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Canpol babies elektryczny sterylizator parowy, 77/052
 

Cena: 107,18 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP.Z O.O.SKA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Elektryczny sterylizator parowy pozwala szybko i wygodnie dezynfekować akcesoria do karmienia i pielęgnacji dziecka. Jednocześnie
pomieści 5-6 butelek oraz inne drobne akcesoria. Dezynfekcja trwa do 8 minut, a do całego procesu wykorzystuje zaledwie 75ml wody.
Sterylizator jest prosty i intuicyjny w obsłudze, obsługa jednym przyciskiem. Jest bezpieczny, wyłącza się automatycznie po skończonej
dezynfekcji. Posiada specjalnie zaprojektowany pojemnik filtrujący, który ułatwia usuwanie wody i zanieczyszczeń po zakończeniu
procesu dezynfekcji. Nie wymaga stosowania dodatkowych środków chemicznych. Do sterylizatora dołączone są szczypce,
umożliwiające wyjmowanie gorących elementów.

Pojemny - pomieści do 6 butelek wraz z akcesoriami.
Ekonomiczny - zużywa tylko 75 ml wody.
Bezpieczny - nie wymaga stosowania środków chemicznych podczas sterylizacji, wyłącza się automatycznie.
Prosty i intuicyjny - obsługa jednym przyciskiem.

 Dodatkowe informacje:

Sterylizator jest wyposażony w szczypce umożliwiające wyjmowanie gorących elementów.
Po zakończeniu procesu sterylizator wyłączy się automatycznie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu i
dioda kontrolna zgaśnie.
Urządzenie przechowuj w pudełku lub czystym, suchym miejscu. Nigdy nie chowaj sterylizatora, gdy jest zabrudzony lub mokry oraz nie
owijaj kabla zasilającego wokół urządzenia.
Do dezynfekcji używaj przegotowanej wody, aby zminimalizować odkładanie kamienia na urządzeniu. Nie używaj w sterylizatorze
zmiękczonej wody.
Ważne! W żadnym wypadku do usuwania kamienia nie używaj innych środków niż kwasek cytrynowy lub ocet, ponieważ może to
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spowodować nieodwracalne uszkodzenie produktu. Nie używaj żadnych żrących substancji lub środków chemicznych do czyszczenia
produktu. Nie stosuj wybielaczy, ani chemicznych roztworów/tabletek dezynfekujących w sterylizatorze lub do produktów, które mają
być w nim dezynfekowane.

 Jak używać:

Przed pierwszym uruchomieniem umyj wnętrze sterylizatora oraz jego elementy i wytrzyj ściereczką do sucha.
Ważne! Nie zanurzaj korpusu sterylizatora w wodzie!
Pierwszą sterylizację przeprowadź „na pusto”, aby wydezynfekować jego wnętrze. Wlej 75ml wody na płytę grzewczą. Na trzonie
konstrukcyjnym umieść koszyk podstawy, a potem stabilizator butelek tak, by szyjki tych elementów stykały się. Podczas umieszczania
elementów do dezynfekcji, upewnij się, że para może skutecznie krążyć po wszystkich powierzchniach oraz że skroplona woda może z
łatwością spłynąć do pojemnika filtrującego. Umieść butelki na konstrukcji dnem do góry, przekładając je przez stabilizator butelek i
stawiając na wypustkach koszyka podstawy. Następnie na trzon załóż i zablokuj koszyk, a potem włóż do niego wszystkie akcesoria.
Tak złożoną konstrukcję umieść w korpusie sterylizatora i nałóż pokrywę. Podłącz urządzenie do gniazda zasilającego i przyciśnij
włącznik. Nie podnoś pokrywy podczas pracy urządzenia. Po zakończeniu sterylizator wyłączy się automatycznie. Usłyszysz 5 krotnie
sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu procesu; dioda kontrolna zgaśnie. Aby wyjąć wydezynfekowane elementy poczekaj aż
sterylizator wystygnie. Powinien ochładzać się przez min. 3 minuty. Odłącz kabel zasilający i zdejmij pokrywę. Zawartość sterylizatora
pozostanie sterylna do 6 godzin po zakończeniu procesu pod warunkiem, że pokrywa nie zostanie zdjęta. Wyjęte elementy powinny być
użyte/złożone zaraz po zakończeniu procesu lub wysterylizowane ponownie. Po użyciu urządzenia i wyjęciu elementów odepnij
zabezpieczenie pojemnika filtrującego, wyjmij pojemnik filtrujący, wylej wodę pozostałą po dezynfekcji i wypłucz pojemnik. Na koniec
przetrzyj wnętrze korpusu i pojemnika ściereczką w celu zapobiegania pojawienia się kamienia lub osadu.
Ważne! Sterylizator możesz użyć powtórnie dopiero po około 1 godzinie od ostatniej dezynfekcji.
Usuwaj kamień ze sterylizatora co 4 tygodnie, aby zapewnić jego skuteczne działanie. Usuwanie kamienia można przeprowadzić przy
użyciu roztworu z kwaskiem cytrynowym lub octem.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
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