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Canpol babies smoczek silikon szybki do butelki szerokiej 2
szt EasyStart 21/732
 

Cena: 6,92 zł

Opis słownikowy

Producent

Rejestracja artykuł dziecięcy

Opis produktu
 

Opis produktu:

Antykolkowy smoczek szybki do butelek szerokich EasyStart przypomina kształtem pierś mamy, dzięki czemu umożliwia łączenie
karmienia naturalnego z karmieniem butelką. Smoczek doskonale się odpowietrza, redukując ryzyko wystąpienia kolki. Wykonany został
z wysokiej jakości silikonu. Przystosowany jest do wielokrotnej dezynfekcji. Przeznaczony dla dzieci w wieku 12m+.

Smoczek przypomina kształtem pierś mamy, dzięki czemu umożliwia łączenie karmienia naturalnego z karmieniem butelką.
Wykonany został z wysokiej jakości cienkiego i bezpiecznego silikonu.
Przystosowany jest do wielokrotnej dezynfekcji.
Dzięki skutecznemu zaworkowi doskonale się odpowietrza, redukując ryzyko wystąpienia kolki.

Dodatkowe informacje:

Smoczek wykonany jest z wysokiej jakości silikonu.
W opakowaniu 2 sztuki.
Antykolkowy smoczek EasyStart występuje w 6 wielkościach przepływu:
21/729 - mini 0-3 miesięcy
21/730 - wolny 3-6 miesięcy
21/731 - średni 6-12 miesięcy
21/732 - szybki 12m+
21/733 - kaszka 6m+
21/734 - trójprzepływowy 3m+
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Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać na smoczku osad lub przebarwienia, co nie zmienia jego właściwości.
Smoczka nie należy podgrzewacz w mikrofali oraz myć w zmywarce, gdyż detergenty oraz silne środki czyszczące mogą spowodować
uszkodzenie produktu. Można go dezynfekować i wyparzać.

Jak używać?

Przed pierwszym użyciem smoczek wyczyść i zdezynfekuj we wrzącej wodzie. Po każdym użyciu oczyść smoczek z resztek pokarmu,
umyj pod bieżącą wodą z dodatkiem delikatnego płynu, dokładnie wypłucz, a następnie zdezynfekuj. Nie zalecamy mycia smoczka w
zmywarce, gdyż detergenty lub środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie produktu. Do czyszczenia nie używaj środków
antybakteryjnych. Smoczek można dezynfekować w sterylizatorze parowym/elektrycznym oraz wyparzać. Gotowanie oraz twarda woda
mogą powodować powstawanie osadu. Przed każdym użyciem sprawdź smoczek. Rozciągnij go we wszystkich kierunkach. Szczególnie
dokładnie sprawdzaj smoczek, gdy dziecko ma zęby. Wyrzuć, gdy zauważysz na smoczku pierwsze oznaki uszkodzenia lub osłabienia.
Nie dokręcaj nakrętki ze smoczkiem zbyt mocno, ponieważ smoczek może nie odpowietrzać się właściwie. Nie dziurkuj i nie powiększaj
otworów smoczka, może to spowodować jego zniszczenie. Soki owocowe lub herbatki mogą pozostawiać osad lub przebarwienia, co
nie zmienia właściwości produktu. Nie zostawiaj smoczka do karmienia w miejscu nasłonecznionym lub gorącym oraz w środkach
dezynfekujących („roztwór sterylizacyjny”) na czas dłuższy od zalecanego, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Ze
względu na bezpieczeństwo i higienę zalecamy wymianę smoczka na nowy co 1-2 miesiące. Ważne! Ze względów bezpieczeństwa,
podczas karmienia dziecko powinno być pod nadzorem osoby dorosłej. Nigdy nie używaj smoczka do butelki jako smoczka do
uspokajania. Ciągłe i przedłużone ssanie płynów może powodować próchnicę. Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed
karmieniem. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.

 Podmiot odpowiedzialny:

Canpol Sp. z o. o.
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