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Torebki do przechowywania pokarmu CANPOL 70/001, 20
szt.
 

Cena: 29,19 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op.

Postać -

Producent CANNON RUBBER LTD.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wykonane z wysokiej jakości materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością, torebki do długotrwałego przechowywania pokarmu
w lodówce lub zamrażarce, których konstrukcja dna ułatwia postawienie go w pozycji pionowej bez ryzyka rozlania. W opakowaniu
znajduje się 20 torebek o pojemności 150ml i samoprzylepne etykiety, z miejscem na zapisanie terminu przydatności mleka. 

Właściwości:
- Każda torebka poddana dokładnej sterylizacji, co zapewnia utrzymanie wysokiej jakości pokarmu.
- Konstrukcja dna woreczka ułatwia postawienie go w pozycji pionowej bez ryzyka rozlania.
- Przeznaczone do przechowywania pokarmu w lodówce lub zamrażarce.
- Z etykietami samoprzylepnymi na których można zapisać termin przydatności mleka.
- Pojemność torebki 150 ml.
- Nie zawiera BPA.
- Wykonane z materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością.
- Produkt do użytku jednorazowego.

Nigdy nie należy podgrzewać w nich pokarmu w kuchence mikrofalowej ani dezynfekować.

Etykiety umożliwiają opisanie odciągniętego pokarmu. Torebkę należy oznaczyć jeszcze przed nalaniem pokarmu do środka.

W celu napełniania woreczka należy go otworzyć przecinając go powyżej strunowego zamknięcia. Woreczek ułożyć w pozycji pionowej,
tak aby podstawa znalazła się na dole. Dla zachowania sterylności torebki nie wkładaj palców do jej wnętrza ani nie wdmuchuj
powietrza. Wlać pokarm do otwartego woreczka uważając, aby nie przekroczyć linii maksymalnej pojemności. Spłaszczyć górną część
torebki powyżej poziomu mleka, aby usunąć nadmiar powietrza a następnie ściśnąć zamknięcie strunowe.
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Ważne! Wyrób sprawdzać przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzucić.

Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.

Długi okres przechowywania mleka w zamrażalniku jest bezpieczny i wygodny. Należy jednak pamiętać, że potrzeby dziecka zmieniają
się bardzo szybko, a organizm karmiącej mamy sam dostosowuje na bieżąco skład pokarmu do rozwoju dziecka. Mleko, odciągnięte 
miesiąc czy pół roku temu może nie zaspokoić potrzeb żywieniowych starszego dziecka.

Zamrożone mleko może być rozmrażane przez całą noc w lodówce, następnie podgrzewane stopniowo w podgrzewaczu lub w gorącej
wodzie. Zawsze należy sprawdzać temperaturę pokarmu przed karmieniem. Nigdy nie należy rozmrażać pokarmu w kuchence
mikrofalowej, gdyż pozbawia go to cennych wartości i przeciwciał. W przypadku rozwarstwienia składników po rozmrożeniu pokarmu -
wymieszać go.

Świeżo ściągnięty pokarm przechowuj temperaturze pokojowej do 4 godzin, w lodówce (+4°C) do 96 godzin, w zamrażalniku (-20°C) 3-6
miesięcy.

Rozmrożony pokarm przechowuj w lodówce (+4°C) maksymalnie do 24h.

Ważne! Nie należy łączyć świeżo ściągniętego pokarmu z rozmrożonym. Nigdy nie należy zamrażać ponownie mleka wcześniej
rozmrożonego. Mleko, które nie zostało zużyte należy wyrzucić.

Opakowanie: 20 woreczków, 20 etykiet samoprzylepnych.
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