PL

INSTRUKCJA UŻYCIA

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka
OSTRZEŻENIE!
Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź produkt. Pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. W przypadku
jakichkolwiek oznak uszkodzeń wyrzuć produkt.Używaj wyłącznie dedykowanych uchwytów do smoczka zgodnych z normą
EN 12586. Nigdy nie przywiązuj do smoczka wstążek ani pasków, gdyż może to spowodować uduszenie się dziecka.
Smoczka nie należy zostawiać w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych ani w pobliżu źródła ciepła; nie należy go też
zamaczać w środku odkażającym (roztworze do sterylizacji) na czas dłuższy niż jest to zalecane przez producenta,
ponieważ może to spowodować osłabienie gumki.
CZYSZCZENIE I STERYLIZACJA
Przed pierwszym użyciem smoczek należy wygotować przez 5 minut i pozostawić do wystygnięcia, a następnie wycisnąć z
niego resztki wody. Jest to konieczne ze względów higienicznych. Przed każdym użyciem produkt należy umyć. Umyć w
ciepłej wodzie z dodatkiem płynu i opłukać czystą wodą lub umyć w zmywarce do naczyń (wyłącznie w górnym koszu).
Ściskając gumkę smoczka usunąć wodę, która mogła dostać się do środka. Do czyszczenia nie stosować rozpuszczalników
ani żrących środków chemicznych. Nadaje się do sterylizacji parowej (w elektrycznym sterylizatorze parowym bądź
mikrofalówce), w roztworze przygotowanym poprzez rozpuszczenie tabletki/płynu do sterylizacji w zimnej wodzie oraz do
sterylizacji poprzez gotowanie.
NIE sterylizować plastikowego opakowania.
UŻYWANIE I PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych lub w pobliżu źródła ciepła. Nie przechowywać w pobliżu
rozpuszczalników ani żrących środków chemicznych. Nie wolno również dopuścić, by produkt zetknął się z tego rodzaju
środkami. Nie podawać dziecku smoczka umoczonego w słodkim pokarmie, płynie ani lekarstwie, ponieważ może to
spowodować próchnicę zębów. Ze względu na higienę i bezpieczeństwo smoczek należy po miesiącu wymienić na
nowy. W przypadku utkwienia smoczka w buzi NIE NALEŻY WPADAĆ W PANIKĘ; smoczek został tak zaprojektowany, aby
niemożliwe było jego połknięcie i aby dało się go łatwo wyjąć. Smoczek należy ostrożnie wyjąć z buzi dziecka. Nieużywany
smoczek (np. po sterylizacji) należy przechowywać w suchym, zamkniętym pojemniku.
Należy je przeczytać i zachować na przyszłość. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie www.tommeetippee.com.
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