by aligning the upper 
silicone guide nodule with the excised edge of the transparent tank. 
Please be careful not to damage the bag upon insertion.

3)  Position the disposable nozzle just at the opening of the nostril.
  To improve the efficiency of Cleanoz®, it is recommended to irrigate nasal 

passages with Saline solution, before aspirating secretions.

6)  Empty the reservoir over a tissue by uncovering 
the venting hole before reusing the 

  nasal aspirator.

5)  Switching off: The suction stops automatically a 
few seconds later when the bag is full.

4)  Switching on: Press the switch while covering 
the venting hole with your finger tip. The 
secretions are collected in the reservoir bag. 

EN
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IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE
CLEANOZ® has been carefully engineered for both efficiency and safety. 
However, basic safety precautions should always be followed when 
using any electrical device, especially intended for baby’s care.

WARNING

Use this product only for its intended use as described in this booklet. Do not 
use attachments not recommended by Ubimed®.
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT 
TYPE.
REPLACE ONLY WITH ALKALINE BATTERIES AAA LR03. For any 
question regarding Cleanoz®, please contact Ubimed Customer Service 
Department online at customer-service@ubimed.com or our Call Center: 
1-855-5-UBIMED, US and Canada (9 AM to 5 PM PST, Monday to Friday).

MEDICAL WARNING

CAUTION: THE DISPOSABLE RESERVOIR NOZZLE PIECE CONTAINS A 
LATEX BAG WHICH MAY CAUSE ALLERGENIC REACTIONS.
1) Wash your hands before and after using Cleanoz®.
2)  Do not push nozzle deep into baby’s nostril. Use Cleanoz® in the 

recommended direction.

3) For the baby’s security, aspiration time is limited to few seconds.
4) Do not use Cleanoz® in case of nasal irritation or hemorrhage.
5)  In the case of infection, fever, nasal irritation or hemorrhage, please 

consult a doctor.
6)  Do not use Cleanoz® without disposable nozzle piece or with a 

deteriorated bag.
7) Use Cleanoz® only with Ubimed’s disposable nozzle piece.
8)  Change the disposable nozzle piece after each use or at least 

once a day.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

EN
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GENERAL DESCRIPTION

1 Switch On-Off
2 Venting hole on transparent tank
3 Main unit and transparent tank
4 Battery door
5 Disposable reservoir nozzle tip
6 Batteries

CLMB003

nasal aspirator kit
tm

USER MANUAL

EN

Please retain user manual for future reference.


