2x Savička s brčkem, 2x Cumlík so slamkou
Distributor/Distribútor:
DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR
DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR
CZ
Před použitím si prosím důkladně pročtěte návod a uschovejte.
PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ DĚTÍ – VAROVÁNÍ!
Před použitím výrobek zkontrolujte a odstraňte jej z dosahu dětí při první známce poškození či
opotřebení. Brčko pravidelně kontrolujte tím, že ho natáhnete v různých směrech, zlikvidujte ho při
prvních známkách prasklin nebo skusů. Produkt vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Nikdy
nepoužívejte komponenty brčka místo dudlíku. Dlouhodobé používání může způsobit zubní kaz. Před
podáváním vždy zkontrolujte teplotu jídla. Nikdy nenechávejte dítě hrát si s malými součástmi nebo
chodit/běhat s láhví při krmení kvůli nebezpečí udušení. Všechny součásti, které právě nepoužíváte,
uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah neohřívejte v mikrovlnné troubě, pokrm může díky
nerovnoměrnému ohřátí způsobit opaření dítěte. Pokrm vždy promíchejte, aby byl rovnoměrně
ohřátý a před podáváním vyzkoušejte jeho teplotu. Brčko/láhev s brčkem není vhodné pro děti
mladší 6 měsíců. Brčko z láhve s brčkem smí být používáno jen s touto láhví. Všechny plastové
komponenty jsou vyrobeny z polypropylenu bez obsahu BPA. V souladu s normou EN 14350.
Upozornění
Před prvním použitím vložte na 5 minut do vroucí vody. Nikdy nesterilizujte součásti v mikrovlnné
troubě bez použití mikrovlnného sterilizátoru. Před podáním výrobku Vašemu dítěti se ujistěte, že je
správně sestaven v souladu se specifikacemi uvedenými v této příbalové informaci. Nedávejte brčko
do mrazničky.
Čištění a sterilizace
Vyčistěte před každým použitím. Výrobek vždy vyčistěte po použití. Omyjte v teplé vodě se
saponátem a důkladně opláchněte. Nikdy nepoužívejte abrazivní či antibakteriální čisticí prostředky.
Nedovolte, aby se součásti dostaly do kontaktu s povrchy, které byly vyčištěny abrazivními nebo
antibakteriálními čistícími prostředky. Výrobek lze mýt v horní části myčky na nádobí. Barviva
obsažená v jídlech mohou výrobek zabarvit. Všechny součásti lze sterilizovat párou (elektrickou nebo
mikrovlnnou), vroucí vodou, sterilizačními tabletami/kapalnými roztoky.
Skladování a použití
Nikdy neskladujte na přímém slunci ani v blízkosti zdroje tepla. Nikdy nepoužívejte v troubě.
SK
Pred použitím si prosím dôkladne prečítajte návod a uschovajte ho.
PRE ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA DETÍ – VAROVANIE!
Pred použitím výrobok skontrolujte a odstráňte ho z dosahu detí pri prvej známke poškodenia či
opotrebenia. Slamku pravidelne kontrolujte tak, že ju natiahnete v rôznych smeroch, zlikvidujte ju pri
prvých známkach prasklín alebo skusov. Produkt vždy používajte pod dohľadom dospelej osoby.

Nikdy nepoužívajte komponenty slamky namiesto cumlíka. Dlhodobé používanie môže spôsobiť
zubný kaz. Pred podávaním vždy skontrolujte teplotu jedla. Nikdy nenechávajte dieťa hrať sa
s malými súčasťami alebo chodiť/behať s fľašou pri kŕmení kvôli nebezpečenstvu udusenia. Všetky
súčasti, ktoré práve nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí. Obsah neohrievajte v mikrovlnnej
rúre, pokrm môže vďaka nerovnomernému ohriatiu spôsobiť oparenie dieťaťa. Pokrm vždy
premiešajte, aby bol rovnomerne ohriaty a pred podávaním vyskúšajte jeho teplotu. Slamka/fľaša so
slamkou nie je vhodná pre deti mladšie ako 6 mesiacov. Slamka z fľaše so slamkou môže byť
používaná len s touto fľašou. Všetky plastové komponenty sú vyrobené z polypropylénu bez obsahu
BPA. V súlade s normou EN 14350.
Upozornenie
Pred prvým použitím vložte na 5 minút do vriacej vody. Nikdy nesterilizujte súčasti v mikrovlnnej rúre
bez použitia mikrovlnného sterilizátora. Pred podaním výrobku Vášmu dieťaťu sa uistite, že je
správne zostavený v súlade so špecifikáciami uvedenými v tejto príbalovej informácii. Nedávajte
slamku do mrazničky.
Čistenie a sterilizácia
Vyčistite pred každým použitím. Výrobok vždy vyčistite po použití. Umyte v teplej saponátovej vode
a dôkladne opláchnite. Nikdy nepoužívajte abrazívne či antibakteriálne čistiace prostriedky.
Nedovoľte, aby sa súčasti dostali do kontaktu s povrchmi, ktoré boli vyčistené abrazívnymi alebo
antibakteriálnymi čistiacimi prostriedkami. Výrobok je možné umývať v hornej časti umývačky na
riad. Farbivá obsiahnuté v jedlách môžu výrobok zafarbiť. Všetky súčasti je možné sterilizovať parou
(elektrickou alebo mikrovlnnou), vriacou vodou, sterilizačnými tabletami/kvapalnými roztokmi.
Skladovanie a použitie
Nikdy neskladujte na priamom slnku ani v blízkosti zdroja tepla. Nikdy nepoužívajte v rúre.

