
Orrszi POrszi
– Porszívós orrszívó készülék –

• Az orrszívó fej kialakítása biztonságos.
• 5 részre szedhető, így rendkívül könnyen tisztítható csap alatt.
• Sterilizálható forralással, vagy sterilizáló folyadékba áztatva (a készülék minden darabja hőálló anyagból készült).
• Helyes használat mellett az orrváladék nem tud bejutni az orrszívó készülékének csövébe, továbbá a porszívó gégecsövébe sem.
• Helyes használata: a szívófejet úgy tartsuk a kezünkben, hogy a szilikon cső felfelé nézzen (lásd a mellékelt ábrán).
• Műanyagból és üvegből is választható.
• Műanyagból szettben is kapható, ami egy készüléket, kétféle szívófejet és egy tisztítókefét tartalmaz.
• Nem tartalmaz az egészség számára káros anyagot.
• Magas szintű minőség, kedvező áron.
• Gyermekorvosok és fül-orr gégész szakorvosok ajánlásával.

Az Orrszi Porszi részei
Műanyag
• Szívófej
• Váladékgyűjtő (belső henger alakú gyűjtőtartály, ami a szívófejről leválasztható; külső tartály, amihez csatlakozik
a szívófej, és aminek az oldalához csatlakozik a szilikon cső)  • Szilikon cső (rugalmas) • Harang alakú csatlakozó porszívóhoz

Az orrszívás lépései
1. Előkészületek: Helyezzük a porszívót áram alá (dugjuk be a konektorba a zsinórt), majd helyezzük a szívás helyszínéhez olyan közelségbe, hogy kezünk, vagy lábunk 
számára bekapcsoláshoz elérhető távolságba legyen.
2. A mellékelt ábra szerint szereljük össze a készüléket, és helyezzük bele a harang alakú csatlakozót a poszívó csövébe, hogy már csak bekapcsolni kelljen a porszívót.
3. A baba mindkét orrnyílásba fújjunk Orrszi Porszi Orrtisztító Folyadékot – fi ziológiás sóoldat (0,9%-os sós oldat, ami testazonos, megegyezik a könny összetételével. Nem
csíp, nemirritál, csak nedvesít, fellazítja a váladékot)– , majd 3 perc elteltével a megnedvesített orrnyálkahártya és fellazult orrváladék eltávolítása elkezdődhet. A befújással
az esetlegesen orrfalra száradt váladékot oldjuk, így biztonságosan, nyálkahártya sérülése nélkül tudjuk végezni az orrszívást.
4. Vegyük fel a kornak megfelelő helyes tartási pozíciót.

Orrszívás újszülött és csecsemő esetén
4. a.) Bal alkarunkkal törzsét, hátát megtámasztjuk, tenyerünkbe fejét egyenes állásba tartva a babát félig ülő helyzetbe emeljük. Fontos, hogy ne hanyattfekvésben, esetleg 
hátraszegezett, vagy az ellenállás miatt hátra feszített fejjel legyen a baba, mert, nehezíti az orrváladék eltávolítását. Ilyenkor a váladék a gravitáció miatt a garat irányába 
hátracsorog. Helyes testtartás esetén a váladék a szívás irányába, az orrfenék felé indul el, megkönnyítve ezzel a gyors és hatékony váladéktávozást.
Újszülötteknél és csecsemőknél még nincs olyan sok, és olyan sűrű váladék, hogy tökéletes vákuumot kelljen képezni, tehát nem kell leszorítani az ellentétes orrnyílást. Ez 
ebben a korban különben sem lenne kivitelezhető, hiszen abban a pillanatban, hogy egyik orrnyílást az orrszívó, másik orrnyílást az orrcimpa orrsövényhez komprimálása 
zárja le, a baba azonnal kinyitja a száját.

Orrszívás kisded és kisgyermekkorban
4. b.) Ölünkbe ültetjük a gyermeket nekünk háttal. A lábait lábunk közé véve rögzítjük, ha szükséges. Ha van segítség, az ellenálló gyermek kezét megfoghatja. A gyermeket 
megkérjük, hogy hajtsa fejét előre, segítve ezzel a váladék távozását a gravitáció kihasználása mellett.
Ebben a korban, ha a gyermek értelmi képessége már megfelelő szinten van az együttműködéshez, az ellentétes orrjáratot leszoríthatjuk ujjunkkal, a tökéletes vákuumképzés, 
és az orrszívás időtartamának lerövidítése érdekében. A tökéletes vákuumképzés az orrszívást hatékonyabbá, gyorsabbá teszi, de nem szükségszerű. Akkor tudjuk ezt elérni, 
ha a gyermek már együttműködő, és megkérjük, hogy a mielőbbi befejezés érdekében ne nyissa ki a száját addig, amíg az orrszívást végezzük.
Orrszívás lényege: az orrfél lezárásakor az orrban vákuum keletkezik és ezért a középső orrjáratból is sikerül az orrváladékot a közös orrjáratba jutatni, ha az orrfél lezárásának 
megszüntetése után a közös orrjáratból távolítjuk el a váladékot. Ez sűrű orrváladék esetén lényeges. A folyékony váladék magától is becsorog a középső orrjáratból a közös 
orrjáratba, ahonnan Orrszi Porszi segítségével tökéletes vákuumképzés nélkül könnyűszerrel eltávolítható. Orrszívás előtt minden korosztály számára elengedhetetlen 
lépés az orrcsepp használata! 
5. Kapcsoljuk be a porszívót. Az Orrszi Porszi kialakításának köszönhetően állandó, 0,2 bar szívónyomással szív, ami teljesen biztonságos akár újszülöttek orrának leszívásához is.
6. Helyezzük a szívófejet megfelelő módon az orrnyíláshoz. 

Az orrszívó orrnyílásba helyezése, helyes használata
A szívófejet fogjuk úgy jobb kezünkbe, hogy a szilikon zsinór (az orrszívó dobozán ábrázolt módon) felfelé álljon. Ez fontos ahhoz, hogy megakadályozzuk az orrváladék
zsinór felé haladását, így a készülék higiénikus marad, és csak a szívófejet és a gyűjtő tartályt kell elmosni, a szilikon csövet nem. A szívófejet helyezzük a külső orrjárathoz,
az orrnyílásba illesztve addig, amíg a kúp kialakítás engedi. Nem kell mélyre tolni, erőltetni, mert a hatékonyság nem ezen múlik. A szívófejet lefelé és oldal irányú állásba
tartsuk, hogy az orrfenékre csorgott váladékot maradéktalanul el tudjuk távolítani.
Egy huzamban folyamatosan maximum 5 másodpercig végezzük a szívást. Ha ennyi nem elég, ezt az 5 másodperces szívást 3-5 másodperces szünetekkel többször egymás 
után elvégezhetjük, de célszerű addig, amíg újabb adag váladék jelenik meg a tartályba.
7. Vegyük el a készüléket az orrnyílástól.
8. Kapcsoljuk ki a porszívót.
9. Itassuk fel puha zsebkendővel az orrkörnyékről a kifolyt orrcseppet, vagy orrválladékot, ha szükséges.
10. Szükség esetén kenjük be a baba orrának környékét vékonyan Sudocrem bőrvédő krémmel, amivel 
megelőzhetjük az orrváladék okozta kipirosodást vagy irritációt.
11. Csatlakoztassuk le az orrszívót a porszívóról.
12. Szedjük darabokra a szívófejet és csap alatt folyó vízsugárral mossuk el. Ha szükséges, kifőzhetjük, vagy más 
módon (pl. Sterilizáló folyadékba áztatva) sterilizálhatjuk is. Tisztításkor a gyűjtőtartályról csatlakoztassuk 
le a szívófejet, a tisztítás hatékonysága miatt a szívófej is szétszedhető. Az Orrszi Porszi 5 különálló részre 
szedhető, amely nagy segítség a tisztántartásban, jelentősen növeli az orrszívó sterilitását is. 
13. Miután az alkatrészek megszáradtak, tegyük el tiszta helyre, így következő alkalommal azonnal 
használható lesz.

Az Orrszi Porszi az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet által bevizsgált termék.
Forgalmazza: CEUMED Kft., 1138 Budapest, Margitszigeti Grand Hotel IV/6.
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