
Monitor dechu miminka

Jak se liší Nanny od 
ostatních monitorů 

dechu?
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monitor dechu miminka

váš poklad
Hlídám

 a  Velká snímací podložka s citlivým senzorem, která 

bezpečně pokryje celý spací prostor 

 a Vlastní test funkčnosti před každým použitím, proto 

nemůže dojít k samovolnému přerušení provozu

 a Součástí balení jsou vysoce kvalitní baterie,  

které vydrží v provozu déle než 1 rok

 a Certifikovaný zdravotnický prostředek splňující 

nejpřísnější požadavky

 a Vývoj a výroba ve společnosti využívající  

špičkové technologie

 a Prověřeno a používáno  

v nemocnicích po celém světě

Snadná  
a rychlá  
obsluha

Český  
výrobek od 
Jablotronu

Certifikovaný 
zdravotnický 
prostředek

VÝROBA, PRODEJ A SERVIS:
JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33,
466 01 Jablonec nad Nisou

Nanny.monitor.dechu

Dopřejte si klidný 
spánek s Vaším  
miminkem i Vy

www.nanny.cz

ZÁKAZNICKÁ LINKA 
     : 800 800 522               : zakaznicka.linka@jablotron.cz 



Jak Nanny chrání 
vaše miminko?
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NÁDECH

VÝDECH

  

Zelená kontrolka bliká v rytmu dechu vašeho dítěte  

a vy máte jistotu, že je všechno v pořádku

Při každém zapnutí provede jednotka 

test funkčnosti, proto máte jistotu, že 

bude monitor vždy fungovat

Stačí umístit snímací podložku na  

rovnou a pevnou plochu pod matraci 

a spojit ji s monitorem 

Hlasitý alarm se spustí, když dítě 

přestane dýchat, nebo když se 

frekvence dýchání sníží pod 8 nádechů 

za minutu

Zvuk alarmu často stačí k tomu, aby se 

dítě probudilo a začalo znovu dýchat

Proč si maminky  
kupují Nanny?

 a Preventivní monitorování dechu pro větší pocit 

bezpečné péče 

 a Nedonošení kojenci

 a Chronické plicní onemocnění 

 a Neurologické či metabolické onemocnění

 a Nebezpečí vdechnutí stravy nebo drobného  

předmětu

 a Prokázaná apnoe (bezdeší) delší než 20 vteřin

 a ALTE příhoda či neúplný SIDS 

 a Záchvatovitý kašel  

 a Zachycená apnoe s bradykardií 

 a Svalová slabost

 a Porucha dýchání spojená s poklesem obsahu 

kyslíku v krvi 

 a Obsah žaludku se vrací do jícnu, eventuálně do úst

Proč monitor Nanny 
doporučují lékaři?

Můžu v noci klidně spát.  

Pavla, Velké Heraltice

Je to český výrobek, používala jej porodnice, kde 

jsem rodila. Sleduje dech miminka – nejdůležitější 

činnost. 

Jiřina, Praha

Dodává mi pocit jistoty, že je miminko v bezpečí. 

Hana, Velké Losiny

Má certifikát. 

Jitka, Kralupy nad Vltavou

Zachránil život naší dcery, miluju ho, je to ta 

nejúžasnější věc. Děkuji, že jste. 

Petra, Opava

První, co jsem pořídila, když jsem zjistila, 

že jsem těhotná. 

Šárka, Brno


