
02825 – Pompa san cu biberon 0% BPA
Va rugam sa cititi cu atentie aceste instructiuni si sa le pastrati pentru o consultare ulterioara.
Pompa de san cu biberon ofera siguranta maxima in perioada delicata a alaptarii , si este ideala pentru situatiile in care mamele nu isi pot hrani
direct la san bebelusii.
Este usor de utilizat ,extrage laptele rapid si eficient.
Este prevazuta cu un sistem de control al intensitatii suctiunii ceea ce permite ca aceasta intensitate sa fie reglata in functie de dorinta
dumneavoastra ; garantand in acest fel o extragere delicate a laptelui fara dureri la nivelul mameloanelor.
Dispozitivul cuprinde cateva parti din plastic care pot fi sterilizate . Daca doriti sa hraniti imediat bebelusul trebuie sa montati inelul biberonului
si tetina Well Being ( inelul si tetina sunt incluse). Astfel veti avea un biberon Well Being gata pentru hranirea bebelusului.
ATENTIONARI!

 Nu lasati la indemana copiilor pompa de san si componentele acesteia
 Inainte de utilizare verificati ca pompa de san si componentele sale sa nu prezinte urme de deteriorare. In cazul in care apar astfel de

semen va rugam sa nu utilizati produsul
 Nu lasati la indemana copiilor parti componente ale ambalajului (pungi de plastic, cutii etc)deoarece pot fi periculoase.
 Acest produs poate fi utilizat doar ca: pompa de san/biberon. Alte utilizari sunt considerate improprii.

COMPONENTE:
1. Para pentru suctiune
2. Valva pentru reglarea intensitatii suctiunii
3. Tub de conexiune
4. Cupa
5. Inelul biberonului
6. Dispozitiv de etanseizare din silicon
7. Tetina Well-Being
8. Biberon Well-Being 150 ml
9. Baza
10. Capac pentru biberon

Inainte de a utiliza pentru prima data pompa de san demontati toate componentele apoi spalati-le si dezinfectati-le foarte bine - exceptand
para pentru suctiune(1) si valve pentru reglarea suctiunii (2) . Pentru aceasta operatiune urmati instructiunile din capitolul Curatare, Igienizare
si mentenanta.
Curatare, Igienizare si mentenanta
Inainte de a extrage laptele trebuie sa igienizati toate componentele pompei pentru san exceptand para pentru suctiune(1) si valva pentru
reglarea suctiunii (2). Igienizarea poate fi facuta prin dezinfectare la rece cu o solutie dezinfectanta sau prin sterilizare la cald utilizand un
sterilizator cu aburi su prin fierbere.
Pentru a curata para pentru suctiune(1) si valva pentru reglarea suctiunii (2) utilizati un burete umed si cateva picaturi de detergent de curatare
si apoi uscati-le cu o panza curata.
Depozitati pompa intr-un loc uscat , curat si departe de surse directe de lumina si caldura.
UTILIZAREA POMPEI PENTRU SAN

 Montati dispozitivul de etanseizare din silicon(6) in cupa(4)
 Insurubati cupa(4) in biberon(8) verificand ca dispozitivul de etanseizare din silicon(6) sa fie pozitionat corect
 Montati un capat al tubului de conexiune(3)in cupa(4) si calalat capat in valva de reglare a intensitatii suctiunii(2) . Montati valve de

reglare a intensitatii suctiunii (2) in para pentru suctiune(1)
 Spalati-va bine mainile apoi curatati sanul cu ajutorul tampoanelor pentru san Chicco
 Pozitionati ferm pompa pe san
 Inclinati-va usor in fata pentru a stimuli curgerea laptelui
 Presati usor si la intervale regulate para pentru suctiune.(1)
 Daca intensitatea suctiunii este prea puternica , apasati butonul de pe valva de si reglati la intensitatea dorita (2)
 Extragerea laptelui se va face alternativ din ambii sani pana cand simtiti ca a fost extras tot laptele.
 Pentru a hrani copilul imediat, fixati inelul biberonului(5) si tetina Well Being (6) pe biberon (7). Astfel veti avea un biberon gata

pentru a hrani bebelusul.
 Daca inchideti ermetic biberonul cu ajutorul capacului(9) laptele poate fi depozitat in frigider (timp de 72 ore) sau in congelator( max

3 luni) fara a-si pierde calitatile .
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