
КЛІЗМА при закрепах   
PROFESSIONAL & CONVENIENT 

Перед застосуванням слід уважно  
ознайомитися з інструкцією з використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ИКОРИСТАННЯ

ШВИДКИЙ І ПРОСТИЙ ЗАСІБ ВІД ЗАКРЕПУ

Польський
Бренд

– Унікальна і безпечна закруглена канюля
– Безпечна для шкіри, не містить фталатів



Клізма Sanity® - це високоякісний медичний виріб, що 
відповідає всім вимогам і стандартам безпеки. Виріб для 
виконання ректальних клізм в домашніх умовах. Клізма 
зроблена з високоякісних матеріалів і є безпечною для 
здоров’я і навколишнього середовища.

ПЕРЕВАГИ ВИРОБУ

• Полегшує стан при закрепах
• Видаляє токсини з організму
• Очищує систему травлення
• Сприяє схудненню
• Стимулює перистальтику і мікрофлору кишківника

ПЕРЕВАГИ ВИРОБУ

• Клізма з канюлею № 5 – призначена для дітей віком від 6 до 
12 місяців.

• Клізма з канюлею № 7 – призначена для дітей віком від 1 до 
3 років.

• Клізма з канюлею № 9 – призначена для дорослих.
• Клізма з канюлею № 11 (XL) – призначена для дорослих.

ЗАСТОСУВАННЯ

Виріб допомагає регулювати систему травлення при закрепах, 
кишкових спазмах, хронічних болях в животі, труднощах із 
випорожненням, колітах.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Перед виконанням процедури завжди проконсультуйтеся з 
лікарем. До першого і з кожним наступним використанням мийте 
всі частини виробу окремо, а потім занурюйте в окріп на кілька 
хвилин. 
Зверніть увагу на те, щоб частини виробу були повністю занурені 
у воду. 

Після охолодження, наповніть клізму рідиною для промивання, 
підігрітою до температури тіла. Тонко змастіть канюлю вазеліном 
і обережно та повільно введіть її в задній прохід. Потім сильно 
стисніть клізму, щоб її вміст вивільнився в організм. 
Перед видаленням канюлі міцно стисніть сідниці, щоб рідина не 
витікала.

      УВАГА!  
Застосовувати за призначенням. 
Не придатна для мікрохвильової пічки.  
Не використовувати дезінфікуючий засіб.  
В разі пошкодження якоїсь частини, знищіть або викиньте 
весь виріб.  
Зберігайте в недоступному для дітей місці.

      Інформація! Про будь-який серйозний інцидент, пов’язаний 
з виробом, необхідно повідомити виробника і відповідний 
орган держави-члена, в якій проживає користувач. 

Сертифікована система ISO 13485

Наш турботливий веб-сайт: sanity.pl

Ваш Опікун Sanity  
у Відділі обслуговування клієнтів:

12 271 33 62 Офіс працює в робочі 
дні з 8:00 до 16:00

ОЗНАЙОМТЕСЬ ТАКОЖ З 
ІНШОЮ ПРОДУКЦІЄЮ SANITY®
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