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1.1. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
Niniejsze instrukcje są przeznaczone do użytku z następującymi produktami: 

 

Szczoteczka B-
Care #32200 
Pipeta 4 ml  

#PE 

Przed obsługą SZCZOTECZKI B-CARE należy przeczytać niniejsze instrukcje 

i zachować je do późniejszego zastosowania. 

1.2. WAŻNE 
- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. 

- Należy stosować niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem 

opisanym w niniejszych instrukcjach. Nie stosować akcesoriów 

niezalecanych przez producenta. 

1.3. ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM 
- Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. 

- B-Care jest szczoteczką przeznaczoną do utrzymania dobrej higieny jamy 

ustnej, w tym usuwania płytki nazębnej. Produkt zawiera szczoteczkę i dwie 

pipety do nabierania płynów. 

1.4. UWAGA 
• Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. 

• Obsługiwać i przechowywać prawidłowo. NIE demontować produktu. 

• NIE stosować, jeśli opakowanie zostało uszkodzone. 

• Urządzenie można stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. 

• Niesterylne. NIE sterylizować ani nie autoklawować niniejszego produktu. 

• Nie stosować produktu, jeśli jakiekolwiek części wykazują oznaki 

uszkodzenia. Może to spowodować obrażenia. 

• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku. 



 

2. OPIS 
 

3. INSTRUKCJE OBSŁUGI B-CARE 
3.1. Włożyć pipetę, aby pobrać płyny czyszczące [Rysunek 1]. 

3.2. Podłączyć pipetę do szczoteczki [Rysunek 2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1 

WYJĄTKOWA CYLINDRYCZNA 
ATRAUMATYCZNA SZCZOTKA 

OTWÓR KONTROLOWANY KCIUKIEM 

PODŁĄCZENIE RURKI 

WTRYSKIWANIE PŁYNÓW 
WYMIENNA PIPETA NA PŁYNY 

 

 
 

 

 

Rysunek 2 



 

 

3.3. Trzymać szczoteczkę, umieszczając kciuk na otworze kontrolowanym 

kciukiem, a palec na pipecie. Zastosować płyny, delikatnie naciskając na 

pipetę [Rysunek 3]. 
 

Udzielamy 2-letniej gwarancji na produkt, począwszy od daty zakupu. 

W okresie gwarancyjnym bezpłatnie usuniemy wszelkie usterki urządzenia 

wynikające z wad materiałowych lub wykonawczych, naprawiając lub 

wymieniając kompletne urządzenie według własnego uznania. 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń spowodowanych 

niewłaściwym użytkowaniem, normalnego zużycia lub użytkowania, wad, 

które mają znikomy wpływ na wartość lub działanie urządzenia. Gwarancja 

traci ważność, jeśli naprawy są wykonywane przez osoby nieuprawnione i nie 

są używane oryginalne części Biovo Technologies. Aby skorzystać z serwisu 

w okresie gwarancyjnym, należy przekazać lub przesłać kompletne 

urządzenie przedstawicielowi handlowemu. 

 
 

Biovo    Technologies     Ltd. 

23rd HaMelacha Street, POB  11419 

Park Afek, Rosh-HaAyin, 4809173, Izrael 

Tel: (+972) 72-2151115 | Fax: (+972) 72-2151112 

E-mail: info@biovo-tech.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 3 

4. 

GWARANCJA 
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Wyprodukowano dla: 

Airway Medix S.A. 

ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510 

Warszawa, Polska Tel: +48 22 408 44 80 | 

E-mail: info@airwaymedix.pl Złożono i 

zapakowano w Wielkiej Brytanii 
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