
 

Otrivin Baby Wegwerpdopjes 

Bevat 10 zachte wegwerpdopjes met absorberende filter om te gebruiken met de Otrivin Baby 
Aspirator – Neusjesreiniger voor baby’s. Neusjesreiniger apart verkrijgbaar. 

Lees aandachtig de instructies op de verpakking van Otrivin Baby Wegwerpdopjes en Aspirator 
alvorens dit product te gebruiken. 

Neusaspiratie wordt aanbevolen bij elke verstopte neus van de baby, zo vaak als nodig en vooral 
vóór de maaltijd van de baby. Otrivin Baby Aspirator en Wegwerpdopjes helpen het neusje van 
de baby te reinigen door storend neusslijm op een zachte manier te verwijderen. De zachte 
neusdopjes zijn ontwikkeld voor een perfecte en veilige aanpassing aan het neusje van de baby.    

Elk wegwerpdopje, individueel verpakt, bevat een absorberende filter om slijm te verzamelen, 
waardoor het proces volledig hygiënisch is. 

Eenvoudig, veilig en hygiënisch in gebruik.  

Otrivin Baby Wegwerpdopjes in combinatie met Otrivin Baby Aspirator helpen uw baby 
normaal te ademen, slapen, eten en zich weer beter te voelen. 

 
Geschikt voor baby’s, peuters en kinderen. Voor gebruik bij een pasgeboren baby’ dient u 
eerst medisch advies in te winnen. 

Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de materialen (zie samenstelling). 

Gebruik geen gebruikte of beschadigde neusdopjes of neusdopjes waarvan het filter ontbreekt 
of beschadigd is.  

Voor hygiënische redenen en om besmetting te voorkomen, zijn de neusdopjes voor éénmalig 
gebruik. Na gebruik dienen de dopjes te worden weggegooid en het mondstuk van de baby 
aspirator en uw handen te worden gewassen. 

Vraag uw arts, apotheker of drogist indien u verdere vragen heeft over het gebruik van dit 
product. 

 

Samenstelling: PVC en melamine schuim. 

Bewaring: 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 

Niet bewaren onder 0°C of boven 30°C Niet gebruiken na de vervaldatum die 
vermeld staat op de verpakking. 

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. 

10 zachte wegwerpdopjes met absorberende filter 
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