Acest pachet conţine un biberon cu gât larg care poate fi ţinut şi de copil, încurajându-l să se
hrănească singur. Biberonul are tetina din silicon de uz medical, capac anti-curgere şi o valva pe
tetină care regleaza debitul de curgere al laptelui in functie de ritmul de supt al bebelusului
Produsul este fabricat din materiale non-toxice, de inalta calitate si rezistenta, in conformitate cu
normele de calitate si siguranta ale Comunitatii Europene.
Important:
- Spălaţi şi fierbeţi tetina, biberonul şi restul componentelor înainte si dupa fiecare folosire!
- Pentru a evita pericolul de sufocare inspectaţi regulat tetina, testând rezistenţa prin întindere, în
special după apariţia dinţilor la copii. Tetinele trebuie aruncate dacă sunt uzate, deteriorate sau
perforate.
Instrucţiuni curăţare si păstrare:
- Ȋnainte de sterilizare spălaţi biberonul, tetina şi celelalte componente în apă caldă şi săpun apoi
clătiţi în apă curată.
- Se recomandă sterilizarea folosind un sterilizator electric cu aburi, pentru microunde sau solutie
sterilizatoare. Ȋnainte de prima folosire introduceţi biberonul si restul componentelor in apă aflată
sub fierbere pentru 5 minute. Asiguraţi-vă că este suficientă apă în vas, astfel încât biberonul si
componentele sale nu vor atinge pereţii vasului. Nu se recomandă sterilizarea repetată prin
fierbere in apă, poate afecta transparenţa biberonului.
- Se poate spăla şi în maşina de spălat vase, dar numai pe grătarul superior.
- Depozitaţi într-un recipient uscat şi acoperit.
Atenţie:
- Hrănirea copilului cu biberonul se va face numai sub supravegherea unui adult!
- Nu fierbeţi hrana din biberon în aparatul cu microunde! Se poate folosi aparatul cu microunde
doar pentru încălzirea conţinutului biberonului şi numai pentru perioade scurte de timp! Înainte
de introducerea în aparatul cu microunde se vor scoate capacul, gulerul şi tetina de pe biberon.
Supraîncălzirea hranei în aparatul cu microunde cauzează apariţia unor puncte foarte fierbinţi ale
lichidului, care pot provoca arsuri copilului.
- Verificati temperatura lichidului inainte de a hrani copilul
- Nu folosiţi tetinele în loc de suzetă.
- Deteriorarea dintilor copilului poate surveni chiar si cand hrana lichida nu contine substante
dulci, astfel se va evita ca bebelusul sa foloseasca biberonul perioade lungi de timp, in special
noaptea cand fluxul de saliva este redus.

Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi păstraţi ambalajul pentru folosiri ulterioare.
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