
09561-WB (Love) Biberon PP, 150 ml .t.s girl/boy, flux normal ,0luni+,0%BPA
AVERTISMENT:
Cititi instructiunle de utilizare si pastrati-le pentru consultari viitoare.
Acest produs trebuie folosit numai sub supravegherea unui adult.
Nu utilizati tetina biberonului pe post de suseta. Suptul prelungit favorizeaza aparitia cariilor
dentare. Acest risc apare atunci cand permiteti copiilor sa bea timp indelungat chiar daca
alimentele nu sunt indulcite.
Pentru a evita arsurile, verificati intotdeauna temperatura alimentelor inainte de a le oferi
copiilor.
La fiecare utilizare verificati tetina tragand-o in toate sensurile. Inlocuiti-o de la primele semne
de uzura.Se recomanda inlocuirea ei la fiecare doua luni. Nu lasati tetina timp indelungat in
contact direct cu soarele sau surse de caldura ori in solutie dezinfectanta-risc de fragilizare.
Pentru tetinele din cauciuc: tetina din cauciuc natural poate provoca reactii alergice in special
persoanelor cu sensibilitate. N.B. IMPORTANT se poate remarca un usor miros de cauciuc.
Acest miros este normal si va dispare dupa primele spalari.
PENTRU BIBEROANELE DIN STICLA:
Biberoanele din sticla se pot sparge. Nu lasati copilul sa manevreze biberoanele din sticla.
Verificati ca debitul alimentelor sa fie adaptat necesitatilor copiilor, tinand cont de eventuale
dificultati de suctiune. Inainte de orice utilizare verificati starea biberoanelor. Oferiti copiilor
alimentele dupa recomandarea medicilor pediatri. Si indicatiile de preparare de pe produs.
-pentru a evita accidentarea, nu lasati copilul sa alerge cu biberonul in mana/gura.
-utilizati numai componentele recomandate de producator, din gama WB
Nu lasati la indemana copiilor componentele neutilizate.
Nu uitati ca alaptarea naturala este cel mai sanatos mod de alimentare a bebelusului.
MODALITATI DE UTILIZARE
CURATARE
curatati inainde de fiecare utilizare
Inainte de prima utilizare fierbeti timp de 5 minute toate componentele. Aceasta va asigura o igiena
corecta
Inainte de fiecare utilizare spalati cu apa calda si detergent de vase, fara sa utilizati produse abrazive
care ar putea accelera uzura produsului
Sterilizati inainte de utilizare.Inainte de spalare sau sterilizare, goliti lichidele din biberon
Depozitati intr-un loc uscat si curat. alimentele colorate intens (ex:ceai, suc de fructe)pot altera
culoarea produsului.
STERILIZAREA
Demontati partile componente atunci cand sterilizati produsul.
Produsul poate fi sterilizat la rece in solutie dezinfectanta sau prin vaporizare la cald. Produsul
poate fi sterilizat in apa fiarta timp de 5 minute evitand contactul cumarginile recipientului in
care fierbe
Nu recomandam sterilizarea cu raze ultra violete (UV)
MONTAREA
Pentru o utilizare corecta, verificati corectitudinea asamblarii.
Primul biberon WB cotit
Inainte de a umple biberonul, verificati ca membrana din silicon este pozitionata corect cu
profilul proeminent in sus si capacaul din partea inferioara este bine strans.
INCALZIREA BIBEROANELOR
Pentru a incalzi continutul biberoanelor recomandam utilizarea unui incalzitor de biberoane
special prevazut pentru aceasta. In timpul utilizarii extrageti capacul biberonului. Acordati
atentie deosebita atunci cand incalziti laptele in cuptorul cu micro-unde. Extrageti capacul,
tetina si inelul biberonului - risc de expozie. Daca utilizati un cuptor cu micro-unde care contine
gratar, verificati sa fie oprit. Pentru a evita arsurile omogenizati temperatura alimentelor inainte
de a le oferi copiilor. Nu incalziti produsul in cuptorul traditional, flacara sau pe plite.
PENTRU BIBEROANELE DIN PLASTIC
Acestea se pot pune in congelator. Inlaturati tetina si utilizati un capac potrivit. Biberonul cotit
WB nu poate fi pus in congelator.Fabricat in Italia. Producator Artsana SpA-Italia:Via Saldarini
Catelli,1,22070,Grandate,tel: 0039-031.382.111, Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.;
Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel:0742.070.704/fax: 021/231.06.26


