
05740 / 05740.10 Pompa manuala de san Natural Feeling 

Alaptarea la san este o etapa foarte importanta in viata copilului si a mamei. Pentru bebelusi, aceasta nu satisface doar o nevoie fiziologica primara. Ea reprezinta un 

moment pretios in relationarea cu mama, plin de emotii si senzatii tactile, auditive, gustative si olfactive. Laptele matern contine toate nutrimentele necesare 

copilului in primele 6 luni de viata, cel putin. 

Pompa manuala de la Chicco ajuta la continuarea alaptarii in cazul in care exista un exces al lactatiei dar si in cazul in care mama nu se afla langa copil. 

Componente: (fig 1) 

1. Diafragma 

2. Piston 

3. Maner 

4. Membrana silicon 

5. Corpul pompei 

6. Adaptor  Step UP (pt codul 05740) 

7. Valva 

8. Biberon Step Up (pt codul 05740) 

9. Biberon WellBeing  (pt codul 05740.10) 
 

Atentionari: 

• Nu lasati la  indemana copiilor  aparatura si accesoriile  

• Nu lasati la indemana copiilor ambalaje din plastic sau carton. 

• Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca aparatura si accesoriile sunt intacte. In caz contrar,  apelati la un personal calificat fara sa utilizati produsul. 

• Acest produs este conceput pentru utilizare exclusiva (colectare lapte matern). Orice alt tip de utilizare se considera improprie. 

• Acest produs poate fi utilizat cu ajutorul biberoanelor Chicco WellBeing si Step UP New. Nu utilizati alte biberoane. Pt utilizarea si curatarea  

biberoanelor si accesoriilor, cititi instructiunile. 
Pregatire si curatare: 

• Dezasamblati toate componentele pompei (fig 1). Asigurati-va ca ca ati indepartat  si curatat valva. Trageti usor de capatul valvei pt a o indeparta. Nu 

utilizati ustensile pt curatarea valvei.  Daca este deteriorata, pompa nu va mai functiona in mod corect. 

• Spalati  fiecare componenta a pompei utilizand apa si detergent lichid. 

• Clatiti si uscati cu atentie utilizand o carpa moale si uscata sau lasati componentele sa se usuce intr-un loc uscat si aerisit. Nu folositi substante abrazive 

in curatarea pompei. 

• Toate componentele pompei (cu exceptia valvei si manerului) pot fi curatate in masina de spalat vase folosind un program delicat de spalare. 

• Un program agresiv de spalare poate  le poate deteriora si in timp pot deveni mate. 

• Dezasamblati produsul in intregime inainte si dupa  fiecare utilizare si dezinfectati fiecare componenta  folosind un sterilizator electric sau un 

dezinfectant pt sterilizare la rece sau fierbeti timp de 5 minute. Dupa sterilizare, lasati produsul sa se raceasca. Manerul si valva se vor steriliza doar prin 

metoda “la rece” (dezinfectant  Chicco pt multiple utilizari) 

• Depozitati produsul intr-un loc uscat si curat. 
Asamblarea pompei manuale: (fig 2,3,4,5,6,7) 

• Introduceti valva de silicon pe canalul rotund din corpul pompei. (fig 2). Impingeti marginea exterioara pt a preveni deteriorarea valvei si asigurati-va ca 

ambele margini ale valvei sunt unite. 

• Asamblati diafragma de silicon pe piston, asigurandu-va ca nervurile de referinta de pe componente corespund. (fig 3) 

• Introduceti pistonul preasamblat si diafragma in corpul pompei. Asigurati-va ca marginile proeminente ale diafragmei se potrivesc cu spatiile vizibile pe 

ambele parti ale corpului pompei (fig 4) si aveti grija ca sagetile de pe corpul pompei si de pe diafragma corespund. Asigurati-va ca diafragma este 

pozitionata in mod corect si adera corpului pompei, apasand cu degetele  de-alungul  marginii diafragmei. 

• Atasati manerul de piston, astfel incat deschiderea manerului sa fie angajata in partea superioara a pistonului. (fig 5/1) Apasati manerul spre corpul 

pompei (fig 5/2). Daca este asamblat corect, in momentul montarii veti auzi un clic. 

• Pentru un maxim de confort, puteti asambla membrana de silicon (fig 6). Impingeti membrana de silicon in interiorul corpului pompei cat mai departe 

cu putinta si sigilati-o de jur imprejurul  marginii corpului pompei. Apasati rulmentii pentru a inlatura aerului din interior. 

• Asamblarea biberonului: 
o Biberonul Wellbeing nu necesita un adaptor 

o Pentru biberonul Step Up New, strangeti adaptorul pe corpul pompei (fig 7/1) si apoi strangeti biberonul pe adaptor. (fig 7/2) 

• Utilizati suportul  pentru a mentine vertical produsul asamblat atunci cand il asezati pe o suprafata plana si pentru o mai buna stabilitate. 
Utilizarea pompei de san: 

• Spalati-va pe maini si igienizati sanul cu apa sau ajutorul servetelor umede pentru san de la Chicco. 

• Pentru stimularea lactatiei, puteti face un dus fierbinte sau asezati un prosop cald pe san inainte de a alapta sau a colecta laptele cu ajutorul pompei de 

san. 

• Asezati-va confortabil si relaxati-va 



• Asezati cupa pompei pe san si asigurati-va ca mamelonul este centrat corect. Puteti utiliza pompa atat cu membrana de silicon cat si fara aceasta. 

Recomandam utilizarea ambelor moduri pentru a depista care dintre acestea este propice Dvs. 

• Tineti manerul in jos cu blandete pana simtiti activarea suctiunii pe sanul Dvs, si apoi eliberati-l. Puteti ajusta ritmul suctiunii in concordanta cu 

contractia muschilor sanului sau cu nivelul cantitatii de lapte colectat. Exista posibilitatea sa fie nevoie sa apasati manerul pompei pana la nivelul 

maxim. 

• Incepeti cu miscari rapide, apasand si eliberand manerul pentru a stimula lactatia. Odata de laptele incepe sa curga, diminuati miscarile mentinand 

manerul in jos timp de 2 secunde inainte de a-l elibera. 

• Puteti colecta laptele din ambii sani in mod alternativ. 

• Puteti hrani bebelusul imediat dupa colectarea laptelui prin aplicarea tetinei pe corpul biberonului. 

• Sigilati biberonul cu ajutorul capacului inlcus in pachet pentru a stoca laptele colectat in frigider timp  de 48 ore sau in congelator timp de trei luni 
Folosirea biberonului: 

Cititi instructiunile si pastrati-le pentru referinte ulterioare. 

Atentie: 

• Folositi intotdeauna produsul sub supravegherea unui adult 

• Nu utilizati tetina in loc de suzeta. 

• Folosirea indelungata a biberonului poate conduce la aparitia cariilor. Aceasta situatie apare in conditiile care copilului i se permite utilizarea 

biberonului in mod continuu si pt perioade indelungate, chiar si in conditiile in care lichidul din interior nu este indulcit. 

• Intotdeauna verificati temperatura lichidului din interior. 

• Intotdeauna verificati tetina, tragand de aceasta in mai multe directii. Inlocuiti-o la cel mai mic semn de deterioarare. 

• Recomandam inlocuirea tetinei la 2 luni. 

• Pentru tetinele din latex: 
o Sunt produse din cauciuc natural, fapt ce poate cauza anumite reactii alergice in anumite cazuri particulare. Puteti sesiza un miros specific 

de cauciuc. Acesta este perfect normal si dispare dupa cateva spalari. 
o Nu lasati tetina in contact direct cu lumina soarelui sau caldura. Nu o lasati in dezinfectant mai mult de o ora. 

• Biberoanele din sticla: 

o Acestea se pot sparge si nu trebuie tinute de catre copil. 
o Asigurati-va ca fluxul corespunde necesitatilor copilului. 
o Verificati biberonul inainte de utilizare, asigurand-va ca nu este ciobit sau are margini taioase. 

o Administrati hrana si lichidele in conformitate cu recomandarile pediatrilor si cu metodele de preparare indicate de producator. 
o Nu permiteti copilului sa alerge sau sa se joace cu produsul. 
o Utilizati numai accesorii ale gamei Wellbeing sau Step Up New. 

o Nu lasati componentele la indemana copiilor. 
o Nu uitati: alaptarea naturala este ideala pt copilul tau. 

 

Instructiuni utilizare (curatarea). 

• Scufundati biberonul in apa fierbinte timp de 5 minute inainte de a-l utiliza pentru prima data. 

• Spalati-l bine inainte de fiecare utilizare cu apa fierbinte si detergent lichid. Uscati-l cu grija. 

• Se recomanda spalarea manuala si evitarea substantelor abrazive.  Masina de spalat vase poate grabi deterioarea produsului. 

• Daca utilizati perii pentru biberon, asigurati-va ca acestea nu vor deteriora partile delicate ale biberonului (tetina, orificiul tetinei si valvele 

anticolici) 

• Asigurati-va ca niciun lichid rezidual nu va ramane pe tetina dupa spalare sau sterilizare. 

• Depozitati-l intr-un loc racoros si uscat. 

• Pigmentii continuti de anumite tipuri de hrana (ex: suc de rosii) si bauturile colorate (ceai, suc de fructe) pot altera culoarea produsului. 
Sterilizarea: 

• Biberonul trebuie dezasamblat inainte de sterilizarea la abur, la rece sau prin fierbere, timp de 5 minute. 

• Nu se recomanda sterilizarea UV 
Asamblarea: 
 

• Asigurati-va ca produsul este asamblat corect inainte de utilizare pentru a preveni scurgerile si pentru o utilizare optima. 
Incalzirea biberonului: 

• Pentru incalzirea continutului biberonului, recomandam utilizarea incalzitoarelor speciale dupa inlaturarea capacului 

• Acordati atentie suplimentara in conditiile utilizarii cuptorului cu microunde: 
o Inlaturati inelul si tetina inainte de introducerea biberonului in cuptor; pericol de explozie.  
o Inlaturati suportul de metal pentru gatirea tip grill (daca este inclus). 

o Intotdeauna agitati hrana incalzita pentru a va asigura ca aceasta are aceeasi temperatura. 
o Nu incalziti biberonul in cuptoare traditionale sau pe aragaz sau pe plite incinse. 



• Biberoanele din plastic: 
o Pot fi depozitate in frigider. Inlaturati tetina si sigilati-l cu ajutorul capacului din pachet.  

o Turnati laptele in recipientul pt stocarea laptelui matern avand grija sa nu depaseasca nivelul maximum indicat pe acesta. Strangeti bine 

capacul si stocati-l in frigider sau congelator (48 ore in frigider; 3 luni in congelator). Stocati laptele in frigider/congelator imediat dupa 

colectare. 
o Nu recongelati laptele decongelat. 
o Nu adaugati lapte proaspat peste laptele congelat. 
o Inlaturati capacul si/sau capacul anticurgere atunci cand incalziti laptele sau orice alta hrana sau lichid. Nu lasati recipientul pt stocare lapte 

matern in incalzitor sau apa fiarta. 
o Puteti incalzi recipientul in cuptorul cu microunde doar daca inlaturati tetina, inelul si capacul 

SOLUTII PROBLEME: 

Problema Cauza Solutia 
Pompa manuala nu mai pompeaza sau nu 

pompeaza suficient 
Valva sau diafragma nu este asamblata sau este 

asamblata in mod incorect 
 

Sanul nu este fixat in mod corect 

Asigurati-va ca valva si diafragma sunt montate 

corect 
 

 

Pozitionati pompa mai bine pe san si asigurati-va ca 

mamelonul este centrat. Incercati utilizarea pompei 

atat cu membrama de silicon dar si fara aceasta. 
Dureri ale sanului in utilizarea pompei Modul de suctiune este prea rapid  Modul de suctiune depinde de felul in care apasati 

manerul si de viteza imprimata manerului. 
Schimbati viteza si modul de a apasa manerul 

pentru a putea asigura confort si a stimula lactatia. 
 

Producator: Artsana SpA – Italia, Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism S.R.L; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; 

tel/fax: 021/231.06.26 

 


