Savička, 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, SK
CZ
Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte: VAROVÁNÍ! Pro zachování hygienického použití, všechny
komponenty by měly být před první použitím sterilizovány ve vroucí vodě. Nikdy savičku
nesterilizujte déle, než je doporučeno. Očistěte produkt po každém použití, lze mýt v myčce.
Pravidelně kontrolujte savičku zatáhnutím všemi směry a zahoďte při známkách poškození či
prokousnutí. Pokud je v lahvi ohřívána tekutina, savičku a víčko nejprve odejměte. Ohřívání
v mikrovlnné troubě může způsobit nerovnoměrný ohřev, vždy zamíchejte a zkontrolujte teplotu
před podáním dítěti. Doporučujeme savičku měnit každé dva měsíce používání. Savička k lahvi
neslouží ke zklidnění dítěte. Dlouhodobé používání může způsobovat zubní kaz. Pro láhev Twistshake
používejte pouze Twistshake savičku. Nikdy nevystavujte produkt přímému slunci a zdroji tepla.
Neumožněte dítěti hrát si s malými součástkami nebo jimi hýbat během krmení. Vždy používejte
pod dohledem dospělé osoby. V souladu s Evropským standardem EN 14350. Vyrobeno z materiálu
bez BPA.
SK
Pre bezpečnosť a zdravie Vášho dieťaťa: VAROVANIE! Pre zachovanie hygienického použitia, všetky
komponenty by mali byť pred prvým použitím sterilizované vo vriacej vode. Nikdy cumlík
nesterilizujte dlhšie, než je odporúčané. Očistite produkt po každom použití, je možné umývať
v umývačke riadu. Pravidelne kontrolujte cumlík zatiahnutím všetkým smermi a zahoďte pri
známkach poškodenia či prehryznutia. Ak je vo fľaši ohrievaná tekutina, cumlík a viečko najprv
odoberte. Ohrievanie v mikrovlnnej rúre môže spôsobiť nerovnomerný ohrev, vždy zamiešajte a
skontrolujte teplotu pred podaním dieťaťu. Odporúčame cumlík meniť každé dva mesiace používania.
Cumlík k fľaši neslúži na upokojenie dieťaťa. Dlhodobé používanie môže spôsobovať zubný kaz. Pre
fľašu Twistshake používajte iba Twistshake cumlík. Nikdy nevystavujte produkt priamemu slnku a
zdroju tepla. Neumožnite dieťaťu hrať sa s malými súčiastkami alebo nimi hýbať počas kŕmenia. Vždy
používajte pod dohľadom dospelej osoby. V súlade s Európskym štandardom EN 14350. Vyrobeno
z materiálu bez BPA.

