2x Dudlík, 2x Cumlík
Distributor:
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 dudlíku si prosím důkladně přečtěte návod a uschovejte.
Pro zachování bezpečnosti a zdraví Vašeho dítěte: VAROVÁNÍ!
Pečlivě zkontrolujte před každým použitím. Vyzkoušejte za dudlík zatáhnout všemi směry. Zahoďte
při prvních známkách poškození či opotřebení. V souladu s normou EN 1400. Pro dudlík používejte
pouze klipy v souladu s normou EN 12586. Nikdy k dudlíku nepřivazujte tkaničky nebo mašle, hrozí
uškrcení dítěte. Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo v blízkosti zdroje tepla či v
dezinfekčním prostředku déle, než je doporučeno, může to dudlík oslabit. Všechny plastové
komponenty jsou vyrobeny z materiálu bez obsahu BPA.
ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE
Před prvním použitím vložte na 5 minut do vroucí vody, nechte zchladnout a vymáčkněte případnou
přebytečnou vodu. Před každým použitím očistěte. Dudlík spolu s víčkem lze sterilizovat běžným
způsobem. Umyjte v teplé mýdlové vodě a důkladně opláchněte. Lze mýt v myčce nádobí. Barviva
obsažená v potravinách mohou způsobit zabarvení výrobku. Krabičku na dudlík nesterilizujte.
SKLADOVÁNÍ A POUŽITÍ
Nikdy na dudlík neaplikujte sladké látky či léky, mohou způsobit zubní kaz. Z bezpečnostních
a hygienických důvodů dudlík po měsíci používání vyměňte. Pokud dudlík uvízne v ústech,
ZACHOVEJTE KLID, nemůže být spolknut, je navržen tak, aby byl I v takové situaci bezpečný. Velmi
opatrně jen odstraňte z úst dítěte. Produkt vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Pokud
dudlík právě nepoužíváte, uchovávejte jej v suchém, uzavřeném obalu. Nepoužívejte k čištění
rozpouštědla nebo agresivní prostředky, ani nenechávejte žádnou část dudlíku přijít do styku s takto
ošetřeným povrchem.
PŘIZPŮSOBENÁ PLASTOVÁ ČÁST
Je jemná k pokožce díky velkým otvorům a dokonale přizpůsobenému tvaru.
SUPER MĚKKÝ SILIKON
Speciálně vybraný silikon, měkký a příjemný pro miminko.
SNADNÉ POUŽITÍ
Skvěle tvarovaný držák, který lze snadno uchopit a držet.
TWISTSHAKE SAVIČKA
Speciálně tvarovaná savička je snadno uchopitelná a perfektně padne do úst.
Podrobné instrukce jsou součástí balení.

SK
Pred použitím cumlíka si prosím dôkladne prečítajte návod a uschovajte.
Pre zachovanie bezpečnosti a zdravia Vášho dieťaťa: VAROVANIE!
Starostlivo skontrolujte pred každým použitím. Vyskúšajte cumlík zatiahnuť všetkými smermi.
Zahoďte pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia. V súlade s normou EN 1400. Pre cumlík
používajte iba klipy v súlade s normou EN 12586. Nikdy k cumlíku neviažte šnúrky alebo mašle, hrozí
uškrtenie dieťaťa. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo blízkosti zdroja tepla či v
dezinfekčnom prostriedku dlhšie, než je odporúčané, môže to cumlík oslabiť. Všetky plastové
komponenty sú vyrobené z materiálu bez obsahu BPA.
ČISTENIE A STERILIZÁCIA
Pred prvým použitím vložte na 5 minút do vriacej vody, nechajte schladiť a vytlačte prípadnú
prebytočnú vodu. Pred každým použitím očistite. Cumlík spolu s viečkom je možné sterilizovať
bežným spôsobom. Umyte v teplej mydlovej vode a dôkladne opláchnite. Je možné umývať
v umývačke riadu. Farbivá obsiahnuté v potravinách môžu spôsobiť zafarbenie výrobku. Krabičku na
cumlík nesterilizujte.
SKLADOVANIE A POUŽITIE
Nikdy na cumlík neaplikujte sladké látky či lieky, môžu spôsobiť zubný kaz. Z bezpečnostných
a hygienických dôvodov cumlík po mesiaci používania vymeňte. Ak cumlík uviazne v ústach,
ZACHOVAJTE POKOJ, nemôže byť prehltnutý, je navrhnutý tak, aby bol i v takejto situácii bezpečný.
Veľmi opatrne ho odstráňte z úst dieťaťa. Produkt vždy používajte pod dohľadom dospelej osoby. Ak
cumlík práve nepoužívate, uchovávajte ho v suchom, uzavretom obale. Nepoužívajte na čistenie
rozpúšťadlá alebo agresívne prostriedky, ani nenechávajte žiadnu časť cumlíka prísť do styku s takto
ošetreným povrchom.
PRISPÔSOBENÁ PLASTOVÁ ČASŤ
Je jemná k pokožke vďaka veľkým otvorom a dokonale prispôsobenému tvaru.
SUPER MÄKKÝ SILIKÓN
Špeciálne vybraný silikón, mäkký a príjemný pre bábätko.
JEDNODUCHÉ POUŽITIE
Skvele tvarovaný držiak, ktorý je možné ľahko uchopiť a držať.
TWISTSHAKE CUMLÍK
Špeciálne tvarovaný cumlík je ľahko uchopiteľný a perfektne padne do úst.
Podrobné inštrukcie sú súčasťou balenia.

