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Osłonki piersi CANPOL PREMIUM małe S 18/602, 2 szt.
 

Cena: 16,62 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 2 szt.

Postać -

Producent CANPOL SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Osłonki na piersi wykonane z miękkiego i delikatnego silikonu umożliwiają bezbolesne karmienie. Doskonale chronią obolałe i popękane
brodawki oraz przyspieszają gojenie ran i regenerację skóry.

Silikon nie posiada zapachu ani smaku, przez co nie wpływa na smak pokarmu.Górna krawędź osłonki jest nieco węższa, dzięki czemu
dziecko jedząc, może przytulić się do piersi matki, poczuć zapach jej skóry i ciepło.

Produkt posiada specjalnie etui do sterylizacji ułatwiające higienę i utrzymanie osłonek w czystości. Etui umożliwia szybką, 2-minutową
dezynfekcję w kuchence mikrofalowej. 

Właściwości:
Chronią obolałe i popękane brodawki, dzięki czemu przyspieszają regeneracje skóry.
Wykonane są z cienkiego silikonu, umożliwiają bezbolesne karmienie.
Górna nieco węższa krawędź osłonki sprawia, że dziecko jedząc, może przytulić się do piersi matki, poczuć zapach jej skóry i ciepło.
Nie posiadają zapachu ani smaku.
Etui do sterylizacji - umożliwia szybką dezynfekcję już w 2 minuty.
Nie zawiera BPA

Instrukcja sterylizacji w etui:
1. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem etui dokładnie umyć w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym i dokładnie
wypłukać.
2. Wlać 25 ml przegotowanej wody do podstawy.
WAŻNE: Dodanie zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie etui. Dodanie zbyt dużej ilości wody może spowodować
niewłaściwą dezynfekcję.
3. Włożyć nakładki do etui.
4. Szczelnie nałożyć pokrywkę.
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5. Zamknięte etui umieścić w kuchence mikrofalowej.
6. Dla mikrofalówek o mocy 750-1000 W czas dezynfekcji wynosi 2 minuty. Nie przekraczaj czasu dezynfekcji.

UWAGA!
Podczas pracy etui musi stać na równej powierzchni.

Przed wyjęciem etui z mikrofalówki zawsze należy odczekać co najmniej 5 minut, aby pojemnik ostygł.

Zachować ostrożność podczas wyjmowania i otwierania. Wylać pozostałą wodę z etui przez dedykowany otwór, opłukać je i osuszyć.

Zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania zdezynfekowanych przedmiotów, ponieważ mogą być gorące. Odczekać 15
min przed kolejną dezynfekcją, aby etui całkowicie ostygło.

Osłonki utrzymywać w czystości.

Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyć je delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłukać.

Dezynfekować osłonki gotując je we wrzącej wodzie przez około 3 minuty. Osłonek nie można myć w zmywarce. Do czyszczenia nie
używać środków antybakteryjnych. Unikać szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi. Osłonki można dezynfekować w załączonym
etui zgodnie z instrukcją.

Nie pozostawiaj osłonek w miejscu nasłonecznionym lub gorącym.

Osłonkę należy nakładać na suchą i czystą pierś. Nie stosować kremów ani wazelin.

Wyrób sprawdź przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzucić. Nie dziurkować i nie
powiększać otworów osłonek, może to spowodować ich zniszczenie.

Przed zastosowaniem produktu zaleca się konsultacje z położną lub lekarzem pediatrą.

Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka. Czyste i suche osłonki przechowuj w etui.

Opakowanie: 2 sztuki
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