
Je Vaše maličké nemocné a musí užívat medikamenty?  Velkým 
pomocníkem při užívání léků Vám bude medicínské šidítko NUMI 
MED. Tekutým lékem naplníte nádobku u šidítka a Vaše maličké 
potřebnou dávku vysaje. A to celé bez stresu – Vašeho i dítěte. Šidít-
ko NUMI MED umožňuje dávku léků přesně odměřit a přirozeně 
podávat. Kromě toho – sání způsobuje zklidnění Vašeho děťátka.

Šidítka „BRONCHI“a „NUMI MED“ jsou dodávány v různých barvách, 
tvarech a velikostech savičky.

MEDICÍNSKÉ ŠIDÍTKO NUMI MED
pomocník při podávání medikamentů

www.medifrank.cz

Firma Büttner-Frank GmbH ve svém programu pro matku a dítě Baby-Frank 
nabízí produkty k zjednodušení péče o Vaše maličké při nemoci. 

INHALAČNÍ ŠIDÍTKO BRONCHI
pomocník při rýmě a nachlazení

Má Vaše maličké ucpaný nosík? Nemůže volně dýchat? Šidítko 
BRONCHI od Baby-Frank umožňuje přirozeně inhalovat i těm 
nejmenším a pomáhá jim zvládnout nepříjemný pocit ucpaného 
nosu. Šidítko BRONCHI je opatřeno víčkem s inhalačními otvory 
a schránkou na vatičku pro aplikaci inhalačního oleje. Ze 
schránky se inhalační látky pozvolna uvolňují a dostáva-
jí se do dýchacích cest, kde pozitivně působí. Baby-Frank 
doporučuje použít inhalační šidítko BRONCHI ve spojení 
s dobře  snášeným Baby-Frank inhalačním olejíčkem z euka-
lyptů a borovic. Pro širší využití šidítka BRONCHI nabízíme 
ve spolupráci s firmou Eoné i jiné aromaterapeutické náplně 
např. na zklidnění, dobré zažívání a na zmírnění dětské koliky.

Je Vaše miminko nemocné?



Bližší informace ve Vaší lékárně nebo naVšechny výrobky splňují požadované atesty.
Výhradní distributor :

GELOVÝ OBKLÁDEK STUDENÝ/TEPLÝ
pomocník při bolesti
Roztomilé zvířátko – hrošík, pes nebo myška – jako obal gelo-
vého obkladu. Jsou to kamarádi, kteří se podělí o bolest a hned 
bude lépe. Teplé obklady mají využití při kolikách, kdy se 
přikládají na bříško, při  průduškových potížích a kašli se přiloží 
na hrudník a nebo se přikládají jako suchý teplý obklad na 
svalové křeče, blokace apod. Pro zvýšení konejšivého účinku 
můžete kombinovat s měkkým termoforem také ve tvaru zví-
řátka. Studený obkládek se aplikuje na otoky, na tlumení 
bolesti po úrazu, po stomatologickém a chirurgickém  zákroku,  
nebo i jako pomůcka na priznicový obklad při angínách. Tento 
obkládek určitě využijí všichni členové rodiny, i když je určen 
hlavně pro ty nejmenší.

Každé ráno a každý večer je to stejné – přesvědčit děti, 
že si musí vyčistit zuby. Pokud ale na ně bude čekat TEDDy 
ČISTOZOUBEK, budou na svou povinnost myslet samy. 
Umožňuje jim  vidět se v zrcátku, a kontrolovat si tak správné 
čištění zubů bez pomoci rodičů. Přesýpací hodiny odměřují 
neúprosné 3 minuty, což je minimální doba na čištění zubů 
doporučovaná stomatology.

Permanentní teploměr na 48 hodin. Máte nepřetržitý přehled 
o teplotě Vašeho děťátka a nemusíte s ním manipulovat při 
každém měření. Stačí zvednout ručičku.

TEPLOMĚR TraxItTM

pomocník při sledování teploty

DALŠÍ PRAKTICKÉ POMŮCKY Z NAŠEHO SORTIMENTU PRO PÉČI O VAŠE MALÉ

PODLOŽKA  70 x 75 cm – pomocník na cestách, u lékaře, na plavání...
– skladná, lehká, nepropustná, z jedné strany měkká bavlna, z druhé stra-
ny  pogumovaná, lze prát při 60 o C. Komplet i s OSUŠKOU 80 x 80 cm 

www.medifrank.cz

DĚTSKÉ ZUBNÍ CENTRUM – TEDDy ČISTOZOUBEK
pomocník při každodenní hygieně


