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UPOZORNENIE
-  Pred použitím si prečítajte návod.
-  Pre použitie jednou osobou.
-  Obsahuje malé častice. Pozor
    pred prehltnutím!
-  Uschovajte mimo dosah detí.
-  Soľ nie je určená ku konzumácii.
-  Soľ chráňte pred priamym slnkom.

Nenahrádzajte a nevynechávajte liečbu 
ošetrujúcim lekárom! V prípade potreby 
konzultujte použitie s lekárom! Výrobok 
používajte výhradne na účely uvedené v 
návode na použitie!

Kamenná soľ (náhradná náplň) 
Chemické zloženie:
NaCl 97,5% min, Ca 0,45% max, Mg 0,05% max,
SO4 1,00% max, H2O 0,50% max a voda
nerozpustných častíc 1,50% max, stopový
draslík, 100% prírodný materiál.

Zdravotnícka pomôcka triedy I. zákona č.582/2008 Z.z., ktorým 
sa u stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch 
posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok a v súlade so smernicou 
EU 93/42/EEC a 2007/47/EC. 

ČO JE SALITAIR?

Salitair je príručná inhalačná 
pomôcka naplnená kryštálmi 
kamennej soli zo soľných baní vo 
Wieliczke. V týchto soľných baniach 
sa liečia pacienti s chorobami  
dýchacích ciest ako sú astma, 
dýchacie alergie, opakované infekty 
dýchacích ciest. Zariadenie bolo
navrhnuté k využitiu  liečivej 
mikroklímy soľných baní v domácnosti. 
Pomáha zbavovať sa hlienu a zlepšuje 
fyzickú  kondíciu. Je navrhnutá tak, aby 
poskytovala vysoký komfort, ľahké 
čistenie a jenoduchú výmenu soľnej 
náplne.  Soľné mikročastice 
prechádzajúce dýchacím systémom 
očisťujú dýchacie cesty, prenikajú do 
ich najhlbších miest, uvoľnujú hlieny, 
vďaka čomu sa uľahčuje dýchanie a 
vykašliavanie hlienov. Salitair je 
ideálnou náhradou prímorských a 
jaskynných pobytov a účinne dopĺňa 
farmaceutickú liečbu. 

ČO JE SALITAIR?
Salitair je príručná inhalačná pomôcka 
naplnená kryštálmi kamennej soli z 
Európskych soľných baní. Zariadenie 
bolo navrhnuté k využitiu liečivej 
mikroklímy soľných baní v domácnosti. 
Salitair sa skladá z niekoľkých častí 
(viď obr. 2). Ústna časť a horný �lter sú 
upevnené bajonetovým spojom k 
nádržke a odpájajú sa v prípade 
čistenia, alebo výmeny kryštálov 
kamennej soli.

PRV AKO ZAČNETE 
Salitair je pred prvým použitím 
prázdny. Pred použitím prepláchnite 
inhalačnú pomôcku horúcou vodou a 
nechajte dôkladne vysušiť. Naplňte ju 
kryštálmi soli, keď je úplne suchá. Pred 
plnením odpojte ústnu časť a horný 
�lter podľa obr. 3. Nasypte do nádržky 
približne 60-70 gramov kamennej 
kryštálovej soli (približne 1/3 obsahu 
balenia). Po opätovnom spojení 
jednotlivých častí do celku je inhalačná 
pomôcka pripravená k použitiu. Počas 
doby, kedy ju nepoužívate, nasaďte 
ochrannú krytku na koniec ústnej časti
(viď. obr. 1). 

AKO SALITAIR FUNGUJE?
Počas inhalovania prúdiaci vzduch 
zachytáva drobné kryštáliky soli, ktoré 
putujú do dýchacieho systému. 
Prúdenie vzduchu spôsobuje, že pri 
inhalácii sú drobné mikročastice soli 
obohatené vlhkosťou okolitého 
ovzdušia, čím sa vytvára mikroklíma 
podobná soľným baniam, ktorá 
očisťuje celý dýchací systém.

AKO POUŽÍVAŤ SALITAIR
Dýchajte normálnou intenzitou, vložte 
ústnu časť medzi pery, vdychujte 
pomaly cez ústa a vydychujte nosom. 
Nevydychujte ústami späť do 
inhalátora! Na začiatku očisťovacieho 
procesu sa môže objaviť kašeľ, alebo 
kýchanie. Doporučená doba 
inhalovania je 15-25 minút denne. 
Pre dosiahnutie najlepšieho účinku 
používajte Salitair denne počas celého 
roka.

ČISTENIE PRED POUŽITÍM
Po vyprázdnení nádržky, opláchnite pod 
tečúcou horúcou vodou. Nepoužívajte 
čistiace prostriedky. Neumývajte v 
umývačke riadu. Pred naplnením 
nádržky novými kryštálmi soli musí byť 
inhalačná pomôcka úplne suchá.

VÝMENA SOĽNEJ NÁPLNE
Odporúča sa vymieňať kryštály raz za 
mesiac. Pred výmenou odpojte ústnu 
časť a horný �lter od nádržky podľa 
obrázku 3. Pri odpájaní a skladaní 
netočte viac, ako je uhol zobrazený na 
obrázku 3, aby ste nepoškodili 
bajonetový spoj. Vysypte použité 
kryštály soli. Opätovne naplňte nádržku 
novými kryštálmi s hmotnosťou spolu 
60-70 gramov. Nasaďte horný �lter pred 
tým, než pripojíte ústnu časť. Po zložení 
je Salitair pripravený k použitiu. 

SKLADOVANIE 
Salitair skladujte na suchom a chladnom 
mieste. Neskladujte na slnku, svetlých a 
aromatických miestach. 
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ČISTENIE PRI POUŹÍVANÍ 
Používajte iba jemne vlhčenú utierku. 
Voda sa nesmie dostať do nádrže so 
soľnou náplňou.

 


