
Well02-näsmask - Bruksanvisningar 

Inledning 
Bästa kund, tack för att du köpt en WellO2- 
näsmask. I den här bruksanvisningen kommer vi 
att berätta hur man använder näsmasken på rätt 
sätt. Läs anvisningarna noga, för att garantera 
en effektiv och säker användning av produkten. 

Varningar 
Li'i Innan du använder masken, läs noga även 

i bruksanvisningen förWellO2-apparaten. 

Li'i Apparaten producerar het ånga, som näsan 
förnimmer väldigt känsligt. Därför börja alltid 
användningen av masken med den lägsta 
temperaturinställningen av apparaten. 

Li'i Sluta använda masken, ifall det känns 
obehagligt eller du känner smärta i öronen, 
ögonen eller övre andningsvägar under 
användningen. 

Li'i Masken är avsedd för personligt bruk och man 
skal l  ta hand om dess hygien enl igt  
nedanstående anvisningar. 

L1i Om du har någon av de diagnoser 
som finns skriven i bruksanvisningen av 
WellO2- apparaten, använd masken endast 
om den rekommenderas av din läkare. 

Användningsändamål 
Produkten är avsedd för andningsövningar som 
sker genom näsan med WellO2-apparaten. 
Produkten skall inte användas för något annat 
ändamål. 

Med hjälp av produkten kan användaren andas in 
varm ånga från WellO2-apparaten genom näsan 
direkt till övre andningsvägar. Ångan är avsedd att 
fukta slemhinnor i övre andningsvägar och på det 
sättet hjälpa dem till att tolerera irritation och 
nästäppa som förorsakas av kall och torr luft. 

Blåsning genom masken förorsakar liten 
vibration i övre andningsvägar. Detta kan hjälpa 
till att avlägsna slem från de övre andningsvägarna. 

Hygien 
Produkten är endast avsedd för personligt bruk. 

Efter användningen skölj masken och slangen 
med rinnande vatten och därefter skaka av dem. 
Förvara inte produkten våt. 

Vi rekommenderar rengöring av produkten då och 
då med milt tvättmedel och därtill med WellO2- 
a p p a r a t  e n  s  r  e n g ö r  i n g  s p r o  g r  a m  ( s e  
bruksanvisningar förWellO2-apparaten). 

Om du är osäker på produktens renhet, tvätta den 
före användningen och rengör den med WellO2- 
apparatens rengöringsprogram. 

Vi rekommenderar även att byta masken och 
slangen då och då. 

WellO2-näsmask 

Användning av näsmasken 
Ta masken och slangen ur förpackningen, skölj 
dem med rinnande vatten och torka dem genom 
att skaka bort överflödigt vatten. 

Fäst den ena änden av slangen i masken och 
den andra änden  i munstycket av apparaten tätt 
som det visas i bilden nedan. 

Välj den önskade temperaturen genom att trycka 
på WellO2-apparatens manöverknapp i en sekund. 
Kom ihåg att börja användningen med den lägsta 
temperaturinställningen. 

Li'i A n v ä n d  a l l t i d  den  l ä g s t a  m o t t r yck
inställningen (0-motstånd) när du övar med 
WellO2-näsmasken. 

Sätt masken på näsan med din hand och håll den 
tätt mot ansiktet under användningen. 

Blås in i masken en lugn utblåsning av 10-20 
sekunder genom näsan och omedelbart därefter 
dra luft genom masken i 10-20 sekunder. 
Upprepa detta 5-10 gånger beroende på dina 
känslor. Vid behov kan du andas fritt mellan 
upprepningar. 

Om ångan inte känns för het, kan du pröva på 
näsandningen med en hetare inställning 
av temperaturen. Lägg märke till att den 
översta knappen (rengöringsprogram) på 
apparaten är endast  till   för  rengöring. 

Produktens namn Well02-näsmask 

Produktnummer 6430058490067 

Bruksanvisning Well02 Nasal Mask IFU SV 

Version 1.00 

Utgivningsdatum 20 92016 

Tillverkare Hapella Oy 
Vuorikatu 36 
70100 Kuopio 
Finland 
www.wello2.com 
info@wello2.com 

Bruksanvisningar 




